
Regeringens proposition 

1988/89: 100 
med förslag till statsbudget för budgetåret 
1989/90 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag 

ur regeringsprotokollet den 22 december 1988 för de åtgärder och de 
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

lngmr Carlsson 

Kje//-0/ofFe/dt 

Proposition~ns huvudsakliga ändamål 

Det i 1989 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 

budgetåret 1989/90 visar en omslutning av 374 946 milj. kr. Detta innebär 

en ökning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår 
med 10715 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett överskott på 423 milj. kr. 

Detta innebär ett budgetöverskott som är 10 534 milj. kr. mindre än vad 
som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna I -20 i budgetpropositionen redovisas regeringens förslag 

till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftsposterna närmare. I 
bilaga I behandlas dels den ekonomiska politiken mot bakgrund av den 
samhällsekonomiska utvecklingen, dels budgetpolitiken och budgetförsla
get. 

I Riksdagen IY88/89. I sam/. Nr /()(} 

Rä11else: S. 4 rad 7 nrdifrån trxten ändrad 

Prop. 
1988/89: 100 



Prop. 1988/89: l 00 

Förslag till 
Statsbudget för budgetåret 1989/90 
Inkomster 

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

331556576000 
34 327 636 000 

32800000 
6051466000 
2978410000 

Summa kr. 374946888000 
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Utg(fisanslag: 
Kungliga hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och energidepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter 
Räntor på statsskulden, m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad öi•riK medel~:forbrukning: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande utg(fisbehm•. netto 

Örerskott 

Prop. 1988/89: 100 

44390000 
5068444000 

13 54 7 839 000 
30 060 680 000 

104 512 306000 
16478254000 
21978403000 
47 757 852000 

5014155000 
25 779 887 000 
20 862 403 000 

2 552 820000 
13420313000 

1930116000 
514 703000 

58 000 000 000 
l 000 000 36 7 523 565 000 

1500000000 
500 000 000 2 000 000 000 

5 000 000 000 5 000 000 000 
Summa kr. 374523565000 

423323000 
Summa kr. 374 946 888 000 
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Prop. 1988/89: 100 

Specifikation av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1989/90 

1989/90 Tusental kr. 

1000 Skatter: 

1 100 Skatt på inkomst: 

I I JO I-:rsiska personers inkomstskall: 
1111 Fysiska personers inkomstskatt 73514000 73514000 

I 120 Juridiska personers inkomstskall: 
1121 Juridis~a personers inkomst-

skatt 23 485 000 23485 000 
I 130 0.fijrde/bara inkomstskal/er: 

1131 Ofördclbara inkomstskatter I 100000 1100000 
1140 Öl'riga inkomstskatter: 

1141 Kupongskatt 260000 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt-

ningsskatt 40000 
1143 Bevillningsavgift 5000 
1144 Lotteri vinstskatt I 710200 2015 200 100114200 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 50986000 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto -4261 000 
1231 Barnomsorgsavgift 11 877000 
1241 Vuxenutbildningsavgift I 397 000 
1251 Övriga socialavgifter, netto - 7944000 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif-

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk-
sam het 176 375 

1281 Allmän löneavgift I 835000 54066375 54066375 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt på fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 400000 
1312 Fastighetsskatt 5 550000 5 950000 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen-

hetsskatt 2414000 
1322 Juridiska personers förmögen-

hetsskatt 50000 2464000 
1330Arvsskatt och gål'oskatt: 

1331 Arvsskatt I 150000 
1332 Gåvoskatt 260000 1410000 

1340 Öl'rig skatt på egendom: 
1341 Stäm pclsil.att 4220000 
1342 Skatt på värdepapper 4 775000 8995000 18819000 
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1989/90 

1400 Skatt på rnror och tjänster: 

1410 Allmänna.försäfiningsskatter: 
1411 Mervärdcskatt 

1420.1430 Skatt pa spec(fika raror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
142 7 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild skatt för oljeprodukter 

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

1440 Öl'erskott l'id.forsä/jning m· raror med 
stats1nonopo/: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens in

levererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevererade 

överskott 
1450 Skatt pil tjänster: 

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

1460 Skatt på 1·ägtra.fik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

14 70 Skatl på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Örriga skaller på raror och !iänsler: 
148 l Övriga skatter på varor och 

tjänster 

Prop. 1988/89: 100 

Tusental kr. 

92 500000 92 500000 

15900000 
l 100000 

2185000 
4950000 
5950000 
2440000 
2139000 

15 730000 

1461000 
181000 
256000 

l 010000 
---'-8..;....6 O"'"""'O'""'"O 5 3 388001 

200000 

140000 340000 

438000 
941000 
565000 

75 000 2 019 000 -----
3 950000 
3 200000 7 150 ()()() 

3 100000 J 100000 

60 000 60 000 158 557001 
Summa skatter: 331 556 576 
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1989/90 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Aflarsrerkens i 11/erererade öi•erskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Affärsverket FFVs inlevererade 

överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade utdelning 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 
2118 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2119 Statens vattenfallsverks inleve

rans av motsvarighet till statlig 
skatt 

2120 ärriga myndigheters inlei•ererade 
ärerskott: 
2121 Vägverkets inlevererade över

skott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 
2130 Riksbankens inle\'l'rerade ifrerskott: 

2131 Riksbankens inlevererade över
skott 

2150 Örerskoll frdn .1p1drerksamhet: 
2151 Tipsmedcl 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsförvalt
ning: 

2210 Överskott av jå.1·1 i ghet.1:forl'a!t11i ng: 
2211 Över~kott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens verksamhet 
2~ 15 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

Tusental kr. 

47 520 

203500 

0 

286000 

49000 

500000 

170400 

48500 

583 300 

43000 

103000 

4000000 

1485600 
I 060396 

0 

I 451 330 

0 
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I 888220 

146000 

4000000 

2 545 996 8580216 

1451 330 1451330 
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1989/90 

2300 Ränteinkomster: 

2310.2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslän 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslän 
2314 Ränteinkomster på län till fiske

rinäringen 
2316 Ränteinkomster på vatten

kraftslån 
2317 Ränteinkomster på Iuftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglän 
2322 Räntor på övriga näringslän, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 
2324 Räntor på televerkets statslån 
2325 Räntor på postverkets statslån 
2326 Räntor på affärsverkets FFV:s 

statslån 
2327 Räntor på statens vatten

fallsverks statslån 
2330 Räntor på bostadslån: 

2331 Ränteinkomster på egna
hemslån 

2332 Ränteinkomster på lån för bo
stadsbyggande 

2333 Ränteinkomster på län för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

2 340 Räntor på studii!lån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier och ga
rantilån för studerande 

2342 Ränteinkomster på allmänna 
studielån 

2350 Räntor på t'nerf(isparlån: 
235 I Räntor på cnergisparlån 

2360 Räntor pa mt'del arsal/a till wn
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 

Tusental kr. 

130000 

160 

8920 

159 
19 

7000 

0 
36 

135000 

2630 
256001 

47 260 

23000 

2241000 

0 

7000000 

180 

500 

110 

7000 

350000 

5000 
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2851185 

7000680 

7110 

350000 

5000 
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1989/90 

2370 Räntor på baedskaps/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 
:!380. 2390 Öl'riga rä11tei11kom.1·tl'r: 

2381 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dent kårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på mark
förvärv för jordbrukets rationa
lisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2395 Räntor på särskilda räkningar i 

riksbanken 
2396 Ränteinkomster på det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

:!4 JO Jnkomsta al' s1a1e11s ak1ia: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
251 7 Trafiksäkerhetsavgift 
2522 Avgifter för granskning av fil

mer och videogram 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom 
skolväsendet 

2527 Avgifter för statskontroll av 
krigsmaterieltillverkning 

2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och 

registreringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings- m. fl. register 

Tusental kr. 

636645 

0 

300 

0 

100 

15000 

160 

1800 
15000 
70000 

2200000 

1 539000 

640010 

538145 

4000 

I 520 

1 
2470 

91415 

33 700 
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636645 

3 841 360 14691980 

6400/0 640010 
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1989/90 

2532 Utsökningsavgifter 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

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

del och handclsgödsel 
2539 Täktavgift 
2541 Avgifter vid tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandläkarut

bildningen 
2543 Skatteutjämningsavgift 
2544 Avgifter i ärenden om lokala ka

bclsändningar 
2545 Närradioavgifter 
2546 Avgifter vid registrering av fri

tidsbåtar 

2600 Försäljningsinkomster: 

261 l Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2619 Inkomster vid riksantikvarie

ämbetet 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av beredskapsla

ger 
2626 lnkomstcr vid banverket 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
· 2712 Bötesmcdel 

2713 Vattcnföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 

Prop. 1988/89: I 00 

Tusental kr. 

106600 

146000 
127 525 

3 500 
24400 

186500 
11900 

116000 

6200 
4807000 

13858 
2 960 

15000 6238694 6238694 

165 000 

10400 

300 

70522 

600000 
900000 1746222 1746222 

306 284 
241800 

100 548184 548184 

verksamhet 431000 431000 431000 
Summa inkomster av statens verksamhet 34 327 636 
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1989/90 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

3110 ,-~ffärSl'erkens inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner: 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Affärsverket FFV:s inkomster 
av försålda fastigheter och ma
skiner 

3 120 Statliga myndigheters inkomster av 
.fi'irsålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrclsens in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Vägverkets inkomster av försål
da byggnader och maskiner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

3312 Övriga inkomster av försåld 
egendom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Aterbetalning ar industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 
4120 Aterbetalning ar jordbruks/ån: 

4122 Återbetalning av statens avdik
ningslån 

4123 Återbetalning av lån till fiskeri
näringen 

Prop. 1988/89: 100 

Tusental kr. 

0 

0 

0 0 

300 

3 500 

0 

2 500 6300 6300 

I 000 I 000 1000 

21000 

4500 25500 25500 
Summa inkomster av försåld egendom: 32 800 

160000 160000 

350 

37 744 38094 
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1989/90 

41 JO Aterbeta/ning al' ö1·riga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vatten

kraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

län 
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 av 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 bostads
lån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier och garan
tilån för studerande 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för stu
dcntkårlokalcr 

Tusental kr. 

265 
197 

15000 

0 
67 

121000 

1500 

12000 

0 

3 500000 

800 

500 

150 

9000 
I 750000 

300000 

0 

0 

150 

Prop. l 988/89: l 00 

150029 348123 

3 501 300 3501300 

1759150 I 759150 

300000 300000 

Il 



1989/90 

4515 Återbetalning av lån för allmän
na samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

451 7 Återbetalning från Portugalfon
den 

4519 Återbetalning av statens bosätt
ningslån 

4521 Återbetalning av lån för inven
tarier i vissa specialbostäder 

4525 Återbetalning av lån för svenska 
FN-styrkor 

4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar och amorteringar: 

5110 A.Jfar.1Takens arskrirningar och amor
teringar: 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5115 Affärsverket FF\t :s amortering

ar 
5116 Statens vattenfallsverks amorte

ringar 
5120 Arskrirningar pd fastigheter: 

5121 Avskrivningar på fastigheter 
5130 Uppdragsm_vndis:heters komplement

kostnader m.fl.: 
5131 Uppdragsmyndighctcrs m. fl. 

komplementkostnader 

5140 Örriga arskrivningar: 
5141 Vägverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för civilt totalförsvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

5300 Statliga a\•gifter: 

5311 Avgifter för företagshälsovård 

Prop. 1988/89: 100 

Tusental kr. 

6000 

15000 

20000 

1000 

1000 

59743 
40000 142893 142893 

Summa återbetalning av lån 6051466 

0 

49400 

1026 500 1075 900 

332000 332000 

122000 122000 

210500 

334 550 

53095 598145 2128045 

793000 793000 793000 

57 365 57 365 57365 
Summa kalkylmässiga inkomster 2978410 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 374946888 
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Specifikation av utgiftsanslagen 

I. Kungliga hov- och slottsstaterna 
A Kungliga hovstaten 

Hans Maj:t Konungens och det Kungliga Husets hov
hållning 

B Kungliga slottsstaten 

De kungliga slotten: Driftkostnader, fiirslagsanslag 
2 Kungliga husgcrådskammarcn. förslagsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

Summa kr. 

16 750000 
16750000 

20015000 
7 625 000 

27640000 
44390000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 

Statsrådsberedn ingen. f(irslagsanslag 
2 Justitiedepartementet, .forslagsanslaf( 
3 Utredningar m. m., reservationsanslag 
4 Information om lagstiftning m. m., resermtionsanslag 
5 Framtidsstudier, långsiktig analys m. m., reserl'Gtionsan

slag 

B Vissa tillsynsmyndigheter m. m. 

Justitiekanslern, .forslag\'Gnslag 
2 Datainspektionen. fOrslagsanslaf( 

C Åklagarväsendet 

1 Riksåklagaren, ramanslag 
2 Åklagarmyndigheterna, ramanslag 

D Domstolsväsendet m. m. 

Domstolsverket, ramanslag 
2 Allmänna domstolarna m. m., ramanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna, ramanslag 
4 Försäkringsdomstolarna, ramanslag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reserl'ationsanslag 

E Kriminalvården 

I Kriminalvårdsstyrelsen. _torslagsanslag 
2 Kriminalvårdsanstalterna, .forslagsanslag 
3 Frivården. jorslagsansfag 
4 Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservationsanslag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserl'Glions-

anslag 
6 Utbildning av personal m. fl., reservationsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

21148000 
41120000 
25 665 000 

1132000 

10912000 
99977000 

4539000 
1000 

4540000 

16 465 000 
364238000 
380703000 

51433000 
1254357000 

388 887 000 
60658000 
19 800000 

1775135000 

90175000 
1816166000 

259481000 
10100000 

20150000 
17 760000 

2213832000 
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F Rättshjälp m. m. 

I Rättshjälpskostnadcr, förs/agsanslag 
2 Rättshjälpsnämnderna, jOrs/agsanslag 

Allmänna advokatbyråer: 
3 U ppdragsverksamhet, Jdrslagsanslag 
4 Driftbidrag, fors/agsans/ag 
5 Vissa domstolskostnader m. m., förs/ag1·anslag 
6 Diverse kostnader för rättsväsendet, forslagsanslag 

G Övriga myndigheter 

Brottsförebyggandc rådet: 
Förvaltningskostnader, .fors/agsanslag 

2 Utvecklingskostnader, reservationsanslag 
3 Bokföringsnämndcn, jOrs/agsans/ag 

Brottsskadenämndcn: 
4 Förvaltningskostnadcr, förs/agsanslag 
5 Ersättning för skador på grund av brott,förs/agsanslag 

H Diverse 

I Svensk författningssamling, forslagsanslag 
2 Bidrag till utgivandc av litteratur på förvaltningsrättcns 

område, resen•ationsans/ag 
3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m., 

förslagsanslag 
4 Stöd till politiska partier, jOrslagsanslag 
5 Allmänna val, fors/agsanslag 

Prop. 1988/89: I 00 

1000 
2405000 

7 896000 
4647000 

3306000 
8 500000 

Summa kr. 

350000000 
9957000 

2406000 
65 500000 
11000000 

438863000 

12543000 
3217000 

11806000 
27566000 

8 525 000 

50000 

2496000 
115000000 

l 757000 

127828000 
5068444000 
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111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 

Utrikesförvaltningen . .fi'irs/agsans/ag 
2 Utlandstjänstcmänncns representation. 

reserrat iomanslag 
3 Inventarier för beskickningar. delegationer och 

konsulat. reserrationsanslag 
4 Kursdifferenser . .fl_irslagsanslag 
5 Olönade konsuler. JOrs/agsans/ag 
6 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förs/agsans/ag 
7 Nordiskt samarbete, fiirs/agsanslag 
8 Vissa nämnder m. m.Jörslagsanslag 
9 Utredningar m. m., reservationsanslag 

10 Officiella besök m. m.,jors/agsanslag 
11 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare 

i utlandet m.m.Jörslagsanslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

Förenta Nationerna . .fOrslagsanslag 
2 Nordiska ministerrådet, .förs/agsans/ag 
3 Europarådet. jors/agsanslag 
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD). förslagsanslag 
5 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A), 

Jbrslagsanslag 
6 Organisationer för internationell handel och 

råvarusamarbete m. m., förslagsanslag 
7 Internationell råvarulagring, jörslagsanslag 
8 Övriga internationella organisationer m. m .. 

jOrs/agsans/ag 

C Internationellt uh·ecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reserrat ionsanslag 

2 Utvecklingssamarbetc genom SIDA, reservationsans/ag 
3 Andra biståndsprogram. reservationsans/ag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

jiirslagsanslag 
5 Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-ccntrum), 

förslagsanslag 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) . 

.fdrs/agsanslag 
7 Nordiska afrikainstitutet, förslagsanslag 
8 Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt sam

arbete (BITS). förs/agsanslag 
9 Information. reserrationsanslag 

Prop. 1988/89: I 00 

l 044435000 

16647000 

17311000 
l 000 

11620000 

38 885 000 
I 588 000 

630000 
6260000 
8 743 000 

3 740000 
1149860000 

140963000 
220000000 

17 349000 

16000000 

21 000000 

7012000 
2 500000 

3 543 000 
428367000 

3 433 505000 
6090000000 
1647 334000 

222041000 

21 830000 

11140000 
4439000 

6 708000 
30350000 

11 467 347 000 
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D Information om Sverige i utlandet, m.m. 

Svenska institutet. rt>serrnlionsanslag 
2 Sveriges Riksradios program verksamhet för utlandet. 

reserral ionsansl ag 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, 

rest>rralionsanslag 
4 Utrikespolitiska Institutet, reserrationsanslag 

E Utrikeshandel och exportfrämjande 

Kommcrskollegium, ramanslag 
2 Exportfrämjande verksamhet. reserrationsanslag 
3 Exportkrcditnämnden, täckande av vissa utgifter 

för skadeersättningar, ji"irslagsanslag 
4 Krigsmaterielinspektionen, .forslagsanslag 
5 lnteramerikanska utvccklingsbanken, ,IOrslagsanslag 
6 Importkontoret för u-landsprodukter, ramanslag 
7 Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet 

F Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m. m. 

Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska 
området, reserrationsanslag 

2 Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 
.fÖrslagsanslag 

3 Information, studier och forskning om freds- och 
nedrustningssträvandcn m. m., resen·a1ionsans/ag 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut (SIPRI), rescrrationsanslag 

5 Forskningsverksamhet f'ör rustningsbegränsning och 
nedrustning, .fdrslagsans/ag 

6 Forskningsvcrksamhet vid Utrikespolitiska Institutet, 
reserrationsans/ag 

2 Rikw/agm 1988189. 1 sam/. Nr 100 

Prop. 1988/89: l 00 

54551000 

42491000 

14904000 
4851000 

116797000 

40667000 
238024000 

I 000 
I 000 

21 500000 
17665000 
2000000 

319858000 

4435000 

3432000 

25000000 

17070000 

13498000 

2175000 
65610000 

Summa kr. 13547839000 
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Rättt!lse: S. 30 rad 4 nedifrån Står: reservalionsans/ag l 020000 Rättat till:fors/agsanslag l 020000000 



IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

Försvarsdepartementet, förslagsanslag 
2 Utredningar m. m .. reserl'ationsanslag 

B Armeförband 

Armeförband: 
Ledning och förbandsverksamhet, .fors/agsans/ag 

2 Anskaffning av materiel,.fors/agsanslag 
3 Anskaffning av anläggningar, förs/agsans/af: 

C Marinförband 

Marin förband: 
Ledning och förbandsverksamhet, .fors/agsanslag 

2 Anskaffning av materiel, _fors/agsanslag 
3 Anskaffning av anläggningar, förs/agsanslag 

D Flygvapenförband 

Flygvapenförband: 
Ledning och förbandsverksamhet, jOrs/agsanslag 

2 Anskaffning av materiel. .fOrs/agsans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, förslagsanslag 

E . Operativ ledning m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
Ledning och förbands verksamhet, färs/agsanslag 

2 Anskaffning av materiel, .fOrs/agsans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, .fors/ag.sans/ag 
4 Forskning och utveckling, .fors/agsanslag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: 100 

39010000 
3000000 

42010000 

"'7055000000 
"'2145000000 

"'135000000 
9335000000 

"'2221000000 
"'1891000000 

"' 110000000 
4222000000 

"' 3 407 000 000 
"'5241000000 

"'377000000 
9025000000 

"'799000000 
"'207 500000 
"' 122000000 
"'87000000 

1215500000 
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F Gemensamma myndigheter m. m. 

Försvarets civilförvaltning, jdniagsanslag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrclse . .forslagsans/ag 
3 Fortifikationsförvaltningen, förslagsans/ag 
4 Försvarets materielverk, jorslag1m1slag 
5 Gemensam försvarsforskning, jOrslagsanslag 
6 Anskaffning av anläggningar för försvarets 

forskningsanstalt . .fdrs/agsanslag 
7 Försvarets radioanstalt, .fors/agsanslag 
8 Värnpliktsverket, .fOrs/agsanslag 
9 Försvarets rationaliscringsinstitut, .f{jrs/agsans/ag 

I 0 Försvarshögskolan . .fors/agsans/ag 
11 Militärhögskolan, fi:irs/agsans/ag 
12 Försvarets förvaltningsskola, fors/agsans/ag 
13 Försvarets läromedelscentral, .fiJrslagsans/ag 
14 Krigsarki vet. jörs/agsan.1iag 
15 Statens försvarsh istoriska museer. jdrs/agsanslag 
16 Frivilliga försvarsorganisationer m. m .. 

.f i'irsl agsa nsl ag 
17 Försvarets datacentral. .fi"irs/agsans/ag 
18 Kustbevakningen . . tlirs/agsans/ag 
19 Anskaffning av materiel till kustbevakningen. j{jrs/agsan

slag 
20 Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret,.fbrslags

anslag 
21 Reserv för det militära lårsvaret 
22 Reglering av prisstcgringar för det militära 

försvaret, .fors/agsanslag 

G Civil ledning och samordning 

Överstyrelsen för civil beredskap: 
Förvaltningskostnader. fiirslagsanslag 

2 Civil ledning och samordning, rescrration.mnslag 
3 Civilbefälhavarna. fdrslagsans/ag 
4 Signalskydd, reserl'ationsanslag 
5 Vissa tclcanordningar, rcserl'ationsans/ag 

H Befolkningsskydd och fredsräddningstjänst 

Befolkningsskydd och räddningstjänst. 
.fÖrslagsans/ag 

2 Anläggningar för fredsorganisationen . 
. tbrslagsans/ag 

3 Skyddsrum. Järs/agsanslag 
4 Identitetshrickor. fi)rs/agsanslag 
5 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst 

m.m., .färslagmnslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: I 00 

* 109480000 
* 32450000 

* 184200000 
* 761 700000 
* 366 580000 

* 42850000 
* 267 300000 
* 119000000 
* 22 555000 
* 5220000 

* 51 150000 
* 13120000 

*I 000 
* 8940000 

* 14870000 

* 105600000 
*I 000 

* 197 700000 

* 45000000 

* 16270000 
* 165 513000 

* I 600 000 000 
4129 500000 

49 500000 
70000000 
26000000 

6000000 
14000000 

165500000 

610900000 

21400000 
525 370000 

I 025000 

4000 
1158699000 
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I Psykologiskt försrnr 

I Styrelsen för psykologiskt försvar, .fi:irslagsans/ag 

J Önig varuförsörjning 

Drift av bercdskapslagcr, förslagsanslag 
2 Bcrcdskapslagring och industriella åtgärder. 

rewrl'a/ ionsans/ag 
3 Täckande av förluster till följd av statliga 

bcredskapsgaranticr m. m .. järs/agsans/ag 

K Öniga ändamål 

Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad 
uppdrags verksam het. Jörs/agsans/ag 

2 Flygtekniska försöksanstalten. ,ti'irslagsa11slag 
3 Bercdskapsstyrka för FN-tjänst. förslagsans/ag 
4 FN-styrkors verksamhet utomlands, .fors/agsanslag 
5 Övcrvakningskontingcnten i Korea, Jorslag.1anslag 
6 Anläggningar m.m. för vissa militära ändamål. 

rc.w:rrat ionsans/ag 
7 Nämnden för vapen fri utbildning . .fvrslagsanslag 
8 Vissa nämnder m. m. inom försvarsdepartementets område. 

jbrslag.mns/ag 
9 Flygtekniska försöksanstaltcn: Intäktsfinansierad 

verksamhet. .fors/agsanslag 

* Bt:räknat belopp 

Prop. 1988/89: I 00 

8 760000 
8760000 

231 733000 

101 370000 

I 000 
333104000 

I 000 
10240000 
34285000 

230475 000 
3965000 

6 720000 
* 128150000 

Il 770000 

I 000 
425607000 

Summa kr. 30060680000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

Social de part cm en tel. förs/ agsanslag 
2 Utredningar m. m .. reservationsanslag 
3 Forsknings- och 'utvccklingsarbete samt försöksverksamhct, 

rescrrationsanslag 
4 I nformationsförsörjning. resermtionsanslag 
5 Insatser mot aids, resermtionsanslag 

B Administration av socialförsäkring m. m. 

Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 
2 Allmänna försäkringskassor, förslagsanslag 

C Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

Allmänna barnbidrag, förs/agsanslag 
2 Bidrag till föräldraförsäkringen, .forslagsanslag 
3 Vårdbidrag för handikappade barn, .forslagsanslag 
4 Bidragsförskott, fOrslagsanslag 
5 Barn pensioner, fOrslagsanslag 
6 Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, .fors/agsanslag 
7 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, 

reserrnt ionsanslag 

D Försäkring ''id sjukdom, handikapp och ålderdom 

1 Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 
2 Folkpensioner, fOrslagsanslag 
3 Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension, 

förslagsanslag 
4 Vissa yrkcsskadccrsättningar m. m., försla!{sanslag 
5 Bidrag till ersättning vid närstående vård, jors!ag.;·anslag 

E Hälso- och sjuk,·ård m. m. 

1 Socialstyrelsen, förslagsanslag 
2 Statlig kontroll av läkemedel m. m .. jorslagsanslag 
3 Statens rättskemiska laboratorium, jorslagsanslag 
4 Statens rättsläkarstationer. fOrslagsanslag 
5 Rättspsykiatriska stationer och kliniker. 

jOrslagsanslag 
6 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, .forslagsanslag 
7 WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbivcrkningar, 

_tOrslag~anslag 
8 Statens institut för psykosocial miljömedicin, 

jorslagsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

29131000 
28660000 

40112000 
1270000 

226000000 
325173000 

400 724000 
513000000 
913724000 

10 3 50 000 000 
2004000000 

750000000 
1984000000 

230000000 
7100000 

30000000 
15355100000 

7 811000000 
58080000000 

1230000000 
2 500000 
4500000 

67 128 000 000 

180970000 
1000 

25403000 
29368000 

97 955 000 
6940000 

2019000 

3800000 
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Statens bakteriologiska laboratorium: 
9 Uppdragsverksamhct. förslagsanslag 

I 0 Ccntrallaboratorieuppgifter. förslagsans!ag 
11 Försvarsmedicinsk verksamhet . .f(irs!agsanslag 
12 Utrustning, reserva1ionsanslag 
13 Bidrag till hälsoupplysning m. m .. rl!serrationsa11slag 
14 Epidemiberedskap m. m., .förs!agsanslag 
15 Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings-

och rationaliseringsinstitut 
l 6 Bidrag till allmän sjukvård m. m., .fi:irslagsa11slag 
17 Specialistutbildning av läkare m. m .. resarationsans!ag 
18 Bcredskapslagring och utbildning m. m. för hälso-

och sjukvård i krig, rl!sl!rrationsans/ag 
19 Driftkostnader för beredskapslagring m. m., 

.fiJrslagsans/ag 
20 Investeringsersättningar enligt läkarutbildningsavtal m. m., 

Nrslagsa11slag 

F Omsorg om barn och ungdom 

Bidrag till kommunal barnomsorg.jdrs!agsans/ag 
2 Bidrag till hemspråksträning i förskolan . .fors/agsamlag 
3 Barnmiljörådet. .liJrs/agsanslag 
4 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor . 

.fÖrslagsans/ag 

G Omsorg om äldre och handikappade 

Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem m. m., 
jör.1·/agsan.1·/ag 

2 Bidrag till färdtjänst, ji'irs/agmnslag 
3 Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 

m. tl .. jörs!agsanslag 
4 Nämnden för vårdartjänst. förs/agsans/ag 
5 Ersättning till televerket för texttelcfoner, 

förs/agsan.,/ag 
6 Ersättning till post verket för befordran av blindskriftsför

sändclser. jörs/agsanslag 
7 Kostnader för viss verksamhet för handikappade, 

.fiirslagsans/ag 
8 Statens hundskola . ./Örs/agsans/ag 
9 Statens handikappråd . . Mrs/agsans/ag 

10 Bidrag till handikapporganisationer, rl!se1Tationsans!ag 
11 Bilstöd till handikappade, reserrationsanslag 
12 Omställningsbidrag till hundskolan 

Prop. 1988/89: 100 

I 000 
41 763000 

4346000 
3190000 49 300000 

3620000 
15574000 

10900000 
4 556 682000 

34990000 

65865000 

56 935 000 

133000000 
5273322000 

I 0 330 000 000 
34000000 

4 173000 

4290000 
I 0 372 463 000 

3 062 850000 
566000000 

37 513000 
34928000 

33000000 

48918000 

38977000 
1000 

4351000 
70619000 

262 127000 
1600000 

4160884000 
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H Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 
CAN, reserrationsanslag 

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

res<:'nat ionsans/ag 

I Internationell samverkan 
1 Bidrag till världshälsoorganisationcn samt internationellt 

socialpolitiskt samarbete m. m .. fi.Jrs/agsans/ag 
2 Vissa internationella kongresser i Sverige. 

resen·ationsanslag 
3 Medverkan i EG:s aktionsprogram mot cancer, 

re.1·en·atio11sanslag 

Prop. 1988/89: 100 

7814000 
860000000 

55015000 

32276000 
955105000 

26812000 

723000 

I 000000 
28535000 

Summa kr. 104 512 306 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikationsdepartementet m. m. 

Ko mm unikat ionsdepartementet, förs/agsanslag 
2 Utredningar m. m., reserrntionsanslag 
3 Viss internationell verksamhet, .forslagsans/ag 

B Vägväsende 

Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m. m., Jorslagsanslag 
2 Drift av statliga vägar, reservationsanslag 
3 Byggande av riksvägar, reserrationsanslag 
4 Byggande av länstrafikanläggningar, reservationsanslag 
5 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 

reserl'ationsanslag 
6 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar, 

re.w:n•ationsanslag 
7 Tjänster till utomstående, Jorslagsanslag 
8 Vägverket: Försvarsuppgifter. reservationsanslag 
9 Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder, 

reservationsanslag 

C Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsverket: Samordning, Trafikmiljö, Fordon 
och Trafikant, fors/agsanslag 

2 Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m., 
_torslagsanslag 

3 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande 

4 Bidrag till rcningsutrustning på nya lastbilar och bussar, 
jOrslagsan.1/ag 

5 Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar, 
f(irslagsanslag 

D Järnvägstrafik 

Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar, 
reserl'ationsanslag 

2 Nyinvesteringar i stomjärnvägar, reservationsanslag 
3 Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader, 

förslagsanslag 
4 Särskilda nyinvesteringar i stomjärnvägar, 

reserl'ationsanslag 
5 Järn vägsinspektionen. förslagsanslag 
6 Banverket: Försvarsuppgiftcr, reservationsanslag 
7 Banverket: Omlokaliseringskostnader, reservationsanslag 
8 Ersättning till statens järnvägar för utveckling av godstrafik, 

reserrationsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

21915000 
5300000 
6950000 

34165000 

11105000 
5460000000 
1417900000 

970000000 

558 100000 

439000000 
35700000 
39100000 

622000000 
9552905000 

I 000 

1000 

29400000 

112 500000 

50000000 
191902000 

2 595000000 
583300000 

94000000 

25000000 
10300000 
42400000 
18000000 

455000000 
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9 Ersättning till statens järnvägar i samband med utdelning 
från AB Swedcarrier. /örs/agsans/ag 

E Sjöfart 

Sjö.fårtsverket 
Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster, 

/iJrs/agsa11s/ag 
2 Fritidsbåtsregister. Jors/agsanslag 

Övriga sjöfårtsändamdl 
3 Transportstöd för Gotland, jlirs!agsanslag 
4 Handelsflottans pensionsanstalt. .flirs/agsanslag 
5 Handelsflottans kultur- och fritidsråd, förslagsans/ag 
6 Ersättning till viss kanaltrafik m. m .. .fors/ag.sans/ag 
7 Stöd till svenska rederier, .forslagsans/af? 
8 Bidrag till svenska rederier. j(irs/agwnslag 
9 Bro över Falsterbokanalen, re.1-er1·ationsans/ag 

F Luftfart 

Beredskap för civil luftfart, reserrationsans/ag 
2 Ersättning för särskilda rabatter 

vid flygtrafik på Gotland, .f{jrs/agsanslag 
3 Bidrag till kommunala flygplatser m. m., 

reservat ionsanslag 
4 Civil trafikflygarutbildning. reservationsanslag 
5 Statens haverikommission, förslagsanslag 

G Postväsende 

Ersättning till postvcrket för befordran av tjänste
försändelscr . .f(irs/agsans/ag 

2 Ersättning till postverkct för tidningsdistribution 

H Kollektivtrafik m. m. 

Transportrådet, j(irslagsanslag 
2 Transportstöd för Norrland m. m., .forslagsans/ag 
3 Riksfårdtjänst. _f(Jrslagsanslag 
4 Ersättning till lokal och regional kollektiv person

trafik, f(Jrslagsanslag 
5 Kostnader för visst värderingsförfarande, förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: 100 

l 000 
3823001000 

132 770000 
19000000 

37000000 
1000 
1000 

60500000 
25000000 

550000000 
26400000 

850672000 

25 500000 

14 500000 

15000000 
47 100000 

I 000 
102101000 

574290000 
24000000 

598290000 

24210000 
297800000 
*62400000 

34000000 
1000 
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6 Köp av interregional persontrafik på järnväg. reservations
anslag 

7 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss person
trafik på järnväg. resen·ationsans!ag 

I Transportforskning 

Statens väg- och trafikinstitut, Jörs/agsans!ag 
2 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut. 

reserl'ationsanslag 
3 Statens väg- och trafikinstitut: Återanskaffning av viss 

basutrustning. reservationsanslag 
4 Transportforskningsbcredningcn, reservationsanslag 

J Övriga ändamål 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 
.förslagsanslag 

2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut. reserl'ationsans/ag 

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

4 Statens geotekniska institut. .fi'irslagsans/ag 
5 Bidrag till statens geotekniska institut. reserl'ationsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

583800000 

97 650000 
I 099861000 

1000 

41 960000 

5000000 
37720000 
84681000 

1000 

108 655 000 

20000000 
1000 

12019000 
140676000 

Summa kr. 16478254000 

26 



VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 

Finansdepartementet, förslagsanslag 
2 Ekonomiska attacheer, j(_irslagsanslag 
3 Utredningar m. m., rc'sen·ationsan.1·/ag 

B Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

I Riksskatteverkct, förslagsansfag 
2 Regional och lokal skatteförvaltning, 

.törslagsanslag 
3 Kronofogdcmynd igheterna, förslagsanslag 
4 Stämpelomkostnader. förs/agsanslag 
5 Kostnader för årlig taxering m. m., .fors/agsanslag 
6 Ersättning till postverket m. Il. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m., forslagsanslag 

C Statlig lokalförsörjning 

I Byggnadsstyrclsen, j(_irslagsanslag 
2 Investeringar m. m., rl:'Se1Tationsanslag 
3 Inredning och utrustning m. m., reserrntionsanslag 

D Vissa centrala myndigheter m. m. 

Tull verket: 
Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 

2 Anskaffning av viss materiel. reserrntionsanslag 
3 Konjunkturinstitutet, förs/agsanslag 
4 Statens förhandlingsnämnd. förslagsanslag 
5 Bankinspektioncn, resenationsanslag 
6 Försäkringsinspektioncn, reserl'afionsanslag 

Riksgäldskontoret: 
7 Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 
8 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m., 

,tdrslagsanslag 

E Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., 
j(irs/agsanslag 

2 Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet 
av den kommunala förctagsbeskattningen, _f(irs/agsans/ag 

3 Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av 
den kommunala garantibeskattningen, .forslagsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: l 00 

874026000 
3775000 

*49 786000 

*61600000 

75190000 
3 196000 

19000000 
97 386000 

7!0693000 

2287 556000 
658373000 

2812000 
114925000 

52000000 
3826359000 

1000 
1 !00000000 

20000000 
1120001000 

877801000 
18866000 
4613000 

1000 
1000 

111 386000 
1012668000 

*14511000000 

*879172000 

*450000000 
15840172000 
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F Övriga ändamål 

Bidrag till vissa internationella byråer och orga
nisationer m. m .. förslagsanslag 

2 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon. 
förs/agsanslag 

3 Bidrag till vissa investeringar, förs!agsanslag 
4 Exportkreditbidrag, fiirs!agsanslag 
5 Täckande av förluster till följd av vissa statliga 

garantier, förs!agsanslag 
6 Kostnader för vissa nämnder, .f(jrs/agsanslag 
7 Sparfrämjande åtgärder. reservationsanslag 
8 Ränteersättningar m. m., jorslagsanslag 
9 Höjning av grund kapitalet i Nordiska investeringsbanken, 

förslagsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

250000 

16 700000 
I 000 
I 000 

I 000 
1478000 

18385000 
I 000 

45000000 
81817000 

Summa kr. 21978403000 
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VIII. Utbildningsdepartcmcntct 

A Utbildningsdcpartementet m. m. 

Ut bi Id ni ngsdcpartementet . .fi"irslagrn11slag 
2 Utredningar m. m .. reserrntionsa11slag 

B Skolväsendet 

Ce11trala och regio11ala myndigheter m. m. 
Centrala och regionala myndigheter m. m. 
Skolöverstyrelsen, jorslagsa11slag 

2 Länsskolnämnderna. förslagsanslag 
3 Stöd för utveckling av skolväsendet, reserl'atio11sanslag 
4 Statens institut för läromedel. jorslagsanslag 
5 Utvecklingsinsatscr på läromedclsområdet m. m., 

reserl'afionsa11slag 
6 Stöd för produktion av läromedel, resermtionsa11slag 

För skolräsentlet geme11sammaji-ågor 
7 Forskning och centralt utvecklingsarbcte inom skol

väsendet. reserratio11sanslag 
8 Fortbildning m. m .. reserl'atio11sa11slag 
9 Nationell utvärdering och prov. resermtioma11slag 

I 0 Särskilda insatser inom skolområdet 

Det obligatoriska skolräse11det m. m. 
11 Bidrag till driften av grundskolor m. m., ,IOrslagsanslag 
12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

förslagsanslag 
13 Sameskolor, .f{jrslagsanslag 

Specialskolan m. m.: 
14 Utbildningsjwstnader . .förslagsanslag 
15 Utrustning m. m., rl:'serl'ationsanslag 
J 6 Bidrag till driften av särskolorm. m., 

fiirslagsanslag 
I 7 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

förslagsa11slag 

Gymnasiala skolor m. m. 
18 Bidrag till driften av gymnasieskolor, .f{jrslagsanslag 
19 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljnings

ansvar för ungdom under 18 år m. m., förslagsanslag 
20 Bidrag till driften av fristående skolor på gymnasial 

nivå. förslagsans/ag 

Investeringsbidrag 
21 Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m., 

rl:'servationsanslag 

Prop. 1988/89: l 00 

240044000 

40620000 
17493000 
58113000 

141180000 
155891000 
61632000 
23916000 

10815000 
4 587 000 

38 885000 
78 552 000 
19655000 

321 726000 

17 022 000 000 

44091 000 
17686000 

7152000 247196000 

710 555 000 

I 000 

5643610000 

236 198 000 

110 780000 

101844000 
24 990 800 000 
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C Vuxenutbildning 

Bidrag till kommunal utbildning för vuxna, 
.t1Jrslagsanslag 
Statens skolor för vuxna: 

2 Utbildningskostnader . .f{jrslagsanslag 
3 Undervisningsmaterial m. m., reservationsanslag 
4 Bidrag till studieförbunden m. m .. f1Jrslagsanslag 
5 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

förslagsanslag 
6 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m., 

förslag1·anslag 
7 Bidrag till viss central kursverksamhet 
8 Bidrag till kontakttolkutbildning. jorslagsanslag 

D Högskola och forskning 

Centrala myndigheter.for högskolan m. m. 
Universitets- och högskoleämbetet, jorslagsanslag 

2 Redovisningscentralerna vid universiteten, jorslagsanslag 
3 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 

Stockholm, .fOrslagsanslag 
4 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

jorslagsanslag 
5 Vissa tandvårdskostnader, re.1-er1•ationsanslag 
6 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. 

reservat i onsa nsl ag 

Grundläggande högsko/euthi/Jning 
7 Utbildning för tekniska yrken, reserrationsanslag 
8 Utbildning för administrativa. ekonomiska och 

sociala yrken, rc>scrl'ationsanslag 
9 Utbildning för vårdyrken, reserrationsanslag 

I 0 Utbildning för undervisningsyrken, reservationsanslag 
11 Utbildning för kultur- och informationsyrken, 

resen·ationsanslag 
12 Lokala och individuella linjer samt fristående kurser, 

resen·ationsanslag 
l3 Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 

reservationsanslag 

Forskning och forskarutbildning inom högskolan rn. rn. 
14 Driftersättning enligt läkarutbildningsavtal m. m., 

förslagsanslag 
15 Forskningsanknytning av grundläggande högskole

utbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete, 
resen•ationsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

23075000 
5215000 

1211593000 

28290000 
1119828000 

331 722000 

564905000 
39778000 
4080000 

3300196000 

97 835000 
1000 

I 000 

I 581348000 
54874000 

38 356000 

992 522000 

426858000 
431675000 
854118000 

260519000 

547 392000 

200871000 

l 020000000 

26996000 
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16 Humanistiska fakulteterna. reservationsanslag 
I 7 Teologiska fakulteterna. reserrationsanslag 
18 Juridiska fakulteterna. re.1·en1ationsa11s/ag 
19 Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m., 

re.1·en·ationsa11s/ag 
20 Medicinska fakulteterna, reserrationsans/ag 
21 Odontologiska fakulteterna, reservationsanslag 
22 Farmaceutiska fakulteten, reservationsanslag 
23 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, 

reserrat ionsans/ag 
24 Tekniska fakulteterna, resen•ationsans/ag 
25 Temaorienterad forskning. reservatiomanslag 
26 Kungl. biblioteket, reserrationsans/ag 
27 Samordning m. m. inom biblioteksområdet, 

resen·ationsanslag 
28 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. 

resen·ationsan.1-/ag 

Övriga .f i1rskni ng.1fragor 
29 Forskningsrådsnämnden, reserrationsans/ag 
30 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

resen·ationsans/ag 
31 Medicinska forskningsrådet, reserl'ationsans/ag 
32 Naturvetenskapliga forskningsrådet, 

resermt ionsa ns/ag 
33 Polarforskning, reserl'ationsans/ag 
34 Rymdforskning, reserrationsans/ag 
35 Europeisk forskningssam verkan, .fdrslagsanslag 
36 Manne Siegbahninstitutet för fysik, reserrationsanslag 
37 Institutet för rymdfysik, resal'ationsans!ag 
38 Vissa bidrag till forskningsverksamhet, resermtionsanslag 

Arkivet för ljud och bild: 
39 Förvaltningskostnader, järs/agsans/ag 
40 lnsamlingsverksamhet m. m., reserrationsanslag 

E Studiestöd m. m. 

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

av studiesocialt stöd. jörslagsanslag 
3 Studiehjälp m. m., jors/agsans/ag 
4 Studiemedel m. m .. jdrs/agsans/ag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., reserrationsans/ag 
6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 

jors/agsans/ag 
7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, 

reserrat ionsa ns/ag 

Prop. 1988/89: 100 

11 160000 
432000 

272602000 
22 758000 
27051000 

326853000 
661497000 

71081000 
24872000 

624 9 I 7 000 
657161000 

26 767000 
61351000 

12143000 

30691000 

52 738 000 

124 354000 
249 202000 

342655000 
12639000 
27 300000 

259907000 
16059000 
25880000 
16491000 

11 592000 
10491927000 

107 152000 

17 734000 
2030400000 
2 107000000 
1245000000 

132 753000 

104 587 000 
5744626000 
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F Kulturverksamhet m. m. 

Allmän kulturrerksamhet m. 111. 

Statens kulturråd, förslagsanslag 
2 Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet 

m. m., reserrationsanslag 
3 Bidrag till samisk kultur 

Ersättningar och bidrag till konstnärer 
4 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
5 Bidrag till konstnärer. reserl'Gtionsanslag 
6 Inkomstgarantier för konstnärer, fiJrslagsanslag 
7 Ersättning åt författare m. tl. för utlåning av 

deras verk genom bibliotek m. m .. .fl.irs/agsanslag 
8 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

Tt!att!r. dans och musik 
9 Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsanslag 

I 0 Bidrag till Operan, rcscrrationsanslag 
11 Täckning av vissa kostnader vid Operan och Svenska 

rikskonserter. förslagsanslag 
12 Bidrag till Dramatiska teatern, reserrationsanslag 
13 Bidrag till Svenska rikskonserter, reserrationsanslag 
14 Bidrag till regional musikvcrksamhct. jOrslagsans/ag 
15 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, jlirslagsanslag 
16 Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper, 

reserrat ionsanslag 
17 Bidrag till Musikaliska akademien 

Bibliotek 
18 Bidrag till regional bibliotcksverksamhet, 

fiirslagsanslag 

Bildkonst. konsthantrerk m. m. 
19 Statens konstråd, fiJrslagsans/ag 
20 Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 

reservationsansfag 
21 Utställning av nutida svensk konst i utlandet, 

rescrvationsansfag 
22 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

Ark il' 
23 Riksarkivet och landsarkiven,jOrsfagsansfag 
24 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, 

förs/agsans/ag 
25 Svenskt biografiskt lexikon, forslagsans/ag 
26 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m .. rl!servationsans/ag 

Prop. 1988/89: 100 

18339000 

90137000 
2816000 

34 512000 
19193000 
9298000 

64380000 
3000000 

153 282 000 
186671000 

1000 
99675000 
54 747 000 

170500000 

277 377000 

40000000 
2 202000 

25476000 

4016000 

26 520000 

1303000 
1404000 

96857000 

18 950000 
2895000 

5 658000 
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Kulturmiljö1·ård 
27 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader, 

förs/agsans/ag 
28 Kulturmiljövård, reservationsanslag 
29 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet, 

förs/agsans/ag 

.Museer och utställningar 
30 Centrala museer: Förvaltningskostnader, 

.forslagsanslag 
31 Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar 

och samlingar m. m., reservationsanslag 
32 Bidrag till Skansen, forslagsanstag 
33 Bidrag till vissa museer 
34 Bidrag till regionala museer, .for.slagsans/ag 
35 Riksutställningar, re.servationsanslag 
36 Inköp av vissa kulturföremål, fors/agsans/ag 

Forskning 
37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kultur

området, reservationsanslag 

G Massmedier m. m. 

Film m.m. 
1 Statens biografbyrå, förs!agsanslag 
2 Filmstöd. reservationsans/ag 
3 Stöd till fonogram och musikalier, reserrntionsanslag 

Dagspress och tidskrifter 
4 Presstödsnämnden och taltidningsnämnden, fers/agsanslag 
5 Stöd till dagsprcssen,.forslagsanslag 
6 Lån till dagspressen, reservationsanslag 
7 Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag 
8 Stöd till radio- och kassettidningar, reservationsanslag 
9 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 

och litteratur, re.1w1•ationsanslag 

Litteratt1r 
JO Litteraturstöd, reserrationsanslag 
11 Kreditgarantier till bokförlag, for.slagsans/ag 
12 Stöd till bokhandel, reservationsanslag 
13 Distributionsstöd till fackbokhandel m. m., 

förslagsanslag 
14 Lån för investeringar i bokhandel m. m., reservationsanslag 

3 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100 

Prop. 1988/89: 100 

63188000 
47999000 

1000 

291257000 

15289000 
13248000 
17618000 
43049000 
23 282000 

100000 

5818000 
1930058000 

5350000 
51384000 

8617000 

3960000 
476300000 

87 500000 
19417000 
38609000 

6384000 

33861000 
1000 

2813000 

3043000 
2250000 
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Prop. 1988/89: 100 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
15 Förvaltn i ngskostnader. jors/agsans/ag 18 126000 
16 Produktionskostnader, rl!sl!rrationsanslag 35 612000 53 738000 
17 Bidrag till Svenska språknämnden. jors/agsanslag 2320000 

Radio och te/el'ision 
Sveriges Radio m. m. ** 
Kabel nämnden: 

18 Förvaltningskostnader, förslagmnslag 3131000 
19 Stöd till lokal programverksamhet. 

reserrnt ionsanslag 1000000 4131000 
20 Närradionämnden . .forslagsanslag 3428000 
21 Utbyte av TY-sändningar mellan Sverige och Finland, 

.fors/agsanslag 10718000 
22 Bidrag till dokumentation av mediautvecklingen, 

reserrntionsanslag 348000 
814172000 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

Kulturellt utbyte med utlandet 
1 Kulturellt utbyte med utlandet, reservation.mns/ag 9090000 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m., 

jorslagsanslag 20100000 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i 

Sverige. resen·ationsanslag 906000 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 8 720000 

38816000 

I Lokalförsörjning m. m. 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, 
förslagsanslag 12 144000 

2 Inredning och utrustning av lokaler vid högskole-
enheterna m. m., rl!servationsanslag 377000000 

389144000 
Summa kr. 47 757 852 000 

**Särskild prop. lämnas 34 



IX. J ordbruksdepartementct 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

I Jordbruksdepartementet. forslagsanslag 
2 Lantbruksråd. forslagsanslag 
3 Utredningar m. m., reservationsanslag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

Lantbruksstyrelsen, ramanslag 
2 Lantbruksnämnderna. ramanslag 
3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., 

förslagsanslag 
4 Markförvärv för jordbrukets rationaliserif!g, 

reserrnt ionsanslag 
5 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, 

förslagsanslag 
6 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. 

m. m., jbrslagsanslag 
7 Stöd till innehavare av fjällägenheter m. m., 

reservat ionsanslag 
8 Främjande av rennäringen, reserrntionsanslag 
9 Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, forslagsanslag 

10 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsanslag 

C Jordbruksprisreglering 

I Statens jordbruksnämnd, förslagsanslag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, förslagsanslag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, 

jOrslagsanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för bcrcdskapslagring, 

reservationsanslag 
5 Kostnader för bercdskapslagring av livsmedel m. m., 

.f orslagsanslag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige, jOrslagsanslag 
7 Statistik på jordbrukets område, förslagsanslag 

* Beräknat belopp. 

Prop. 1988/89: l 00 

18667000 
4868000 
4500000 

28035000 

75 995 000 
245 368000 

40000000 

I 000 

20000000 

7900000 

I 700000 
26602000 

I 000 
80000000 

497567000 

* 28097000 
2 799000 

1910671000 

I 100000 

156 308000 
* 525000000 

1000 
2623976000 
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D Skogsbruk 

Skogsvårdsorganisationen, förslagsanslag 
Skogsvårdsorganisationen: 

2 Myndighetsuppgifter, ramanslag 
3 Frö- och plantverksamhct, förslagsanslag 
4 Investeringar. reservationsanslag 
5 Bidrag till skogsvård m. m., förslagsanslag 
6 Stöd till byggande av skogs vägar, förslagsanslag 
7 Främjande av skogsvård m. m., reservation.sans/ag 
8 Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare, 

reserrationsanslag 

E Fiske 

Fiskeristyrelsen, förs!agsans/ag 
2 Fiskenämnderna, förslagsanslag 
3 Främjande av fiskerinäringen, resen•ationsanslag 
4 Bidrag till fiskehamnar m. m.,förslagsanslag 
5 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förslagsanslag 
6 Bidrag till fiskets rationalisering m. m., 

förslagsanslag 
7 Lån till fiskerinäringen. reservationsanslag 
8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 

fiske, förslagsanslag 
9 Prisreglerandc åtgärder på fiskets område, 

förslagsanslag 
lO Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m., 

förslagsanslag 
11 Bidrag till fiskevård m. m., reservationsanslag 

F Livsmedelskontroll m. m. 

Statens livsmedelsverk, .förs!agsanslag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m .. 

Jörslagsanslag 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdrags

vcrksamhet, fi.irslagsanslag 
4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt, 

reserl'at ionsanslag 
5 Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet, 

jOrslagsanslag 
6 Bidrag till statens utsädcskontroll, reservationsanslag 
7 Bekämpande av växtsjukdomar och smittsamma husdjurs

sj ukdomar, jorslagsanslag 
8 Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet, 

reservationsanslag 
9 Statens maskinprovningar: Uppdragsvcrksamhet, 

fOrslagsans/afS 

Prop. 1988/89: 100 

238972000 
1000 

23135000 

1000 

262108000 
248000000 

55000000 
12 900000 

20000000 
598009000 

41451000 
10217000 
2 796000 
2424000 

I 000 

9000000 
40000000 

1000 

1000 

1000000 
5 324000 

112 215000 

76792000 

I 000 

I 000 

54 718000 

I 000 
2371000 

7 250000 

6 885000 

1000 
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10 Bidrag till statens maskinprovningar, reserrationsanslag 
11 Statens växtsortnämnd, förslagsanslag 
12 Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: 

Uppdragsverksamhet, jorslagsanslag · 
13 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård, reservationsanslag 
14 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, 

forslagsanslag 
15 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, 

reservationsanslag 

G Utbildning och forskning 

1 Sveriges lantbruksuniversitet, resen•ationsanslag 
2 Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruks

uni versitet, förs lagsanslag 
3 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 

lantbruksuniversitet m. m., reservationsanslag 
4 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, reservation.sans/ag 
5 Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag 
6 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, 

jorslagsanslag 

H Diverse 

Bidrag till vissa internationella organisationer 
m. m., förslagsanslag 

2 Ersättningar för viltskador m. m., 
förslagsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

6109000 
362000 

I 000 
6400000 

2050000 

4169000 
167111000 

514097000 

240006000 

15400000 
126 734000 
47600000 

685000 
944522000 

30400000 

12 320000 
42720000 

Summa kr. 5014155000 
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X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

l Arbetsmarknadsdepartementet, förslagsamlag 
2 Utredningar m. m., reservationsanslag 
3 Internationellt samarbete, jlirslagsanslag 
4 Arbetsmarknadsråd, förslagsanslag 

B Arbetsmarknad m. m. 

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, 
ramanslag 

2 Arbetsmarknadsservice, j(jrslagsanslag 
3 Arbetsmarknadsutbildning, re.1·e1Tationsanslag 
.4 Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag, 

jvrslagsa11slag 
5 Sysselsättningsskapande åtgärder, reserrntionsanslag 
6 Statsbidrag för ungdomslag, förslagsanslag 
7 Statsbidrag till inskolningsplatser. 

reser11at ionsanslag 
8 Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer, 

.fdrslagsanslag 
9 Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning, 

resen·at ionsanslag 
I 0 Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och 

kon fe kti onsi nd ustrierna, .fdrslagsanslag 
AMU-gruppen: 

11 Uppdrags verksamhet, förslagsanslag 
12 . Bidrag till vissa driftutgifter. reservationsanslag 
13 Investeringar, jOrslagsanslag 
14 Arbetsdomstolen, förslagsanslag 
15 Statens förlikningsmannaexpedition. förslagsanslag 
16 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 

förslagsanslag 
17 Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar, 

ji)rslagsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: 100 

I 000 
16 300000 

I 000 

43 302000 
22 506000 
18694000 
5089000 

89591000 

1995428000 
227601000 

2469234000 

3914132000 
1891000000 

* I 004 000 000 

*250000000 

14310000 

10000000 

20000000 

16 302000 
8041 000 
1366000 

48000 

1000 
11821463000 
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C Arbetslivsfrågor 

Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, 
förslagsans/ag 

2 Arbetsmiljöinstitutet, förs/agsans/ag 
3 Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig 

apparatur, reserrationsanslag 
4 Yrkesinriktad rehabilitering, reserratiomans/ag 
5 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och syssel

sättning, förs/agsans/ag 
6 Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 

arbetsgivare, reservationsanslag 
7 Bidrag till stiftelsen Samhall, förs/agsanslag 

D Regional utveckling 

Visst regionalpolitiskt stöd, förslagsanslag 
2 Lokaliscringsbidrag m. m., reservationsanslag 
3 Lokaliseringslån, reservationsans/ag 
4 Regionala utvecklingsinsatser m. m., reservationsanslag 
5 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m. m., fors/agsanslag 
6 Ersättning för nedsättning av socialavgifter, forslagsanslag 
7 Sysselsättningsstöd, _!Ors/agsanslag 
8 Expertgruppen för forskning om regional utveckling, 

reserrationsanslag 
9 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för 

Väst norden, förs/agsans/ag 
I 0 Bergslagsdelegationen, rl!servationsans/ag 

E Invandring m. m. 

Statens invandrarverk, .flirslagsanslag 
2 lnformationsverksamhet. reservationsans/ag 
3 Åtgärder för invandrare, reservationsanslag-
4 Översättningsservice, förs/agsanslag 
5 Överföring och mottagning av flyktingar m. m., 

förs/agsans/ag 
6 Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 

m. m.,förs/agsans/ag 
7 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

m. m.,fors/agsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: 100 

296022000 
78036000 

3628000 
646324000 

3 826282000 

363000000 
3604000000 
8817292000 

I 000 
362000000 
100000000 
690000000 

I 000 
395000000 
165000000 

4414000 

2400000 
3000000 

I 721816000 

* 122113000 
* 19973000 

15 596000 
* 200000 

* 1212000000 

I 957 500000 

2343000 
3329725000 

Summa kr. 25 779 887 000 
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XI. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 

Bostadsdcpartemen tet, jOrslagsanslag 
2 Utredningar m. m., reservationsanslag 
3 Bidrag till vissa internationella organisationer 

m. m., reservationsanslag 

B Bostadsförsörjning m. m. 

Bostad.~torsörjning 

Plan och bostads verket, förslagsanslag 
2 Länsbostadsnämnderna, förslagsanslag 
3 Vissa lån till bostadsbyggande, förslagsanslag 
4 Räntebidrag m. m., förslagsanslag 
5 Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda 

lägenheter m. m.,förslagsanslag 
6 Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus 

m. m.,jOrslagsanslag 
7 Bostadsbidrag m. m.,förslagsanslag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., forslagsanslag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön,forslagsanslag 

10 Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m.,förslagsanslag 
11 Lån till allmänna samlingslokaler, förslagsanslag 
12 Byggnadsforskning, reservationsanslag 
13 Lån till experimentbyggande, reservationsanslag 
14 Statens institut för byggnadsforskning, .fOrslagsanslag 
15 Bidrag till statens institut för byggnadsforskning, 

reservationsanslag · 
16 Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning, 

reservationsanslag 
I 7 Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostads

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

.torslagsanslag 
20 Statens va-nämnd, jors!agsans!ag 

C Fastighetsdataverksamheten 

Centralnämnden för fastighetsdata, .torslagsanslag 
2 Utrustning m. m., reservationsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

25617000 
7 500000 

1276000 
34393000 

111 684000 
65 292000 
40000000 

I 7700 000 000 

80000000 

200000000 
1345000000 

335000000 
15000000 
75000000 

5000000 
136000000 
20000000 

I 000 

42993000 

I 000000 

I 000 
14900000 

56000000 
3182000 

20 246 053 000 

69 538000 
l 000000 

70538000 
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D Lantmäteriet 

Lantmäteriet, förslagsanslag 
2 Plangenomförande, ramanslag 
3 Landskapsinformation, ramanslag 
4 Försvarsberedskap, ramanslag 
5 Utrustning m. m .. reserrationsanslag 

E Idrott 

I Stöd till idrotten. fl!.\'l!n'ationsanslag 

4 RiksJag<'n 1988189. 1 sam/. Nr 100 

Rät1d.1e: S. 50 rad 2 nedifrån Står: 47080000 Rättat till: 47090000 
S. 53 rad 14 Står: 1988 Rättat till: 1989 

Prop. 1988/89: 100 

1000 
62497000 

177 555000 
3461000 
8 561000 

252075000 

259 344000 
259344000 

Summa kr. 20 862 403 000 
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XII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

I ndust ridcpartemcntet, förs/agsa11s/ag 
2 Industriråd/industriattache . .fi'irslagsa11s/ag 
3 Utredningar m. m .. reserratio11sans/ag 
4 Bidrag till FN:s organ for industriell 

ut veckling, .fdrslagsa11s/ag 

B Industri m. m. 

Statens industriverk: 
Förvaltn i ngskost nadcr, .f brs/agsa11slag 

2 Utrcdningsvcrksamhct, reserrationsa11s/ag 
3 Sprängämncsinspcktioncn, .fi'irslagsans/ag 
4 Åtgärder för att främja industridesign. 

rcscrrat ionsans/ag 
5 Främjande av hemslöjden . .filrs/agsans/ag 
6 Stöd till turism och rekreation, reserratio11sa11s/ag 
7 Branschfrämjande åtgärder, reserrationsans/ag 
8 Småföretagsutveckling, resf:'1Tatio11sa11s/ag 
9 Täckande av förluster vid viss garantigivning. 

m. m.Ji.irs/agsa11s/ag 
I 0 Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. 

re.wrrat ionsans/ag 

C Exportkrediter m. m. 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 
AB Svensk Exportkredit. .fi:irs/ag.1a11s/ag 

2 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m. m .. .f(irs/agsa11s/ag 

3 Ersättning för extra kostnader för förmånlig kredit
givning till u-länder . .fÖrs/agsa11slag 

4 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 
lnvcstcringsbank AB . .fi'irs/agsa11.1/ag 

Prop. 1988/89: 100 

64 740000 
5000000 

27 788000 
930000 

7 300000 

6200000 
42 218000 

69740000 
I 000 

5000000 
7 526000 

115950000 
17000000 

182 500000 

10000000 

85000000 
492 717000 

60000000 

50000000 

100000000 

I 000000 
211000000 
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D '.\lineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering m. m .. rcs<'rrationsanslag 

2 Utrustning. r<'.1·errntio11sa11s/ag 
3 Bergsstaten . .fi"irslagsanslag 

Statens gruvegendom: 
4 Prospektering m. m .. reserrntionsans/ag 
5 Egendomsförvaltning m. m .. .fi"irslagsanslag 
6 Delegationen för samordning av havsresurs-

verksam het en. reserra t ionsa nslag 

E Statsägda företag m. m. 

Ränta och amortering på statens skuld till 
SSAB Svenskt Stål AB. fi'irslagsan.1/ag 

2 Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB. 
Ji"irslagsanslag 

3 Räntestöd m. m. till varvsindustrin . .förs/agsanslag 
4 Förlusttäckning till följd av statliga garantier 

till svensk varvsindustri och beställare av 
fartyg, .fi"ir.1/ag.1a11slag 

F Teknisk uh·eckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling, rc.1·cn·ationsans/ag 

2 Förvaltn i ngskostnader . .forslagsans/ag 
3 Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 

attaeheverksamhet. reserrationsanslag 
4 Europeiskt rymdsamarbete, m. m .. .f(.irs/agsans/ag 
5 Bidrag till Telc-X-projektet. jörslagsans/ag 
6 Nationell rymdverksamhet. rcscrrationsans/ag 
7 Europeiskt forsknings- och utveeklingssamarbete. 

rescn·at ionsans/ag 
8 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet. 

förslagsanslag 
9 Bidrag till statens provningsanstalt. rescrrationsans/ag 

10 Statens provningsanstalt: Utrustning, resermtionsans/ag 
11 Statens mät- och provråd. rcsermtionsans/ag 
12 Bidrag till vissa internationella organisationer. 

j(jrslagsans/ag 
13 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 
14 Bidrag till Standardiseringskommissionen 

Prop. 1988/89: I 00 

79 149000 
35 513000 

46492000 
6070000 

830300000 
82963000 

114662000 
3 577000 

52 562000 

1660000 
172461000 

30061000 

1000 
200000000 

30000000 
260062000 

913 263 000 

27995000 
276323000 

I 000 
37 813000 

I 000000 

1000 
38075000 

5000000 
6667000 

3066000 
6 180000 

20 530000 
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Patent- och rcgistrcringsverket: 
15 Immaterialrätt m. m., jdrs/agrnns/ag 
16 Bo lagsärenden, j(irslagsans!ag 
I 7 Patcntbesvärsrätten, förs/agsanslag 
18 Industriell utveckling m. m. inom informations

teknologiområdct, fl!Sl'ITationsans/ag 

Prop. 1988/89: 100 

4000 
2000 

Summa kr. 

6000 
8442000 

30000000 
1374362000 
2552820000 
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XIII. Civildepartementet 

A Civildepartementet m. m. 

Civildepartementet, .fvrslagsanslag 
2 Utredningar m. m .. reserrationsanslag 
3 Regeringskansliets förvaltningskontor. JiJrslagsanslag 

B Statlig rationalisering och revision, statistik m. m. 

Statskontoret, ramanslag 
2 Anskaffning av ADB-utrustning, reserrationsanslag 
3 Riksrevisionsvcrket, ramanslag 
4 Kammarkollegiet, .tärslagsanslag 
5 Viss rationaliserings- och utvccklingsvcrksamhet. 

j(irslagsans!ag 
Statistiska centralbyrån: 

6 Statistik, register och prognoser. ramanslag 
7 Uppdragsverksamhet. förs/agsanslag 
8 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
9 Statens person- och adressregisternämnd, ji"irslagsanslag 

10 Viss information och utbildning, m. m .. reserl'ationsanslag 

C Statlig personalpolitik m. m. 

Statens löne- och pcnsionsverk, ramanslag 
2 Statlig personaladministrativ informationsbehandling, 

.fÖrslagsansfag 
3 Statens arbetsgivarverk, ramanslag 
4 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 

.f(irslagsanslag 
5 Vissa trygghetsåtgärder för lärare. reserrationsanslag 

Statens institut för personalutvcckling: 
6 Bidrag till myndighetsuppgifter 
7 U ppdragsverksamhet, ./Örslagsans!ag 
8 Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder, 

./i"irslagsans!ag 
9 Statens arbetsmiljönämnd, .fiirs/agsanslag 

I 0 Kostnader för vissa nämnder m. m., jörslagsanslag 
11 Bidrag till Statshälsan, jorslagsanslag 
12 Viss förslagsverksamhct m. m .. färslagsanslag 
13 Vissa skadeersättningar m. m., .fÖrslagsans!ag 
14 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån, 

jiirslag.1a11slag 
15 Externa arbetstagarkonsulter. .förslagsanslag 
16 Administration av statens personskadeförsäkring, m. m., 

.fi'irslagsanslag 
17 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m., 

förslagsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

321 513000 
I 000 

18 587000 

49761000 
29 300000 

281433000 
360494000 

78 704000 
786 300000 
128268000 

15 083 000 

I 000000 

321514000 
749000 
615000 

25000000 
1357 233000 

40778000 

I 000 
40600000 

28000000 
I 000 

1000 18588000 -----

21500000 
I 986000 
1125000 

305000000 
400000 

I 000 

30000 
7 239000 

6200000 

2 784000000 
3255449000 

45 



D Länsst}Tl'lscrna m. m. 

Länsstyrelserna m. m .. .f("irslagsans/ag 

E Polis,•äsendet 

R i kspol isstyrclscn . . ti"irs/ag.1a11s/ag 
2 Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet 

m. m .. ,idrs/agsans/ag 
3 Statens kriminaltekniska laboratorium, ,IUrslagsans/ag 
4 Lokala polisorganisationen . .forslagsans/ag 
5 Utrustning m. m. för polisväsendet. reserrationsans/ag 
6 Underh{lll och drift av motorfordon m. m.,.for.1/agsans/ag 
7 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg, 

.tiirslag.1a11.1/ag 
8 Diverse utgiftcr . .fi"in/agsans/ag 

F Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Marknadsdomstolcn. jdrslagsans/ag 
2 Näringsfrihet som budsmannen. ,ti"irs/agsamlag 
3 Statens pris- och konkurrensverk, fi.irs/agsanslag 
4 Konsumentverket. .f<)rslagsanslag 
5 Allmänna rcklamationsnämnden. /()rs/agsa11.1/ag 

G Kyrkliga ändamål 

Vissa ersättningar till kyrkofonden 
2 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
3 Bidrag till trossamfund. resl'/"rationsans!ag 
4 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor. 

r<'.1erra t ionsa nslag 

H Ungdoms- och k\'innoorganisationer m. m. 

Statens ungdomsr{ld, .fvrslagsanslag 
2 Bidrag till centrala ungdomsorganisationcr m. m .. 

re.1e1Tat io11.1a11s/ag 
3 Bidrag till lokal ungdomsverksamhet. ,ti"irslagsanslag 
4 Stöd till internationellt ungdomsarhctc. reserrationsanslag 
5 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. 

.fi'irs/agsans/ag 
6 Lotterinämnden . .fi)rs/agsa11slag 
7 Stöd till arbetskooperation rn. rn .. r<'serrationsanslag 

* lkriiknat bdnpp. 

Prop. 1988/89: I 00 

1248156000 
1248156000 

604996000 

*211469000 
26 035 000 

5 591684000 
210858000 
130197000 

1000 
6360000 

6781600000 

3034000 
8198000 

43 652 000 
67 445000 
10301 000 

132630000 

28 500000 
810000 

55 515 000 

1813000 
86638000 

5447000 

66684000 
101 600000 

I 248000 

3029000 
I 557 000 
2 500000 

182065000 
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I Jämställdhctsfrågor 

Jämställdhctsombudsmanncn m. m., jörs/agsanslag 
2 Särskilda jämställdhetsåtgärder, re.1aratio11sanslag 

Prop. 1988/89: I 00 

3 688 000 
12360000 
16048000 

Summa kr. 13420313000 
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XIV. Miljö- och energidepartementet 

A Miljö- och energidepartementet m. m. 

Miljö- och energidepartementet. jörslagsanslag 
2 Utredningar m. m., rl'serl'ationsans!ag 

B Miljö 

I Statens naturvårdsverk, ji"irs!agsans!ag 
2 M iljövårdsi nformation. reserrationsanslag 
3 Övervakning av miljöförändringar, m. m .. 

reserl'ationsanslag 
4 Miljövårdsforskning. resermtionsans!ag 
5 Atgärder mot luftföroreningar och försurning, 

reserrn t ionsans!ag 
6 Särskilda projekt på miljövårdens område, 

resen·ationsans!ag 
7 Mark för naturvård, reserrntionsanslag 
8 Vård av naturreservat m. m .. reserrntionsanslag 
9 Vård av hotade arter m. m., reservationsanslag 

I 0 Restaurering av Hornborgasjön. rescrl'ationsanslag 
11 Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet, 

Jiirslagsans!ag 
12 Bidrag till statens strålskyddsinstitut, reserrationsans!ag 
13 Kemikalieinspektionen, jörs!agsans!ag 
14 Koncessionsnämnden för miljöskydd, .fi_irs!agsanslag 
15 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond. förslagwnslag 
16 Visst internationellt miljösamarbete, jörs/agsanslag 
17 Inredning och utrustning av lokaler vid vissa myndigheter, 

reserrationsans/ag 
18 Åtgärder mot havsföroreningar. resen·ationsans!ag 
19 Utredningsverksamhet om CFC-föreningar, 

reservat ionsanslag 
20 Internationella institutet för miljövänlig teknik m. m .. 

reserrationsa nslag 

C Energi 

Statens energiverk: 
Förvaltningskostnader. ramanslax 

2 Utredningar m. m. och information, reserrntionsanslag 
3 Elsäkerhet m. m .. reserl'ationsans/ag 
4 Statens elektriska inspektion, ramanslag 
5 Täckande av förluster i anledning av statliga 

garantier inom energiområdet. jbrslagsanslag 
6 Energiforskning. reserrationsanslag 
7 Visst internationellt energisamarbete. förslagsans/ag 

Statens kärnkraftinspektion: 
8 Förvaltningskostnader. reserrationsanslag 
9 Kärnsäkerhetsforskning, resarationsanslag 

I 0 Statens kärnbränslenämnd, reserrationsans/ag 

Prop. 1988/89: 100 

44638000 
14517000 

I 000 

1000 
I 000 

27 223000 
15000000 
42223000 

126 665000 
9169000 

58 992000 
102 234000 

165000000 

27 500000 
100000000 
52 143000 

3 180000 
3 500000 

I 000 
24 532 000 

1000 
13130000 
17000000 
8 350000 

7 200000 
16 500000 

3 075 000 

25000000 
763172000 

59156000 
11 004000 

1000 
293 588000 

26889000 

2000 
I 000 
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11 Bidrag till verksamheten vid Studsvik AB, 
reserrat ionsanslag 

12 Drift av beredskapslager, förs/agsanslag 
13 Beredskapslagring och industriella åtgärder, 

resl'rl'a t ionsa nslag 
14 Särskilda kostnader för lagring av olja, motor

bensin, m. m.,.fi:irs/agsans/ag 
15 Åtgärder inom delfu~ktioncn Elkraft, 

rcserrat ionsanslag 
16 Främjande av landsbygdens elektrificring. 

rl'sl'rra I ionsanslag 

Prop. 1988/89: 100 

48000000 
413679000 

248850000 

I 000 

21 050000 

2500000 
1124 721000 

Summa kr. 1930116000 
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XV. Riksdagen och dess myndigheter 

A Riksdagen 

I Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m., 
.f{jr.1/agsanslag 

2 Riksdagsutskottens resor utom Sverige, 
jör.1iag.1·ans/ag 

3 Bidrag till studieresor, resermt ionsans/ag · 
4 Bidrag till IPU, RIFO m. m.,.f(irslagsanslag 
5 Bidrag till partigrupper. jors/agsanslag 
6 Förvaltningskostnader, .fOrslagsans/ag 
7 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, 

resen·ationsanslag 
8 Riksdagens byggnader. reserrationsanslag 

B Riksdagens myndigheter 

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, 
fiirs/agsans/ag 

2 Riksdagens revisorer och deras kansli, förs/agsanslag 
3 Nordiska rådets svenska dek.gation och dess kansli: 

Förvaltni ngskost nader. Jdrs/agsans/ag 
4 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 
jörslagmnslag 

Prop. 1988/89: 100 

Summa kr. 

198 541000 

12 300000 
600000 

1193000 
35 833000 

200696000 

450000 
18000000 

467613000 

20735000 
8 558 000 

6422000 

11375000 
47090000 

514703000 

50 



XVI. Räntor på statsskulden. m. rn. 

l Räntor på statsskulden. m. m .. .fi'irs/agsans/ag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1988/89: I 00 

* 58 000 000 000 
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XVII. Oförutsedda utgifter 

I Oförutsedda utgifter . .f(_ir.1/agsans/ag 

Prop. 1988/89: 100 

I 000000 

52 



Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 22 december 1988 

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, 
Sigurdscn. Hjclm-Wallcn, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl. R. Carls
son. Hellström, Johansson, Hultcrström, Lindqvist, G. Andersson, 
Lönnqvist, Thalen, Nordberg, Engström, Frcivalds 

Föredragande: statsministern Carlsson och statsråden Fcldt, Johansson, 
Freivalds. Hjelm-Wallen, Gradin. R. Carlsson, Sigurdsen, Lindqvist, Hul
terström, Engström. Bodström, Göransson, Hellström. Thalen. G. An
dersson, Lönnqvist, Nordberg. Dahl 

Proposition med förslag till statsbudget för 
budgetåret 1989/90 

Statsministern anför: 
Regeringen beslutade den 15 december 1988 en ändring i departements

förordningen ( 1982: 1177) som träder i kraft den I januari 1989. Ändring
en innebär en ganska betydande omfördelning av ärendegrupper mellan 
departementen som en följd av de vid öppnandet av riksmötet 1988/89 
anmälda förändringarna i regeringens sammansättning och arbetsfördel
ning. I sina huvuddrag innebär förändringen följande: 

Till cirildepartementet förs från justitiedepartementet ärenden om po
lisväsendet och från finansdepartementet pris- och konkurrensfrågor, frå
gor om näringsfrihet, konsumentpolitiska frågor samt frågor om avlöning 
och pension i offentlig anställning. Vidare förs till civildepartementet 
ungdomsfrågor och vissa lotteriärenden från jordbruksdepartementet 
samt jämställdhctsfrågor från arbetsmarknadsdepartementet. Till _finans
departememet förs från utrikesdepartementet frågor om konsolidering av 
utländska skulder samt ärenden om världsbanksgruppen, utom sådana 
ärenden som rör biståndspolitiska aspekter av världsbankens agerande i 
IDA-länder och i programländer för svenskt bistånd. 

Kommunikationsdepartementet tillförs ärenden om registrering av fri
tidsbåtar från jordbruksdepartementet. Bostadsdepartl!mentet tillförs 
idrottsfrågor från jordbruksdepartementet och industridepartementet tar 
från jordbruksdepartementet över frågor om rekreation och turism. Slutli
gen förs frågor om regionalpolitiken till arbetsmarknadsdepartementet från 
industridepartementet. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att omfördela medel under berör
da anslag till departementen m. m. under de olika huvudtitlarna på så sätt 
att den ändrade ärendefördelningen mellan departementen kan komma till 
uttryck i anslagsbelastningen under innevarande budgetår (prop. 
1988/89: 25 bil. 4, FiU 8, rskr. 67). 

Förslaget till statsbudget för nästa budgetår bör utformas med utgångs
punkt i den nya departcmcntsorganisationen. Som en följd av detta före-
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dras de anslag. vilkas underliggande ämnesområden den 1 januari 1989 Prop. 1988/89: I 00 
byter departementstillhörighet. redan vid dagens regcringssammanträde i 
underprotokollen för de nya departementen. 

Statsråden föredrar härefter inriktningen av den ekonomiska politiken 

under nästa budgetår samt de frågor om statens inkomster och utgifter 

m. m. som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 
1989/90. Anförandena och i förekommande fall översikter över förslagen 

redovisas i underprotokollen för respektive departement. 

Statsrådet Feldt anför: 

Med beaktande av de föredragna förslagen har ett förslag till statsbudget 
för nästa budgetår med därtill hörande specifikationer av inkomster och 

utgifter upprättats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att beräkna inkomster och besluta om utgifter for staten i enlighet 
med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1989/90. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad foredragandena har anfört 

för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om. 
Regeringen beslutar vidare att de anföranden som redovisas i underpro

tokollen jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen enligt 

följande: 

Finansplanen Bilaga I 
Gemensamma frågor Bilaga 2 
Kungliga hov- och slottsstaterna 
(första huvudtiteln) Bilaga 3 
Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) Bilaga 4 
Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) Bilaga 5 

Försvarsdepartementet 

(fjärde huvudtiteln) Bilaga 6 
Socialdepartementet 

(femte huvudtititeln) Bilaga 7 
Kommunikationsdcpartcmentet 

(sjätte huvudtiteln) Bilaga 8 
Finansdepartementet 

(sjunde huvudtiteln) Bilaga 9 
Utbildningsdepartementet 

(åttonde huvudtiteln) Bilaga 10 

Jord bruksdepartemen tel 
(nionde huvudtiteln) Bilaga l l 
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Arbctsmar~nadsdepartementct 

(tionde huvudtiteln) 

Bostadsdcpartcmentet 
(elfte huvudtiteln) 
I ndustridepartcmentet 
(tolfte huvudtiteln) 

Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) 

Miljö- och energidepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) 

Riksdagen och dess myndigheter 

(femtonde huvudtiteln) 

Räntor på statsskulden 

(sextonde huvudtiteln) 

Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) 

Bcrcdskapsbudgct för 

totalförsvaret 

Norsteclts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Bilaga 13 

Bilaga 14 

Bilaga 15 

Bilaga 16 

Bilaga 17 

Bilaga 18 

Bilaga 19 

Bilaga 20 
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Bilaga 1 till budgetpropositionen 1989 

Finansplanen 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsradet Feldt 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 såvitt avser 
finansplanen 

Finansplan 

1 Den ekonomisk-politiska strategin 

Omläggningen av den ekonomiska politiken hösten 1982 har tillsammans 
med en förbättrad världskonjunktur medfört en markerad omsvängning av 
Sveriges ekonomiska läge jämfört med krisåren i slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet. Underutnyttjande av resurser och växande arbetslöshet 
har vänts till högt kapacitetsutnyttjande och i det närmaste full sysselsätt
ning. Ett starkt pris- och kostnadstryek har blivit följden. 

Detta medför nya uppgifter och nya problem. Den höga pris- och 
lönestegringstakten utgör ett allvarligt hot mot sysselsättningen och den 
ekonomiska stabiliteten. Den ekonomiska politikens främsta uppgift är 
därför i det kortare perspektivet att pressa tillbaka inflationen utan att 
arbetslösheten ökas. qch i det medellånga perspektivet att skynda på 

produktivitetstillväxten och säkra en sådan internationell konkurrenskraft 

att full sysselsättning och tryggad materiell välfärd för hela folket kan värnas. 
För detta krävs en kombination av stram efterfrågepolitik och utbudsstimule

rande åtgärder. 

Den tredje vägen 

Den ekonomiska politiken lades om 1982. i syfte att hävda sysselsättningen 

och förbättra det låga sparandet. Uppgiften var att både arbeta och spara 

1 Riksdagen JC)88189. 1 sam/. Nr 1011. Bilaga I 
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Sverige ur krisen. Den tredje viigens ekonomiska politik innebar i sitt 

inledande skede en kraftig förstiirkning av konkurrenskraften. En devalve
ring av kronan underbyggdes av en stram budgetpolitik. Penningpolitiken 

och ni1ringspolitiken lades om. Tillsammans med en förbättrad internationell 

konjunktur ledde detta till bt1de ökad efterfr<'\gan och förstärkt utrikes

handel. 

Resultaten blev goda. Tillväxten ökade. produktiviteten steg, niiringsli

vets lönsamhet förbiittrades och investeringarna ökade. Bytesbalansen 

förstärktes, arbetsmarknaden började efter hand förbättras. den offentliga 

utgiftsökningen bringades under kontroll och budgetunderskottet min
skades. 

Inflationen kunde emellertid först gradvis bringas ned: 1983 uppgick den 

till 9 procent. 1984 till 8 procent. och 1985 till 7 procent. Under 1986 sjönk 

den till 4 procent - dock frilmst på grund av oljeprisfallet. Därefter steg 

inflationen igen. och 1988 beräknas den ha blivit 6 procent. 
Inflationen har härigenom kommit att ligga på en nivå som överstiger den i 

vt1ra viktigaste konkurrentliinder, vilket medfört att konkurrenskraften 

gradvis har urholkats. Kapacitctsbrist har dessutom bromsat exporttill
växten. 

Samtidigt har den privata konsumtionen ökat snabbt sedan 1984. Både 

1986 och 1987 steg den privata konsumtionen med ca 4 procent i volym. 

Orsakerna är flera. För det först~ har realinkomstökningarna varit betydan

de, samtidigt som en stark stegring av förmögenhetsvärdena på bl.a. aktier 

och småhus ägt rum. För det andra har de stigande reallönerna och 

förmögenhetsvärdena bidragit till att hushållens optimism - och därmed 

villighet att bel{ma sina växande förmögenheter - ökat. För det tredje har 

avregleringen på kreditmarknaden gjort det möjligt för hushållen att kraftigt 
öka sin skuldsättning. Sammantaget har dessa faktorer medfört att hushälls
sparandct fallit och att den privata konsumtionen ökat snabbt, vilket i sin tur 

dragit med sig en stark ökning av importen. 

Ekonomiska prohlcm 

Den s\·enska ekonomin uppvisade under 1988 en bild av påtaglig styrka. 

Arbetslösheten var bara drygt 1 1/2 procent. och reallöner och investeringar 

steg avsevärt. Detta läge ser ut att i stort sett bestil under 1989. Bytesbalans

underskottet ökar visserligen nago"t och investeringstillväxten avtar, men 

arbetslösheten vilntas förbli li1g. 

Denna bild döljer emellertid en rad problem. 

1) Den snabba pris- och Iönestegringstaktcn iir inte långsiktigt förenlig 

med en ekonomi i balans. I l<°mgtidsutrcdningar och i andra sammanhang har 

det klargjorts att en fortsatt snabb pris- och lönestegringstakt medför en 

urholkning av konkurrenskraften. vilket p[1 Hingre sikt försämrar bytesbalan

sen. ökar Sveriges skuldsiittning i utlandet och medför att arbetslösheten åter 

börjar stiga. 

I den preliminilra nationalbudgeten räknas med en schablonmässig 

framskrirning av löneökningarna med 7 procent även 1989. Det bör 

understrykas att denna utveckling. om den realiseras, inte är förenlig med 
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den ekonomiska politikens bngsiktiga m[1l. Politiken kommer diirför att. 

sf1väl under 1989 som under de diirpä följande ären, ges en s[1dan inriktning 

att inflationstendenser hälls tillbaka. 

2) Det iir fallande oljepriser. sjunkande dollarkurs och höjda exportpriser 

p<i världsmarknaden för bl.a. skogsproclukter som gjort att försiimringen av 

bytesbalansen blivit begriinsad. Lönekostnadernas snabba stegring medför 

att den fiirstiirkning av konkurrenskraften som vanns genom devalveringen 

1982 del,·is har iitits upp. Samtidigt har produktiviteten utvecklats n~igot 

svagare iin i omviirldcn. l liingdcn kommer dock inte draghjälp uti frän. t.ex i 

form av siinkta oljepriser eller snabbt växande marknader. att kunna 

fortsiitta att neutralisera en svag produktivitetsiikning och alltför snabba 

löncstegringar. 

3) Kapaeitetsbrist hiimmar produktionen. Detta giillcr bitde arhe!L' och 

kapital. Flaskhalsar driver upp priser och kostnader och bidrar till att elen 

utlandskonkurrerande industrin inte förmitr möta den efterfr{1gan som riktas 

mot svensktillverkade varor. Detta. tillsammans med det faktum att den 

svenska exportindustrin är relativt sett svag pil vissa marknader som viixer 

snabbt, leder till bytesbalansproblem. 

4) HushMlssparandet är negativt. Detta beror bl.a. pil omfattningen av de 

offentliga försiikringssystemen i kombination med de 1{1ga ({1nekostnaderna 

efter skatt. Det svaga hushitllssparandet iir en viktig faktor bakom det !tiga 

totala sparandet i Sverige . 

.'i) Det offrntliga sparandet har visserligen fiirbiittrab kraftigt sedan 

biirjan av 1980-talet, men det riskerar att försvagas under kommande :1r. 

Förstiirkningen av statsbudgeten de senaste :1ren iir delvis resultatet av stora 

nominella löncstegringar. som medfört automatiska ökningar av statens 

skatteintiikter. De senaste i1rens J:ingtidsbudgetar och trdrskalkylcr visar 

emellertid risken för att det offentliga sparandet äter börjar försiimras. Det 

finns ocksii anledning att ägna stor uppmiirksamhet {it de finansieringspro

blem som kan komma att upptriida i socialförsäkringssektorn. 

Den ekonomiska politikens inriktning 

Den ckönomiska politiken under den kommande mandatperioden m!tstc, 

mot denna bakgrund. inriktas pi1 att dels diimpa den inhemska pris- och 

kostnadsstegringen, dels stimulera produktiviteten och den l{mgsiktiga 
tillviixten. 

Årets budgetförslag iir stramt. Statsutgifterna ökar med mindre iin I r,'.{. 

För första gtmgen sedan början av 1960-talct redovisas diirmcd ett förslag till 

en tntalbalanserad budget. Den starka förbättring av statsfinanserna som har 

iigt rum de senaste <'!ren iir gliidjandc och i ett internationellt perspektiv 

anmärkningsviird. 

Särskilda Mgärder vidtas samtidigt för att under 1989 kyla ned överhett

ningen i byggsektorn i storstadsregionerna. 

Regeringen kommer också att föreslå en indragning av vinstmedel frän 

företagen. Detta bör ske genom att en särskild skatt tas ut på företagsvinstcr

na under år 1989. Skatten bör i huvudsak baseras p<'l underlaget för 

vinstdelningsskatt och utgii med l.'i r;;,. Den särskilda vinstskatten bör inte 
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vara avdragsgill vid taxeringen till statlig inkomstskatt. Genom den särskilda 

vinstskatten t1stadkoms en vinstindragning om ca 3.S miljarder kronor. l 

sammanhaget kommer regeringen vidare att föreslå att ckt fasta fribeloppet 

för vinstdelningsskatten - och därmed också för den särskilda vinstskatten -

skall vara 2 milj. kr. (f.n. iir det fasta fribeloppet 1 milj. kr.). 

Detta torde verka dämpande på lönestegringstakten. redan under 1989, 

och framför allt under 1990. Det är nödviindigt att den nominella löneökning

en begränsas. Skulle den fortsiitta att öka i samma takt som under 1988, 

riskerar resultatet att bli en fortsatt hög inflation och en försämring av 

bytesbalansen. 
Den strama finanspolitiken måste kombineras med åtgärder som dämpar 

kostnaderna. ökar utbudet och stiirker produktiviteten i den svenska 

ekonomin. S{1dana i\tgärdcr spelar stor roll. såväl i det kortare. stabiliserings

politiska perspektivet som i ett liingre perspektiv. 

Om kostnadssiinkande, uthudsstimulerande åtgärder kombineras med en 

stram efterfrågepolitik kan inflationen diimpas utan negativa effekter p{1 

sysselsiittningcn. Den typ av i1tgiirdcr som da kommer i fråga har i sig ofta 

iivcn bngsiktiga. produktivitetshiijande effekter. 
Sådana iir synnerligen viktiga. I fortsättningen iir det inte med hjälp av 

sänkta reallöner som den svenska exporten bör vinna sina framgångar på 

världsmarknaden. Tvärtom är uppgiften att löpande öka produktiviteten och 

höja kvaliteten på svensktillverkade varor och tjänster, så att utrymme 

skapas för ökande reallöner. stigande standard samt investeringar som kan 

förbättra miljön. 

Mot den bakgrunden blir följande uppgifter angelägna för den ekonomis

ka politiken de niirmaste ären: 

• Regionalpolitiken aktiveras för att stimulera tillviixtcn i områden där det 

finns ledig kapacitet samt diimpa expansionen för att pä så sätt motverka 

ytterligare flaskhalsar i storstiiderna. Kompetenshöjning. utbildning i 

regionerna och en utbyggnad av infrastrukturen över hela landet är hiir a\' 

stor betydelse. liksom den sLirpning av byggregleringen som tidigare 

genomförts. 

• Det kriivs en omfattande skattereform. Det nuvarande skattesystemet 

medför att löneökningarna drivs upp. att sparandet försvagas och att 

skatteplanering stimuleras. Skattesystemet misslyckas därmed ocksa med 

att uppfylla de krav pit utjiimning oeh riittvisa som stiills. Därför måste 

skattesystemet föriindras och göras mer rättvist. Arbete och sparande 

mäste stimuleras genom liigre skattesatser och bredare skattebaser. 

Skatteplanering maste bekämpas. Kapitalbeskattningen skall skärpas och 

göras mer effektiv och neutral. Företagsbeskattningen måste reformeras. 

så att den blir mer neutral och stimulerar kapitalets rörlighet mer iin i dag. 

• Utslagningen frim arbetslivet måste minskas. Dagens omfattande utslag

ning innebär miinskligt lidande. samtidigt som den iir ekonomiskt kostsam 

och minskar arbetsinsatserna i samhiillet. I liir kan viktiga insatser göras av 

den nyligen tillsatta arbetsmiljökommissioncn. Åtgiirdcr för att minska 

liingtidssjukskrirningar och förtidspensioneringar iir ocks<I av stor vikt för 

att öka arbetskraftsdeltagandet. 
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• J\rbetsmarknadspolitiken måste fortsiitta att hedri\'as aktivt och ytterliga

re förskjutas friin dterfdgestimulans (beredskapsarbeten. rekryterings

stöd och ungdomslag) till utbudsstimulans i form av förmedlingsinsatser. 

utbildning och andra rörlighetsfrämjande i1tgiircler. Flyktingar och andra 

invandrare hör ges miij light'ter att komma ut pi1 arbetsmarknaden 

snabbare iin i dag. 

• Arbetskraftsutbudet kan stimuleras iiven pil andra siitt. Inte minst viktigt 

är det att förbättra incitamenten för de pensionärer som så önskar att 

fortsiitta i arbetslivet. De förslag om förändrad beskattning av pensioniirer 

som redan lagts fram iir ett steg i elen riktningen. 

• Den offensiva industripolitiken måste drivas vidare. med sikte p{1 att 

underliitta en smidig strukturomvandling. Detta iir viktigt bi1clt• för att 

omställning skall kunna ske i socialt acceptabla former och för att 

stimulera tillväxten i konkurrenskraftig industri. Ett centralt inslag i en 

siidan politik är insatser för att ta till vara de tillväxtmöjligheter som ett 

högt nyföretagande och en expansi\' smfiföretagssektor ger. 

• Infrastrukturen miiste byggas ut. samtidigt som ökad hänsyn tas till kravet 

p{1 en god miljö. Framför allt är en utbyggnad av kommunikationerna 

viisentlig. Hiir pågiir en modernisering av statens jiirnviigar. viigniitet och 

inrikesflyget. Den modernisering av teleniitet som nu sker iir av stor 

hetyddse för att fä till stånd ett telekommunikationssystem snm täcker 

hela landet och som gör det möjligt att sprida tillviixten mer jiimnt. 

• En ansvarsfull hush;lllning med naturresurserna iir ett villkor för en god 

ekonomisk utveckling. Omvänt gäller att en framgt1ngsrik ekonomisk 

politik iir en förutsättning fiir en aktiv miljöpnlitik. Detta innebiir att 

miljön viirnas genom förebyggande iitgiirder och genom att sk<1dade 

miljöer tilerstiills. Miljöhänsyn mästc prägla verksamht:ten i alla samhälls

sektorer. 

• Det iir angeliiget att åstadkomma en hi"igkvalitativ utbildning på alla niv[1er 

och ett flexibelt utbildningssystem. Det behiivs fler högt utbildade 

ingenjörer och forskare. Svenskt niiringsliv har en hög FoU-andel. men 

den borde kunna omsiittas i större produktivitehförbiittringar och fler 

innovationer. Åtgiirder för att stimulera en bred anviindning av ny teknik 

inom niiringslivet är diirför viktiga. Samtidigt mäste den unikt svenska 

formen av brcddutbildning a\' de anstiillda i ny teknik drivas vidare och 

kvaliteten i elen grundUggande utbildningen i skolan hiivdas. 

• Det är ni.idvändigt att slt1 vakt om och förstärka frihandeln för att hi'tlla 

uppe konkurrenstrycket i den svenska ekonomin och h;llla nere prisste

gringarna. Avvecklingen av de kvantitativa handelsrestriktionerna för 

TEKO-produkter är ett exempel pf1 en ~itgärd i detta syfte. 

• Svenska varor och tjänster måste fä tillgang till elen inre marknad som skall 

upprättas i Västeuropa 1992. Det är en central uppgift för politiken att 

göra Sverige delaktigt i de integrationsstriivanden som nu pågår i Europa. 

så att vår export inte diskrimineras. 

• Liberaliseringen av valutaregleringen bör fortsätta. De delar av reglering

en som finns kvar har blivit allt mindre effektiva och tiden är mogen att i 

allt väsentligt avveckla dem. En förutsiittning för avregleringen iir att en 

fullgod skattekontroll kan uppriitthållas. 
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• I ~1tskilliga branscher med hegriinsad konkurrens finns möjligheten att 

pressa priser och kostnader genom avregleringar. minskade suh\'entioner 

och ökad konkurrens. Det gäller inte minst livsmedelssektorn och 

bostadssektorn. En siirskild utredning för nu i uppgift att undersiika 

möjligheterna att skiirpa konkurrensen pi1 viktiga omrfalen. 

• Inom den offentliga sektorn torde finnas goda möjligheter att höja utbytet 

a\' de insatta resurst~rna. Betydande effekti\'itets- och välfiirdsvinster 

borde st;) att vinna genom strukturomvandling. som för över resurser från 

verksamheter och utgiftsomrt1den med mindre viilfärdsutbyte till aktivite

ter med större effekter i form av riittvisare fördelning och större social 

trygghet. 

• riir att undvika skattehöjningar och cbmpa inflationstrycket blir det 

niidviindigt att utforma en l{mgsiktig strategi f(ir hur de offentliga 

utgifternas ökning skall kontrolleras och ht1llas tillbaka. Inte minst viktigt 

blir det att analysera orsakerna till bakom de snabbt och automatiskt 

stigande kostnaderna i de stora transfereringssystemen. säsom sjukförsiik

ringen. arbetsskadcförsiikringen och riintebidragssystemet. 

I det följande redovisas riktlinjer och en rad förslag p;.1 dessa olika 

lll1Hi°1den. De syftar till att lösa de problem den s\'enska ekonomin stiir inför i 

dag: överhettning och brist p;l kapacitet i stiillet för som tidigare stor 

arbetslöshet och svag efterfr;'igan. Nu ;ir uppgiften att föra en politik för ökat 

utbyte av insatta resurser. dvs. effektivitet. samt tillviixt och balans. 

1-iir det kriivs att ekonomin fungerar biittre. Stabiliseringspolitikens 

uppgifter iindrar karaktär. medan struktur- och allokeringsfdgor far en allt 

större betydelse. S{1 drivs den tredje vägens politik vidare. l\falen för den 

ekonomiska politiken Lir ofliriindrade - full sysscls;ittning utan inflation. god 

ekonomisk tillviixt. balans i de utrikt•s affärerna och en riitt\·is fördl'lning av 

resurserna - men medlen mi1ste anpassas till den nya ekonomiska situ

ationen. 

2 Den internationella ekonomin 

Den ekonomiska utvecklingt'n i OECD-onm!det var gynnsam under 1988. 

13'.\IP-till\·iixtcn uppgick till ca .v:;-. för OECD-omr{1det som helhet och till ca 

3.:''.:; för Viisteuropa. De farh~1gor som en tid hystes för att en l{1gkonjunktur 

skulle följa i börskrisens sp<ir har inte besannats. Internationellt samordnade 

insatser för att iistadkomma en tillr~kklig likviditet i det finansiella systemet 

bidrog till att mildra de negati,·a effekterna av börsfallen. Dessutom visade 

sig styrkan i elen ekonomiska tillväxten friin mitten av '1987 ha varit 

underskattad. Det tidigarL' oljeprisfallet och nedg~mgen i inflationen gav 

bestaende positiva effekter. vilket bidrog till att den internationella konjunk

turen stiirktcs. 

Till\ iixlt'n tycks nu i tkra liinder vara grundad p{i biittrc produktivitetstill

viixt och i·ibde inwstningar. N;iringsli\'ets fasta investeringar v;ixte 1988 

med ö\·er IU''i- i OECD-Hinderna. vilket är en pataglig förbiittring jiimfört 

med tidigare itr undn 1 '!811-talet. Den iikade investeringsverksamheten 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. I 



under 1988 kan delvis vara dt uttryck för att niiringslivet - bl.a. genom det Prop. 1988/89: 100 

sätt på vilket börskrisen hanterades- har fatt en större tilltro till stabiliteten i Bil. I 

det ekonomiska systemet och dess förmtiga att klara störningar. Sannolikt 

har också utbudsstimulerande åtgärder och insatser för en bättre fungerande 

ekonomi i flera Hinder bidragit till en starkare tillviixt och en större fiirm[1ga 

att klara störningar. Särskilt tycks detta gälla Västeuropa. där tillväxten 

tidigare under 1980-talct varit mycket svag. 

Inflationsförväntningarna var fortsatt diimpade i mfoga OECD-länder 

under 1988. I åtskilliga länder har den snabbare produktivitetstillväxten 

dessutom möjliggjort löneökningar utan ökad inflation. I Förenta staterna 

har en kraftig förbättring av sysselsiittningsl:iget iigt rum utan att inflationen 

skjutit fart. Det motsatta gäller dock för Storbritannien. tHir en förbättring av 

arbetsmarknadsläget ätföljts av högre inflation. 

Utvecklingen i OECD-länderna gynnades 1988 av att efterfrägan fdtn 

länder utanför OECD-områdct. friimst u-Hindcrna, iikade. Till detta med

verkade dels att anpassningsansträngningar i mimga skuldHinder börjat ge 

resultat. dels att en rad råvarupriser höjts. friimst för metaller och minerak:r. 

För oljeexporterande u-länder har utvecklingen varit mindre gynnsam, d~I 

oljepriset fallit under året. En ljusning för dessa Hinder kan dock ses i att 

OPEC enats om produktionsnedskärningar, vilka kan leda till att oljepriset 

hälls uppe. 

Utsikterna för OECD-ländcrna 1989 

Vissa av de faktorer som sedan en tid stimulerat tillväxten är av övergt1ende 

natur. Den starka kreditexpansion för hushitllen som i flera liinder följt pii 

avregleringar av krcditmarknaderna kan inte förviintas fortsiitta i samma 

omfattning. Den penningpolitiska åtstramning som successivt genomförts 

sedan början ptt sommaren 1988 kan viintas bidra till att dämpa expansionen. 

För de länder som nått ett högt kapaci!L'tsutnytjande kommer tillviixten efter 

hand att anpassas till ökningen av produktionskapaciteten. 

Samtidigt som flera tillväxtbefrämjande faktorer siilunda successivt kling

ar av är andra mer bestående. Ätgiirder för att förhiittra ekonomiernas 

funktionssätt har stor betydelse och kan fiirviintas bli iinnu viktigare. Inte 

minst arbetet pa att stärka den ekonomiska integrationen i Viisteuropa kan 
visa sig bli mycket betydelsefullt. 

För OECD-omrädet som helhet förväntas. mot denna bakgrund. en 

BNP-tillviixt på ca 3% 1989 och 2.sc,;;.. 1990. Det betyder att den mycket 

starka tillväxten det senaste äret gradvis tfämpas. men att den ändi1 blir 

tämligen god. 

Utsikterna för den internationella ekonomin lir dock osäkra. En risk iir att 

inflationen åter börjar stiga i flera av de ekonomier som nu befinner sig i ett 

överhettat läge och att de finansiella marknadernas förtroende-för regering

arnas förmåga att komma till rätta med inflationsproblemet därigenom 

försvagas. 

I flera länder finns en beredskap för ätgiirder som i god tid kan siittas in för 

att förhindra att en uppgång sker i inflationen och att inflationsfiirväntningar 

åter får fäste i ekonomierna. Det är önskvärt med tidiga och bestämda 7 



ingripanden vid en inflationsuppgång. Annars är sannolikheten stor att Prop. 1988/89: 100 

räntorna stiger och växelkurserna ändras i en utsträckning och i en takt som Bil. 1 
riskerar att ge starkt negativa återverkningar på tillväxt och sysselsättning i 

världse konomin. 

Bedömningen som här görs om en inflationstakt på ca 4'/r för OECD
området de kommande två åren är således osäker. För svenskt vidkommande 

är d.et väsentligt att notera att flera av Sveriges viktigare konkurrentliindcr på 

världsmarknaden, däribland Förbundsrepubliken Tyskland. beräknas få en 

klart lägre inflation än detta genomsnitt. 
En annan riskfaktor är obalanserna i det internationella handelsutbytet. 

Visserligen har obalanserna mellan USA. Japan och Västeuropa minskat 

under de senaste två åren. men utan ytterligare ekonomisk-politiska insatser 

är risken stor för att anpassningen nu bromsas upp. Även i detta fall kan 

resultatet bli att marknaderna driver fram skarpa kast i räntor och viixcl

kurser. 

Fiir en sådan utveckling talar bedömningen att den inhemska efterfrågan i 

Förenta Staterna kommer att öka i stort sett i takt med övriga OECD

liinders. efter att ha ökat liingsammare under 1988. För Japans del förväntas 

tillvii.xten av den inhemska efterfrågan även fortsättningsvis ligga högt. För 

Förbundsrepubliken Tyskland. däremot. förväntas den inhemska efterfrå

gan de kommande två åren växa långsammare än OECD-genomsnittet med 

:It följande risk för brist på anpassning. Det västtyska bytesbalansöverskottet. 

mätt som andel av BNP. har i själva verket ökat under senare tid. 

Även med en mer optimistisk bedömning av den amerikanska externa 

anpassningen finns risker för stora balansproblem i Västeuropa. Uinder som 

redan i utg{mgsHiget har underskott i bytesbalansen riskerar att få ta en större 

del av anpassningsbördan än länder med överskott. 
För att undvika att den externa anpassningen avstannar. liksom för att 

undvika en starkare inflf1tionsutveckling. iir det väsentligt att konsumtions
tillviixten diimpas och att sparandet ökar i den amerikanska ekonomin. En 

finanspolitisk iitstramning i Förenta staterna framstår som nödviindig. Den 
nya administrationens viktigaste uppgift i det korta perspektivet blir därför 

att övertygande visa att man resolut angriper budgetunderskottet. 

Det förblir en viktig uppgift för överskottsländerna att astadkomma en 

utveckling av inhemsk efterfrågan som bidrar till att bytesbalansöverskotten 

minskar. Det skulle mildra bytesbalansproblemen för övriga länder i 

Viisteuropa och inte utsätta dessa för krav på större [1tstramningsatgärder än 

vad den interna situationen p[1kallar. 

Det finns också skäl att understryka allvaret i arbetslöshetssituationen. 

Arbetslösheten i OECD-området har kommit ned från en genomsnittlig nivii 

pil niira 9':( ttr 1983 till ca 7 ,5r;(, 1988. Trots att de ekonomiska utsikterna 

inbegriper en fortsatt relativt stark produktionstillväxt. väntas emellertid 

inte arbetslösheten minska ytterligare. Speciellt svår är situationen i Viist

europa där arbetslösheten ligger kvar på över I 0%. 

En faktor som gör arbetslösheten siirskilt svår att komma till riitta med iir 

att regeringarna i flertalet Hinder menar att det ekonomiska läget försvarar 

generella insatser för att öka sysselsiittningen. Sadana åtgärder skulle, 

fruktar man. riskera att underblåsa inflationen. 8 



Den höga arbetslösheten har därmed fatt en allt mer permanent och Prop. 1988/89: 100 

sv[1rbemästrad karaktiir. För att öka sysselsättningen blir ckt nödviindigt att Bil. I 

genomföra strukturföriindringar i OECD-Hinderna. Inte minst gäller detta 

sådana insatser som vi i Norden haft erfarenhet av. nfönligen arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder som syftar till att göra arbetsmarknaden mer effektiv 

och underlätta flexibilitet och rörlighet. Intresset för sftdana insatser har ökat 

i flera länder. vilket kan inge förhoppningar om en mera ambitiös sysselsiitt-

ningspolitik i vår omvärld. 

Utvecklingsländernas problem 

För utvecklingsliinderna har det senaste äret innehållit bäde positiva och 

negativa inslag. Deras samlade utlandsskuld. mätt sllm andel av t:Xpllrten. 

har fortsatt att minska. Tillväxten är emellertid alltjiimt svag bland utveck

lingsländerna som grupp. och för m:inga av de fattigaste iir den lägre iin 

befolkningsökningen. En varaktig förbiittring av utvecklingsliindernas situa

tion beror både på deras egna anpassningsiitgiirder och p[1 den ekonomiska 

utveckli(lgen i industriländerna. Det iir ocks<'1 angeläget att framsteg görs vad 

gäller avveckling av handelshinder. För de allra fattigaste liinderna kriivs ett 

betydande nettotillskott av resurser utifrän. 

Skuldproblemen gör åtgiirder som friimjar tillviixten både i utvecklings

och industriländerna viktiga. Miinga medelinkomstliinder har stora svilfighe

ter att klara sin skuldtjänst. och det finns risk att viljan till fortsatt anpassning 

minskar om den ekonomiska tillviixten förblir lt111gsam. Det är niidviindigt att 

inom ramen för den nuvarande skuldstrategin finna skuldlösningar t>eh 

anpassningsprogram som kan accepteras av både lfmgivare och l[mtagare. 

Det är också nödvändigt att uppnå en större medverkan frtrn de privata 

bankerna. 

För de fattigaste och mest skuldtyngda länderna är situationen fortfarande 
mycket svår. Dessa länder iir i det närmaste helt utan kreditviirdighet och 

deras skulder fortsätter att stiga trots upprepade omförhandlingar. Under 

det gångna aret har dock enight:t kunnat nås. hl.a. inom valutafondens och 

världsbankens ram, om särskilda finansieringsinsatser för dessa Undt:r. I den 

s.k. Paris-klubben nåddes ocksä. bl.a. efter agerande fr~m svensk sida. under 

1988 en överenskommelse om siirskilt förmänliga konsolideringsvillkor för 

dt: fattigaste och mest skuldtyngda liindcrna. Ö\'erensknmmelscn giiller de 

Hinder i denna kategori som genomför av internationella valutafonden 

stödda strukturanpassningsprogram. Den hiir kunna bidra till att underliitta 

deras situation. 

3 Sveriges ekonomi 

3.1 Utvecklingen 1988 och 1989 

Bedömningarna av konjunkturutsiktt:rna för 1988 har varierat kraftigt under 

det senaste året. Det giiller såväl den internationella utvecklingen som 

prognoserna för den svenska ekonomin. Det preliminära utfall för 1988 som 9 



nu föreligger tyder på en starkare BNP-tillviixt än vad som förutsågs i hörjan 

av året. BN P-tillväxtcn beräknas nu till 2,W:>;, 1988. Den bars i högre grad upp 

av export och investeringar och i mindre utsträckning av privat konsumtion 

än vad som tidigare förutsågs. Pris- och lönestcgringcn blev större än vad som 

förutsiigs i vftras. 

År 1988 hlev det sjiitte året i rad med en relativt god konjunktur, se 

diagram I. Den genomsnittliga BNP-tillväxten under perioden 1982-1988 var 

2.5'+ per iir. Antalet sysselsatta har under samma period ökat med över 

200 000 personer och elen öppna arbetslösheten har reducerats från toppni

vån pii ca 3%- 198.1 till heräknade 1.6% 1988. 

Diagram I BNP-tillväxt 
Procentuell förändring 

-1 ------,------.-- ---~-~ 

1980 1982 1984 

Försörjningshalans 

~-~--.--------.------ -.------ -1 

1986 1988 

Den pril'ata ko11s11111tio11e11 har ökat starkt under senare iir. Mellan 198-l och 

1988 steg den med sammanlagt 15q,. Ökningstakten har emellertid gått ned 

niigot under 1988. Särskilt gäller det inköpen av s.k. siillanköpsvaror, för 

vilka ökningstakten dämpats från 8 a 99;, per ilr 1986 och 1987 till ca -l% 1988. 

De senaste t1rens försämring av hushållens sparkvot beriiknas ha upphört 

1988. 

En viktig förklaring till den starka konsumtionsökningen under senare ilf 
iir den avreglering av kreditmarknadcn som genomfördes i slutet av 1985. 

Avregleringen gjorde det Hittare för hushallen att l{ma pengar. I kombination 

med förhättrade realinkomster, stigande förmögenheter och optimistiska 

fiirviintningar om framtiden resulterade avregleringen i en kraftig kreditex

pansion. Nettoutlimingcn från banker. finansbolag och bostadsinstitut till 

hushilll beräknas ha i\kat med över 260 miljarder kr. under [1ren 1986-1988. 

Det iir naturligt att en avreglering av det slag som genomfördes i slutet av 

1985 leder till att hushållens inköp av bilar och andra varaktiga varor ökar 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1 
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under en iivergångsperiod. Den avmattning i inkiipen av siillanköpsvaror 
som har skett under 1988 och förväntningar om minskade bil inköp 1989 tyder 
på att anpassningen nu till väsentlig del har genomförts. Det talar för en 
svagare privat konsumtionsökning 1989 trots att hushållens realt disponibla 
inkomster beriiknas öka i ungefär samma takt 1989 som 1988. 

Vidare kan noteras att det blir allt dyrare att Urna pengar. Under 1970-talet 
var realräntan efter skatt på vanliga hush;'1llsl<\n negativ. Under senare fir har 
emellertid realriintan p;i hushiillsl{m stigit ptitagligt. Det iir en följd dels av att 
riintenivim har stigit samtidigt som inflationen har sjunkit. dels av de 
avdragshegriinsningar som genomfördes i samband med omliiggningen av 
inkomstskatten 1983-85. Den genomgripande reformering av skattesystemet 
som nyligen har aviserats kommer dessutom. Mimst till följd av siinkta 
marginalskatter. att innebiira biittre skattevillkor för sparande Pch ytterliga
re. bcgriinsningar i viirdet av ränteavdragen. Även detta torde redan p<i 
kortare sikt minska hushållens beniigenhet att ta nya ![111 och cHirmed bidra till 
ett ökat sparande och en diimpning av ut!Cmingsexpansionen. Den privata 
konsumtionen beriiknas öka med knappt 21'(. 1989. se tabell I. 

Tabell I Försörjningsbalans 

Miljarder kr.. Procentuell volymiindring 
löpande priser 
1987 1987 1988 1989 

BNP l 005.2 2.4 2.X l.7 
Import 305.1 6.3 .'i.5 4.9 
Tillgång I 310,J 3.4 3,5 2,5 

Privat konsumtiPn 526.3 u 2.7 1,9 
Offentlig konsumtion 273.2 u 1.4 1.9 
B ru ttoi r~veste ringar 190.9 6.2 5.1 1.5 
I .agc ri rweste ri ng~tr 1 - 6.2 t.l.I 0,4 0.4 
Export 326,I 2.) 4.2 3,2 
Användning I 310,J ],4 3,5 2,5 

Inhemsk dterfragan 984,2 3.7 3.2 2.2 
Nettoexport 1 21.n - 1.2 - ll.4 - 0.6 

' Föriindring i procent av fiin:giicmk <irs BNP. 

Den ojf('11tliga konsumtionen har under senare ~tr iikat betydligt l~1ngsam
mare iin den privata konsumtionen. Antalet stahanst;illda har minskat med 
ca 3 ()()() personer per är. Stigande inköp av varor LlCh tjiinster frän 
niiringslivet beriiknas dock resultera i en \'iss ökning ;1v den statliga 
konsumtionen 19X9. Även irwm den kommunala sektorn har expansionen 
under senare {1r varit betydligt limgsammare iin under 19711-talet. Under 1987 
och 1988 ökade emellertid den kommunala konsumtionen med ca :!_I'(. per är. 
Även 1989 bedöms den kommunala km1sumtionen öka med y; . Expansio
nen kan dock komma att hi'1llas tillbaka av brist p<\ arbetskraft. 

Hrwwim·csteringama har iikat mycket snabbt 1987 llCh J ll88. God 
liinsamhet. hiigt kapacitetsutnyttjande och optimistiska framtidsförv~int

ningar har bidragit till denna tlt\·eckling. Kapacitetsutnyttjandet i byggsek
torn iir nu mycket hiigt. En rad atgiirdcr har sedan hösten 1980 vidtagits för 
att diimpa överhettningen i hyggsektorn Pch iika utrymmet för bostadsbyg
galllle. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1 
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Enkiiter under hösten 1988 tyder på en fortsatt ökning av industriinveste- Prop. 1988/89: 100 

ringarna 1989. Även bostadshyggandet väntas ligga på en hög nivå. Bil. I 
Minskade subventioner till ombyggnadsverksamheten och rambegränsning-

ar vlintas dock medföra en kraftig reducering av denna del av investeringarna 

1989. Ökningstakten för de totala investeringarna bedöms bli svagare 1989 

lin 1988. 

Dessa prognoser för konsumtion och investeringar innebär sammantagna 

att inhemsk efterfrågan ökar långsammare 1989 än 1988. Denna avmattning i 

dterfr~tgeiikningen medför - tillsammans med den senare beskrivna utveck

lingen av utrikeshandeln - att BNP-tillviixten beräknas stanna vid l, 7C:'r 1989. 

Konkurrenskraft och utrikeshandel 

De svenska industriföretagens konkurrenskraft är fortfarande i väsentliga 

avseenden god. Lönsamheten är hög och har under 1988 stärkts ytterligare. 

lnvesteringsaktivitl'ten iir omfattande och stigande. Kapaciteten byggs nu 

successivt ut och antalet sysselsatta i industrin ökar. Endast en tredjedel av 

industriföretagen uppger att bristande efterfrågan begränsar tillväxten. De 

flesta anger istlillet brist pä arbetskraft och otillräcklig kapacitet vid 

produktionsanUiggningarna som de främsta hindren för expansion. 

I andra avseenden har dock utvecklingen de senaste åren blivit allt mer 

problematisk. Produktivitetsutvecklingcn har varit svag. Lönekostnaderna 

har ökat betydligt snabbare lin i konkurrentländerna. Även prisökningarna 

har varit större lin i andra Hinder. Skillnaden har förstärkts det senaste året. 

Slirskilt p{t hemmamarknaden har de svenska företagen höjt sina priser under 

I lJ8X. Detta försvagar ek svenska produkternas ställning jämfört med 

importvaror. 

Den höga lönsamheten i näringslivet kan snabbt förbytas i stora problem 

om lönekostnadsökningarna fortsätter att vara högre än i omvärlden. Den 

nuvarande höga vinstniv{rn är till stor del en följd av att försäljningsvolymer

na har iikat de senaste ären. En svagare volymutveckling framöver kan i 

kllmbination med höga lönckostnadsökningar snabbt pressa ned lönsamhet 

och investeringar. Försök att motverka denna press på lönsamheten genom 

att höja priserna kan liitt leda till ytterligare minskningar av försäljningsvo

lymen. 

Den internationella utvecklingen beräknas leda till att marknaden för de 

svenska exportföretagen ökar med 5% 1989 när det gäller bearbetade varor. 

Till följd av i första hand kapacitctsbegränsningar i de svenska industriföreta

gen bcriiknas exporten av bearbetade varor öka något mindre eller med ca 

4'}. Andra delar av exporten beräknas utvecklas något svagare lin exporten 

av bearbetade varor. Den samlade exporten av varor och tjänster skulle 

tHirmed kunna lika med ca 3%·. Importen förutses öka långsammare 1989 än 

under tidigare ilT. pil grund av att den inhemska efterfrågetillväxten mattas 

av. 

Under 1988 har priserna i utrikeshandeln utvecklats på ett sätt som varit 

gynnsamt för Sverige. Stigande priser på skogsprodukter och fallande priser 

pit oljeprodukter förstärkte handels balansen. Även under 1989 förutses en 
12 



förbättring av bytesförhållandet. Oljepriset har antagits bli i genomsnitt 15 

dollar per fat. 

Handelsbalansen beräknas mot denna bakgrund ge ett betydande över

skott även 1989. se tabell 2. Tjänste- och transfereringsbalansen beräknas 

däremot uppvisa ett ännu större underskott. De senaste årens kraftiga 

försämring av tjiinstebalansen beror i första hand på ett stigande underskott i 

turistnettot, vilket beräknas öka till drygt 15 miljarda kr. 1989. Även 

transfcrcringsnettot beriiknas försämras 1989. Detta följer av att ränteutgif

terna ökar på grund av underskotten i bytesbalansen och en stigande 

internationell riintenivå. 

Tabell 2 Bvtesbalans 
Miljarder kr., löpande priser 

Export av varor 
Import av varor 
Korrigcringspost 
Handelsbalans 

Tjänstebalans 
Transfcrcringsnctto 
Bytesbalans 

1986 

265.1 
232,6 
- 1,7 

30,8 

- 4,5 
-25.7 

0,6 

1987 

281.4 
257,4 

- 1,5 
22,5 

- 3,8 
-25.4 
- 6,7 

1988 1989 

306,I 332.3 
279,9 305.5 

- 1.2 - 1.2 
25,0 25,6 

- 7.4 - 8.8 
-28.0 -30,9 
-10,4 -14,I 

Bytesbalansens underskott beräknas öka från ca 10 miljarder kr. 1988 till 

ca 14 miljarder kr. 1989. I detta sammanhang kan noteras att riksbanken har 

reviderat statistiken över tjänste handeln för åren 1981-1987. Bytesbalansens 

utveckling enligt den nya statistiken redovisas i diagram 2. 

Diagram 2 Bytesbalans 
Procentandel av BNP 
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Priser och löner 

På den privata arhetsmarknaden priigladcs 1988 ärs avtalsriirclse av för

bundsvisa förhandlingar. Avtalen inom de olika förbundsomr:\dena upp,·isar 

stora skillnader hl. a. i fr{1ga om löneniv;icr. kostnadsfördelning och 

avtalsperiodcr. Flertalet avtal iir etti'lriga. i1ven om det förekommer tvM1rsav

tal i vissa branscher. Löneökningarna har i flera fall fördelats så att 

betydande kostnadsökningar uppstitr 1989. Till de förbunds\·isa avtalen 

kommer den lokala lönebildningcn. som ocksft uppvisar qora variationer 

mellan olika branscher. 

Inom den kommunala sektorn träffades tväarsavtal. Avtalen innebiir 

mattliga löncnivtii.ikningar för 1989. Kostnadsökningarna blir dock större 

genom att avtalen medför övcrhiing fri111 1988. Avtalen innebär vidare att 

förutsättningarna för en lokal lönebildning i kommunsektorn ökar. I vilken 

utsträckning detta leder till ökade lönekostnader i kommuner och landsting 

kan bedömas först n:ir en samlad genomgång av de lokala förhandlingarna 

har skett. 

Inom det statliga omriidet tecknadL·s ett{irsavtal. Avtalet innebär samman

lagda li.inenivåökningar om 6.6'>(·. Kostnaderna fördelas med 4,5 1 1· 1988 och 

drygt 2r:;. 1989. Till de avtalade löneökningarna kommer också s. k. 

struktureffekter. Dessa löneökningar - som friimst beror på att vissa regler i 

det statliga löncsystemet innebär automatiska lönepåslag efter viss tids 

tjiinstgöring - har under senare tid uppgått till mellan I /2 och V·i· per år. 

Såvitt nu kan bedömas uppgick lönekostnadsökningarna för hela arhets

marknaden till ca 7.sr;-; 1988. Detta innebär att liineökningstakten i Sverige 

fortsatte att väsentligt överstiga den i v[ira viktigaste konkurrentländer. Det 

bör dock understrykas att underlaget för att bedöma löneutvecklingen 1988 

iinnu är svagt. Löpande timliincstatistik finns bara för en liten del av 

arbetsmarknaden. Arbctsmarknadsparternas statistik avser speciella tid

punkter och publiceras med betydande cftcrsHipning. Bedömningarna av 

löneutvecklingen far därför i huvudsak baseras pi\ statistik över utbetalade 

lönesummor och arbetade timmar. Det medför betydande osiikcrhctcr vid 

bedömningen av den svenska ekonomin. 

Eftersom prognoser för lönekostnadsutvecklingcn 1989 fortfarande sak

nas, baseras berLikningarna av utvecklingen i ekonomin p{1 en schablonmäs

sig framskrivning av löneökningarna med y:; . Den tillfälliga indragning av 

vinstmedel som nu föreslits kan bidra till att cHimpa lönestegringstakten 

något. framför allt under 1990. 

Konsumentpriserna har enligt preliminiira bedömningar ökat med drygt 

6S(, under 1988. vilket iir ungefär 2 procentenheter mer än i OECD-omn1det. 

se diagram 3. Ett schablonantagande om en timlöneiikning p{1 r; 1989, 

miittliga importprisökningar och i stort sett oförändrade indirekta skatter 

beräknas leda till en viss diimpning av inflationen till 5 112% 1989. 
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Diagram 3 Konsumentprisindex 
12-mänaders förändringstal. utfall t.o.m. november 1988 för Sverige och t.o.m. 
oktober för OECD. 
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Sysselsättning 

Efterfrågan på arbetskraft har ökat påtagligt under det senaste året. Antalet 

sysselsatta ökade enligt preliminära bedömningar med ca 60 noo personer 
I 988. Arbetslösheten fortsatte att minska till l .6'7'<• som genomsnitt för I 988. 
se diagram 4. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden är inte begränsad 
till storstadsområdcna utan avser i stort sett hela landet. Det senaste året har 

arbetslösheten minskat i samtliga län. 

Diagram 4 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Tusental personer. 3-månaders glidande.: mc.:dclviirdc p:l siisongrcnsade värden 
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Anm.: Mc<l arbetsmarknadspolitiska åtgärder avses beredskapsarbete. ungdomslag 
och rekryteringsstöd. 
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Produktionstillväxten hiimmas i flera sektorer av brist på arbetskraft. I 

industrin uppgav 63',;~ av företagen hösten 1988 att de hade brist på 

yrkesarbetare. Det är en nivå som inte uppmätts sedan mitten av 1970-talet. 

Även inom byggsektorn var bristen p~I arbetskraft uttalad. Antalet lediga 

platser i de privata och offentliga tjänstesektorerna var högre under hösten 

1988 iin ett itr tidigare. 

Även under 1989 förutses en hög efterfragan pii arbetskraft. Antalet 

sysselsatta beräknas öka med 35 000 personer och arbetslösheten bedöms bli 

fortsatt l<lg. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden kan även under 

1989 väntas medföra problem i form av överhettning pa delar av arbetsmark

naden med iitföljande svärigheter för företag och myndigheter att rekrytera 

arbetskraft. 

Sparande 

Den offentliga sektorns finansiella sparande har förbättrats kraftigt sedan 

1982. Ett underskott på 40 miljarder kr. 1982 har förbytts i ett överskott på 34 

miljarder kr. 1988. Detta kan helt hänföras till förbättringen av statsbud

geten. 

Tabell ·' Finansiellt sparande 
Miljarder kr.. löpande priser 

Hushäll 
Företag 
Offentlig sektor 

Summa 

1986 1987 

0,2 - B.1 
6,-1 - 18.-1 

- 6.0 2-1,8 

0,6 - 6,7 

1988 1989 

- 15.3 - Il ,I 
- 29.2 - 32,3 

3-1.1 29,3 

-10.4 - 14,I 

Anm.: Engängsskatten på livförsäkringsbolagens förmögenheter 1987 är inte inklu
derad. 

De senaste tvä iiren har emellertid förstärkningen av det offentliga 

sparandet motverkats av en iinnu större försvagning av den privata sektorns 

finansiella sparande. se tabell 3. Företagens finansiella sparande har minskat 

med uppskattningsvis 36 miljarder kr. mellan 1986 och 1988. främst till följd 

av ökande investeringar. Även hushallens finansiella sparande har minskat 

de senaste två [i ren. Hushållens spar kvot minskade med drygt 2 procentenhe

ter 1987 och var ungefär oföriindrad 1988. Tillsammans med ökade investe

ringar i egna hem har detta medfört att hushållens finansiella sparande 

minskat med 15 miljarder kr. mellan 1986 och 1988. 

Trots att bruttosparandet i den svenska ekonomin har fortsatt att öka 1987 

och 1988 har det s:°lledes inte räckt till för att uppväga den stigande 

invcstcringsnivan, se diagram 5. Därigenom har bytesbalansen försvagats 

något b{1de 1987 och 1988. Även 1989 förutses en ökning av underskottet i 

bytesbalansen. 
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Diagram 5 Sparkvot och im'esteringskrnt 
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Anm.: Sparkvot = brutlosparandc som andel av brutlonationalinkomst (RNI). 
investeringskvot = bruttoinvcstcringar och lagerinvcsteringar som andd av BNI. 
Skillnaden mellan sparkvotcn och invcsteringskvotcn är lika med bytesbalansen som 
andel av BNI. 

3.2 Utsikterna för 1990 

I den redogörelse för konjunkturutsikterna som överlämnades till riksdagen i 

oktoher 1988 redovisades iiven beriikningar för utvecklingen i den svenska 

ekonomin 1990. De baserades pf1 en schablonmässig framskrivning av 

timlönerna med 7~:'c 1990. 

I den preliminära nationalbudgeten har dessa beräkningar reviderats och 

kompletterats med ett utvccklingsalternativ, som baseras pa timlöneökning

ar p<I 41/~- 1990, En s{1dan löncutveckling motsvarar den som ägt rum i 

omviirldcn de senaste åren. 

Skillnaden mellan de båda alternativen väntas inte bli sil stor vad gäller den 

reala utve1:klingen 1990. Den privata konsumtionen väntas öka med rn 

1 112'1r- i Mda fallen, nägot mer vid den högre löneökningstaktcn. En lägre 

löneökningstakt skulle däremot leda till en bättre konkurrenskraft od1 till 

starkare investerings- och exportutve1:kling. Den offentliga sektorn skulle fä 

stiirrc möjligheter att klara prioriterade verksamheter. medan kraven på 

nedskärningar och omprioriteringar skulle mildras. 

BNP-tillväxten väntas i bf1da alternativen bli ca 1 1129( 1990, nägot högre 

vid den liigre löneökningstaktcn. Tillväxten hes tär vid den lägre löneöknings

takten i högre grad av kapitalbildning och i mindre utsträckning av privat 

konsumtion. 

Uiget pil arbetsmarknaden torde bli fortsatt starkt i båda alternativen, 

Underskottet i bytesbalansen ökar nägot 1990 i båda fallen. Däremot uppstär 

en påtaglig skillnad när det gäller inflation och konkurrenskraft. Vid 41:~-

2 Riksdagl'1119HH!89. I sam!. Nr 100. Bilaga I 
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timlöneökning förutses ihen inflationen sjunka till 4':>i·. Det innebär att pris- Prop. 1988/89: WO 
och lönestegringarna skulle komma ned till omviirldens nivå. De senaste Bil. I 

[irens successiva urholkning av dcvalveringsfrirdclarna skulle upphöra. Vid 

7'i· timlöneökning beräknas inflationen ligga har pii niv;'m 5 1!2C:(. Det 

skulle innebiira en fortsatt högre pris- och löneökningstakt iin i omvärlden, 

en fortsatt urholkning av konkurrenskraften och en försämrad liinsamhet. 

En förliingning av den pris- och kostnadsutveckling som ligger i det högre 

lönealternativet skulle därför redan efter ytterligare n{1got lir ge utslag i 

vikande sysselsättning. stigande arbetslöshet och försämrad extern balans. 

3.3 Arbetskraft och produktivitet under 1990-talet 

De tidigare rednvisaue bedömningarna innebi1r att dterfoigan pil arbetskraft 

i den svenska ekonomin fortsiitter att vara hög under 1989 och sannolikt även 

under 1990. Mot bakgrund av de bedömningar som idag kan göras av 

arbetsutbudet finns det en risk för fortsatt brist p:1 arbetskraft. 

Arbetskraften under 1990-talet 

Arbetskraftens tillväxt bestäms av befolkningstillväxten. invandringen och 

förändringar i arbetskraftsdeltagandet. Under 1970-talet var det främst 

kvinnornas intriide p[1 arbetsmarknaden som ökade tillgtmgen på arbets

kraft. Denna faktor kommer inte att väga lika tungt under de kommande 

:1ren. eftersom den kvinnliga förviirvsfrekvensen nu är s.[1 pass hög. De stora 

iirskullarna fr~m 1960-talet kommer däremot att fortsätta att ge ett icke 

oviisentligt bidrag till arbetskraftens tillväxt de niirmaste åren. Den inhemska 

befolkningens bidrag till arbetskraften beriiknas diirmed bli ungefär lika stort 

som tidigare under 1980-talet. 10-15 000 personer per år. 
Under de senaste <iren har invandringen ökat kraftigt och givit betydande 

bidrag till arbetskraften. En orsak är elen ökade flyktinginvandringen. vars 

framtida utveckling emellertid iir mycket svar att förutsiiga. Sannolikt 

kommer dock nettoinvandringen även de niirmaste åren ligga kvar pil en hög 

nivii. Diirmed skulle arbetskraften under 1990-talets första {1r sammantaget 

öka meu ca 30 000 personer om äret. vilket är en tillväxt av ungefär samma 

storleksordning som under 1980-takt. 

D:iremot finns det inte anledning att räkna med att antalet arbetade 

timmar per person fortsätter att öka under de närmaste åren. Den förlängda 

föriildraledighcten och ytterligare arbetstidsförkortning i form av en sjätte 

semesten·ecka mot\·erkar den ökning av medelarbetstiden som en skattere

form kan {1stadkomma. [1tminstone i det kortare perspektivet. 

Detta kommer att liigga en restriktion pä syssclsiittningstillväxten. säväl i 

den offentliga sektorn som i näringslivet. De senaste fyra åren har sysselsätt

ningen i näringslivet vuxit med 1 1/2C,(. per år. En fortsatt tillväxt i elen 

storleksordningen förutsätk·r en minskad offentlig sysselsättning - vilket 

riskerar att komma i konflikt meu angeliigna behov inom bl. a. värden och 

omsorgen. 

Enligt de bediimningar av den eko.nomiska utvecklingen som redovisades 

av Umgtidsutredningen 1987. och som riksdagen senare stiillde sig bakom. 18 



kriivs en fortsatt uthyggnad av de konkurrensutsatta delarna av det svenska 

niiringslivet under 1990-talets första hälft. Detta innehiir att sysselsättningen 

i dessa delar av ekonomin ej bör minska. Samtidigt ställs krav på en fortsatt 

ökning <iv sysselsättningen i den offentliga sektorn. Detta inncbiir att 

arbetskraften far svårt att räcka till för alla de anspråk som kommer att ställas 

fr[111 olika delar av den svenska ekonomin. 

Aven i ett ännu Hingre tidsperspektiv finns det anledning att räkna med 

brist på arbetskraft. vilket kan utgöra en restriktion för tillväxten. Under 

1990-talet minskar gradvis de årskullar som står för en stor del av inflödet på 

arbetsmarknaden. vilket kan innebära problem. Det är de yngre. nyintriidan

de på arbetsmarknaden som i praktiken står för en stor del av rörligheten. 

Med de unga tillförs arbetsmarknaden också nya kunskaper. Mot denna 

bakgrund ökar kraven pf1 arbetsmarknadens anpassningsförmt1ga och funk

tionssätt. Sannolikt ökar också behoven av vidareutbildning. 

Efter sekelskiftet ökar antalet pensionärer. Försörjningsbördan ökar för 

dem som är i arbete. Problemet skärps ytterligare av att de yrkesverksamma 

ålderskullarna då minskar. Dessutom finns det anledning att förviinta sig ett 

fall i antalet arbetade timmar per sysselsatt till följd av rent demografiska 

faktorer. Sammantaget innebär detta att arbetskraftsutbudet. riiknat i antal 

timmar. under senare delen av 1990-talet och under de första decennierna på 

2000-talet kan komma att minska år för år. 

Behovet av ökad produktivitet 

Mot denna bakgrund är det under de närmaste åren motiverat att bedriva en 

stram finanspolitik för att hålla tillbaka efterfrågetrycket och att genomföra 

olika åtgiirder för att öka tillgången på arbetskraft och kapital. Den 

kommande skattereformen blir av stor vikt för att stimulera arbetskraftsut

budet och råda bot på arbetskraftsbristen. Samtidigt görs ytterligare 

anstriingningar för att underlätta för handikappade och långtidsarbetslösa att 

fii arbete och biittre ta till vara kvinnornas arbetsvilja och förmåga i rm:r 
k valifo.:eradc arbeten. 

l detta sammanhang finns det anledning att betona vikten av en god 

produktivitetsutveckling. Vid mitten av 1970-talet avtog produktivitctstill

växten i vårt land. Detta var inte unikt för Sverige. En stor del av viistvärldcn 

drabbades av samma problem. Under den diirpi1 följande tioårsperioden var 

emellertid produktivitetstillväxten i Sverige lägre iin genomsnittet för 

liinderna i Västeuropa. Situationen har inte heller förbättrats under senare 

f1r. trots ett högt kapacitetsutnyttjande och en kraftig investeringsuppgäng. 

En snabbare produktivitetstillviixt är värdefull för den ekonomiska 

utvecklingen. Den gör det lättare att tillfredställa de m{111ga angelägna behov 

som finns. Förutsättningarna förbiittras för att löntagarna skall kunna fa en 

förbiittrad köpkraft samtidigt som den offentliga servicen upprätthålls. Med 

en högre produktivitetstillväxt ökar också möjligheterna att få ned pris- och 

liinestcgringarna. 

Till detta kommer att problemen med brist p[1 arbetskraft kan lindras. 

Ökad produktivitet innehiir att en viss produktionsnivä kan uppnås med en 

mindre insats av arbetskraft. 
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Mot denna bakgrund iir det en viktig uppgift att söka öka arb.etskraftsutbu
dct och samtidigt öka produktiviteten i den svenska ekonomin. De riktlinjer 
och förslag för den ekonomiska politiken som redovisas i det följande iir 
utformade med den avsikten. 

4 Den ekonomiska politiken 

4.1 Finanspolitikcri 

Finanspolitiken har under den senaste sexårsperioden förts med betydande 
stramhet. Syftet har varit att återställa balansen i statsfinanserna. I detta 

avseende har politiken varit mycket framgångsrik. Budgetåret 1982/83 var 
det statliga budgetunderskottet 86,6 miljarder kr. ·Budgetåret 1988/89 

bcriiknas statsbudgeten uppvisa ett ö1wskott på 11,0 miljarder kr. Därmed 
har också ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande p~1 
drygt 6'.:( av BNP 1982 förbytts i ett överskott motsvarande drygt Jr.1' av BNP 

1988. 
Förbättringen av de offentliga finanserna har uppnåtts genom en kombina

tion av stigande inkomster och dämpade utgiftsökningar. Den offentliga 
sektorns inkomster har i reala termer ökat med i genomsnitt 4, l % per är 

under perioden 1982-1988. Skattekvoten. dvs. skatter och avgifter som andel 
av bruttonationalprodukten. har stigit från ca 50% 1982 till ca 56% 1988. 

En orsak till att den offentliga sektorns inkomster har ökat så starkt är att 
tillviixten i den svenska ekonomin har förbättrats. BNP har under perioden 
1982-1988 ökat med i genomsnitt 2Y:1c per-år. Därigenom har skatteunderla
get ökat och iiven statens skatteinkomster. En annan orsak är att de 
nominella lönerna har stigit snabbt. Progressiviteten i skatteskalorna har då 
gjort att skattesystemet kommit att verka som ens. k. automatisk stabilisa
tor. som drar in köpkraft när lönerna stiger snabbt. En tredje orsak är beslut 
om höjning av vissa skatte- och avgiftssatser: 

Den offentliga sektorns utgifter har ökat betydligt långsammare än 
inkomsterna. I reala termer har utgifterna ökat med l.Y~ per år under 
perioden 1982-1988. Detta är en avsevärd nedgång jämfört med den 
föregående sexårsperioden. Under åren 1976-1982 ökade de reala offentliga 
utgifterna med 4.4% per ;)r. 

En närmare analys av utvecklingen visar att statens utgifter ökat ännu 
långsammare. I reala termer har statsutgifterna ökat med O,Mlr per år mellan 

1982 och 1988. En uppdelning av statens utgifter på olika ändamål ger vid 

handen att transfereringar till den privata sektorn (inkl. u-landsbistånd) har 

minskat med 0.1 'i'r· per år. transfereringar till socialförsäkringssektor och 
kommuner har ökat med 2,5% per år, ränteutgifter med O.J'J'< per år och 

statlig konsumtion och investeringar med 0.2% per år:· 

Denna utveckling återspeglar en betydande återhållsamhet när det gäller 
statsutgifterna. Särskilt kan nämnas att statens stöd.till industrin har minskat: 
från drygt 12 miljarder kr. budgetåret 1982/83 till drygt 1 miljard kr. 
budget;\ret 1987 /88. 

Socialförsäkringssektorns utgifter - vilka huvudsakligen består av allmän· 
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tirniggspension, sjukpenning och arbetslöshetsunderstöd- har däremot i.ikat 

med 6.4~~;, per år i reala termer under perioden 1982-1988. En orsak till den 

snabba utgiftsökningen är att såvlil antalet pensionärer som det genomsnittli

ga ATP-beloppet per pensionär har ökat. En annan orsak är ändrade regler i 

vissa försäkringssystem. 

Även kommunernas utgifter har ökat under den senaste sexårsperioden. 

Dock har ökningstakten varit betydligt lägre än tidigare. Medan kommuner

nas utgifter i reala termer ökade med 2,w;;, per år 1970-1982 har ökningstak

tcn begränsats till L 7% per år: 1982-1988. 

Den mf1ttliga ökningen av den offentliga sektorns utgifter har medfört att 

de som andel av BNP har minskat från 67 1/2!]1' 1982 till 61 l/2'ii- 1988, dvs. 

med 6 procentenheter. 

Detta innebär att finanspolitiken under den senaste sexårsperioden har 

varit utomordentligt restriktiv. Detta var nödvändigt för att åkrställa 

balansen i de offentliga finanserna. Fortsatt stora underskott i statsbudgeten 

skulle ha lett till betydande underskott i bytesbi1lansen, höga ränteniv{1er och 

<lterkommande valutakriser. 

Det var också nödvändigt att föra en stram finanspolitik för att dämpa pris

och löneökningstakten. Denna har ocksa reducerats jämfört med slutet av 

1970-talet och början av 1980-talet, men inte ända ned till de niv{1er som 

gäller i omvlirlden. 

Slutligen var det nödvlindigt att {1tcrställa sunda statsfinanser för att kunna 

bevara det svenska välfärdssystemet. Genom den politik som har förts har 

iitagandena till pensionärerna kunnat klaras. vissa sociala förmåner kunnat 

förbiittras och en fortsatt mfittlig utbyggnad i kommunerna kunnat finan

sieras. 

Med hlinsyn till den högkonjunktur som för närvarande rilder. - högt 

kapacitetsutnyttjande, brist pä arbetskraft. högre pris- och löneökningar än i 

omvlirlden och stigande underskott i bytesbalansen - hör finanspolitiken 

förbli restriktiv. Årets budgetförslag är utformat med den utgängspunkten. 
Mellan budgetåren 1988/89 och 1989/90 beräknas statsutgifterna öka med 

0.9r:,; i reala termer. Det är framför allt tre områden som har prioriterats: 

kulturen. en utbyggnad. av föräldraförsäkringen samt en siinkning av 

inkomstskatterna 1989. Insatser görs. dessutom på miljöomrädet. inom 

europasamarbetet och för de handikappade. Satsningarna pi1 dessa ornrilden 

har möjliggjorts genom ett stramt budgetarbete. Budgetförslaget för 1989/90 

redllvisar. som framgt1r av diagram 6, för första gången sedan 1962 en 

totalbalanserad statsbudget. 

Den strama finanspolitiken bör drivas vidare även under kommande år. 

Därvid bör inte höjningar av skattetrycket användas som finanspolitiskt 

instrument. De åtgärder som nu föreslås vad gäller indragningar av 

företagens vinster har också avvägts så, att de ej leder till niigon bestående 

ökning av skattebelastningen. Det totala skattetrycket bör inte stiga ytterli

gare. Höga skattesatser orsakar störningar i ekonomin. och skatteböjningar 

försv{irar möjligheterna att få ned pris- och löneökningstakten i nivt1 med den 

i v[1ra konkurrentländer. 
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Diagram 6 Budgetsaldo, budgetförslagen 
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Samtidigt stär delar av den offentliga sektorn till följd av automatiskt 

verkande regler samt hefolkningsförändringar inför· ki-av pf1 betydande 

utgiftsökningar. Denna utveckling påskyndas av att allt fler pensionärer iiger 

rätt till full ATP. 

Ett starkt utgiftstryck finns redan p<'i kort sikt. En framskrivning av endast 

de automatiska utgiftsposterna visar på betydande transfereringsökningar de 

niirmaste t1ren. Samtidigt visar erfarenheten att det kan komma att stiillas 
krav pii ökade offentliga utgifter inom m[mga ömråden som i dag inte kan · 

förutses. 

Mot denna bakgrund iir det nödviindigt att utforma en mer limgsiktig 

strategi för den offentliga sektorns utgifter. För att kravet p{1 en stram 

finanspolitik oeh ett ökat sparande skall kunna föremis "med kravet på att 

skattetrycket h<ills nere. samtidigt som utgiftstrycket är starkt pf1 vissa 

omriidcn. kriivs dels betydande insatser för att öka uthytet i form av viilfärd 

av de resurser som sätts in i den offentliga sektorn. dels en övergripande 

strategi för de offentliga utgifterna. 

En sådan utgiftsstrategi måste sätta ramar för den totala offentliga 

utgiftsökningen och samtidigt ange hur olika utgiftsområden skall priorite

ras. En central uppgift blir att föra över resurser från områden med lägre 

viilfärdstillskott till verksamheter med större utbyte. Allt detta kan samman

fattas i begreppet strukturförändringar inom den offentliga sektorn. Jag 

iimnar återkomma till utformningen av en s{1dan strategi i samhand med 

vilrens komplettcringsproposition. 

4.2 Penningpolitiken 

Penningpolitiken i de större industriländerna har det senaste iiret karakteri

serats av höga realräntor och tendenser till i1tstramning, men ocksi1 av en 

hetydande kreditexpansion. Till det senare har bidragit de avregleringar. 
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nationellt och internationellt. som varit förhlirskande pit kreditmarknaderna 

under senare är. 
Den svenska penningpolitiken har i sina huvuddrag inte skiljt sig frän det 

internationella mönstret. De nominella dntorna har hållits pt1 en hög nivfi. i 

allmänhet högre än i utlandet. Om hänsyn tas till den högre svenska 

inflationstakten, blir dock skillnaden mindre. Det strama rfotebget har 

motiverats av det mycket höga resursutnyttjandet och av hushållens forbatt 

kraftiga låneefterfragan. Även om lånen i stor utsträckning tycks ha varit 

inriktade på finansiella placeringar står det klart att kreditexpansionen byggt 

under den starka inhemska efterfrågeökning.en. En fortsatt försvagning av 

bytesbalansen har skett, varför det även från externbalanssynpunkt stiillts 

krav på en stram räntepolitik. I slutet av april 1988 si1g sig riksbanken 

föranlftten att vidta vissa åtstramningsåtgiirder. Det allmiinna riintel~lget 

höjdes och kassakrav infördes för finarisbolag, samtidigt som motsvarande 

krav höjdes för bankerna. Regeringen införde särskilda betalningsvillkor för 

kreditköp. 
Penningpolitiken kan således karakteriseras som stram i sä miltto att 

rlintan varit hög. Samtidigt har emellertid kreditexpansionen varit kraftig. 

Det senare torde i stor utsträckning vara en följd av den avreglering av 

kreditmarknaden som skett. Lantagarna har n.umera tillgång till en väl 

utvecklad kreditmarknad där konkurrensen fungerar bättre än tidigare. 

Uppenbarligen sker alltjämt en anpassning av låneportföljerna till de nya 

förhållanden som räder. 

A neckling av l'alutaregleringen 

I 1986 itrs kompletteringsproposition förordades en väsentlig liberalisering 

av valutaregleringen i enlighet med vad riksbanken anfört i sitt yttrande över 

valutakommittens betlinkande. Riksdagen har anslutit sig till de riktlinjer 

som d~ir angavs. Enligt dessa skulle kravet på utländsk uppbning vid 

direktinvesteringar i utlandet avskaffas. och det skulle bli möjligt för 

svenskar att investera i utländska fastigheter och att köpa utländska aktier. 

Detta program har nu till stor del genomförts. Riksbanken har hlirutöver pa 

en rad områden genomfört lib1:raliseringar och förenklingar. 

Erfarenheterna av den genomförda liberaliseringen är goda. En rad 

restriktioner som upplevts som besvärande för näringsliv och individer har 

avliigsnats utan att ni1gra allvarliga störningar uppkommit. 

Alltjiimt best<lr dock betydande delar av valutaregleringen. Detta inne blir 

bl.a. förbud för svenskar att göra placeringar i räntebärande värdepapper 

och bankdepositioner i utlandet och förbud för utlänningar att genomföra 

motsvarande placeringar i Sverige. 

Motivet för valutaregleringen har varit en strävan att öka utrymmet för en 

penningpolitik som inriktas på inhemska mål och att skydda den svenska 

ekonomin frim störningar utifrån och därmed vara ett stöd för stabiliserings

politiken. Den lttngvariga anviindningen av valutan:gleringen. den fortgaen

de internationaliseringen av nliringslivet och introduktion1:n av nya finan

siella instrument gör att de kvarvarande delarna av regleringen har blivit allt 

mindre effektiva. 
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Samtidigt har den svenska ekonomin förstärkts avsevärt sedan början av 
1980-talet. Budgetunderskottet har eliminerats, inflationen har nedbringats 
och bytesbalansunderskottet är väsentligt mindre. Den konkurrensutsatta 
delen av näringslivet, inte minst exportindustrin, är i dag mycket mer robust 
och lönsam. Detta har lett till att förtroendet för den svenska ekonomin och 
den ekonomiska politiken har ökat väsentligt. 

De omfattande stockarna av utlandslån med åtföljande stora löpande 
amorteringar och möjligheten att förskjuta betalningar i utrikeshandeln gör 
vidare att valutaregleringen inte utgör det skydd mot valutaflöden i tider med 
valutaoro som den tidigare utgjort. Erfarenheten visar att i tider med 
orostendenser förtroendet endast kan återställas med generella åtgärder 
inom penning- och finanspolitiken. 

Valutaregleringen ger dessutom upphov till snedvridningar som för med 
sig samhällsekonomiska kostnader. Svenskt näringsliv har i vissa avseenden 
hämmats i konkurrensen med utländska företag, inte minst på det finansiella 
området. Därtill kommer att regleringen inte slår likartat mot olika typer av 
företag. Inskränkningarna i de internationella koncernernas handlingsfrihet 
är relativt begränsade medan mindre och medelstora företag, särskilt de som 
cnhart är inriktade på hemmamarknaden, påverkas mera kännbart. 

Internationaliseringsprocessen pågår nu med stor kraft, inte minst på det 
finansiella området. Inom EG innebär strävandena att förverkliga den inre 
marknaden i början av 1990-talet bl.a. att valutaregleringarna i medlemslän
derna i stort sett slopas. Det vore olyckligt om Sverige ställde sig vid sidan av 
denna utveckling. 

Mot denna bakgrund bör liberaliseringen av valutaregleringen fortsätta. 
Tiden är mogen att i allt väsentligt avveckla de kvarvarande delarna av 
regleringen. Valutalagstiftning skall behållas endast i beredskapssyfte. 

Det är dock viktigt att avvecklingen sker på ett sådant sätt att dels en god 
statistik över utrikesbetalningarna kan bibehållas, dels en fungerande 
skattekontroll kan upprätthållas. En tillfredsställande skattekontroll torde 
förutsätta att alla betalningar till och från utlandet går via valutabank. En 
sådan ordning bör kombineras med regler om uppgiftsskyldighet i fråga om 
vissa transaktioner. 

Härutöver bör alla typer av utländska värdepapper som förvärvas av 
valutainlänning läggas i depå hos valutabank eller godkänd fondkommissio
när. Även denna ordning bör kompletteras med viss uppgiftsskyldighet för 
den hos vilken depositionen har skett. 

Förutsatt att riksdagen ansluter sig till den uppfattning som här redovisats, 
bör de konkreta beslut som direkt avser en fortsatt avveckling av valutaregle
ringen fattas av riksbanken. Detta kan ske inom ramen för nuvarande 
valutalag och valutaförordning. Som nämnts är det dock en förutsättning att 
skattekontrollen kan upprätthållas på en tillfredsställande nivå. I denna del 
behövs lagstiftning. Erforderliga förslag kommer att föreläggas riksdagen. 
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Sparfrämjande åtgärder 

Hushfdlens skuldsättning fortsatte att öka under 1988. Detta får, som tidigare 
nämnts, frlimst ses som en anpassning till de möjligheter den avreglerade 

kreditmarknaden kan erbjuda. Den tidigare försfönringen av hushallssparan

det har dock upphört under I 988 nch under 1989 förutses att sparandet ökar. 
Mot bakgrund av bl. a. det växande underskottet i bytesbalansen är det 

emellertid önskvärt med en kraftigare ökning av hushållssrarandet. 

Redan tidigare har riksdagen i sparstimulerande syfte beslutat om 

· införandet av en ny sparform, o:tt s. k. ungdomsbosparande. Genom detta 

sparande, som startade den 1 december I 988. friimjas finansieringen av 

ungdomars bostadsförvärv och bosättning. Riksdagen har vidare beslutat att 

en extrainsättning pil 5 000 kr. i allemanssparandet skall tilli1tas under tiden 

fr.o.m. december 1988 t.o.m. februari 1989. 

Sänkningen av marginalskatterna 1989 utgör ett steg mot ett reformerat 

skattesystem. som kommer att inncbiira gynnsammare villkor för sparande 

och mindre gynnsamma villkor för fandinansierad konsumtion. 

Regeringen gav sommaren 1987 spardekgatiLinen i uppdrag att kartHigga 

hushällssparandet och dess bestämningsfaktorer samt att föreshl ~1tgärdcr 

som kan leda till ett ökat hushMlssparande. Huvudrapporten n:clovisas i 

början av 1989. Även hushällens skuldsituation har blivit förcmäl för 

utredning. Syftet med, utredningen var bl. a. att föresli'i-iitgiirder mot de 

sociala problem som kan uppsti1 som följd av en alltför stor uppläning för 

hushtillen. Utredningen har nyligen överliimnats till regeringen. som nu 

bereder förslagen. 

4.3 Fördelningspolitiken 

Full sysselsättning är det friimsta målet för den ekonomiska politiken. 

Sysselsiittningen iir av central betydelse för att åstadkomma en jämn och 
riittvis fördelning av levnadsvillkor. De senask ären har den gynnsamma 
sysselsiittningsutvecklingen medfört att allt fler medborgare fatt arbdsin

komster och kunnat höja sin levnadsstandard eller minska sitt beroi:.nde av 

inkomstprövadi: bidrag. Jiimställdhcten har förbiittrats genom att kvinnor

nas förvärvsfrekvens och genomsnittliga arbetstid fortsatt att iika. Detta ger 

en jämnare förddning av löneinkomsti:rna mellan kvinnor och m;in. Allt fler 
hinnor uppnår ocks:1 full kvalifikationstid för ATP. En stark ekonomisk 

utveckling har således ocks:'\ visat sig vara bra för jiimställdho:ten. 

Arbetslösheten har fortsatt att minska under 1988. Fler ungdomar har fött 

arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och antalet ungdomar i ungdoms

lag har nästan halverats sedan I 987. Andekn lirngtidsarbetslösa har minskat 

med en fjärdedel. Det betyder att färre utförsiikras frän arbi:tslöshetskassan. 

Många som tidigare saknat eller haft otillräcklig egen arbetsinkomst har 

kunnat förbättra sin ekonomi. Det ger i sin tur färre nya socialhjälpstagare. 

Regeringen har tillsatt en arbetsmiljök\)mmission. Den har till uppgift att 

kartlagga de siimsta arbetsmiljöi:rna i landet och föreslii atgärder .för att 

förbiittra dem. Detta iir en viktig uppgift för att minska orättvisor och 

kvardröjande eller nya klassklyftor. Förbättrad arbetsmiljö ökar produktivi-
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teten och bidrar bl. a. till att minska sjukskrivningen och utslagningen fran 

arbetsmarknaden. 

Reglerna för ersättning till arbetslösa förändras i januari 1989. De fem 

karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen tas bort. och ersättningen blir i 

fortsättningen 90% ·av tidigare arbetsinkomst. Den högsta dagpenningen i 

arbetslöshetsförsäkringen höjs samtidigt till 450 kronor. Denna nivå skall i 

fortsättningen följa löncutvecklingen för industriarbetare. Dagpenningens 

högsta nivå har därmed höjts med 25% på ett och ett halvt år. 
Särskilt betydelsefullt är att sysselsättningsutvecklingen varit s{1 gynnsam i 

skogslänen. Möjligheterna till sysselsättning på hemorten har ökat. Samtliga 

skogslän visade 1988 positiva flyttningsnctton. Trenden har därmed viint 

uppåt även i regioner som tidigare haft stora svårigheter. Den ekonomiska 

uppgången har fått en jämnare regional fördelning. Detta är ett utomordent

ligt viktigt bidrag till kampen för en rättvisare fördelning i vårt land. 

Den höga efterfrågan på arbetskraft har förbättrat de anställdas position. 

Det finns nu goda förutsiittningar att utnyttja detta för att förbättra 

arbetsmiljö och andra arbetsvillkor. Ett högt efterfrågetryck underhittar den 

strukturomvandling av näringslivet som iir en förutsättning för fortsatta 

reallöneökningar. Den solidariska löncpolitiken och en konsekvent frihan

delspolitik har stor betydelse för takten i denna utveckling. Samtidigt finns en 

risk att arbetskraftsbristen driver fram nominella löneökningar som är så 

stora att inflationen ökar och den ·internationella konK.urrenskraftcn 

drabbas. 

Det är därför viktigt. också ur fördclningspolitisk synvinkel, att pressa 

tillbaka prisökningarna och att göra olika insatser för att fä inkomsterna att 

räcka till mer. Genom avvecklingen av de kvantitativa importrestriktionerna 

för TEKO-produkter och genom en omläggning av jordbrukspolitiken 

kommer TEKO-industrin och jordbruket att utsättas för hårdare internatio

nell konkurrens. Detta borde dämpa prisutvecklingcn pii mat och kläder. 

vilket gynnar i synnerhet barnfamiljerna. 

Den omfattande skattereform som planeras kunna genomföras frim och 

med 1991 syftar bl. a. till att omfördela skatter från arbete till kapital. Lägre 

skatt pi1 arbetsinkomster i allmänhet och inkomstökningar i synnerhet bör 

underlätta avtalsrörelserna och göra ökade arbetsinsatser mer lönande. 

Skattereformen kan därmed komma att ge ett väsentligt bidrag till en 

minskad inflation. Den kan också motverka den stora förmögenhetsomför

delning som inflationen drivit fram. Redan 1989 sänks inkomstskatterna. 

För att se till att företagens ökade vinster inte skärper orättvisorna i 

förmögenhetsfördelningen, har löntagarfonder och förnyelsefonder givit de 

anställda del i kapitalbildningcn. Beskattningen av aktier har skärpts. En 

engångsskatt på försäkringsbolagens förmögenheter har tagits ut. En rad 

likviditetsinuragningar har genomförts; för närvarande har de stora företa

gen ca 7 miljarder kr. i särskilda konton i riksbanken. 

Transfereringarna har en viktig roll när det gäller att jiimna ut inkomster. 

För vissa hushålls typer iir transfereringarna mycket betydande, I.ex för 

pensionärer och ensamstående med barn. Som ett led i fördelningspolitiken 

sker betydelsefulla förändringar av vissa transfereringar under 1989. 

Pensionerna höjs extra mycket den 1 januari 1989. En "uppjustering av 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. I 

26 



basbeloppet med 600 kronor utöver den sedvanliga värdesäkringen äger rum 
för att kompensera pensionärerna för den köpkraftsförsvagning de drabba
des av efter devalveringen 1982. Denna uppjustering inverkar på över 
hundratalet olika ersättningar som är knutna till basbeloppet. Genom 
förändringar av reglerna för kommunalt bostadstillägg minskas dessutom de 
marginaleffekter som många pensionärer drabbas av om de får arbetsin
komster. 

Den 1januari1989 höjs studiemedlen från 145% av basbeloppet till 170%. 
Bidragsdelen av studiemedlen ökas. Genom att årsavgiften vid återbetalning 
maximeras till fyra procent av den sammanräknade inkomsten blir det lättare 
för den studerande att förutse det ekonomiska utfallet av sina studier. 

Familjepolitiken 

En framgångsrik ekonomisk politik gör det nu möj~igt att förstärka stödet till 
barnfamiljerna. Utbyggnaden av barnomsorgen· fortsätter, i synnerhet i 
mindre kommuner. Detta underlättar för småbarnsföräldrar att kombinera 
förvärvsarbete och föräldraskap och ger dem möjlighet till mer stadigvaran
de arbetsinkomster. Samtidigt reformeras föräldraförsäkringen. 

Föräldraförsäkringen är en hörnpelare i familjepolitiken. Genom en 
utbyggd föräldraförsäkring ges båda föräldrarna möjligheter att vara tillsam
mans med barnet under de viktiga första uppväxtåren. Föräldraförsäkringen 
bör nu byggas ut så att den täcker en ersättningsperiod på ett och ett halvt år. 
Utbyggnaden bör ske i etapper och vara helt genomförd den 1 juli 1991. 

Den första etappen bör omfatta en utbyggnad av försäkringen med 
ytterligare tre månaders ersättning på sjukpenningnivå. Etappen genomförs 
den 1 juli 1989. Etapp två bör medföra att de 90 dagarna med ersättning på 
garantinivå byts ut mot ersättning på sjukpenningnivå. Denna etapp föreslås 
bli genomförd den 1 juli 1990. Etapp tre, slutligen, bör innebära att 
försäkringen utökas med ytterligare tre månader med ersättning på föräl
derns sjukpenningnivå. Denna etapp avses bli genomförd den 1 juli 19~1. 

Förslaget om utbyggd föräldraförsäkring ligger väl i linje med den svenska 
välfärdspolitikens bästa traditioner. Kvinnornas ökade insatser i förvärvsli
vet är av stort värde för landet. Utan deras arbetsinsatser skulle vare sig 
Sveriges näringsliv eller samhällsservice fungera. För familjen innebär 
kvinnornas förvärvsarbete ökade inkomster och därmed möjlighet att leva på 
en bättre ekonomisk standard. För kvinnorna innebär förvärvsarbete 
möjligheter till personlig utveckling och ekonomiskt oberoende. Kvinnorna 
har kommit till arbetsmarknaden för att stanna. Det är en viktig uppgift för 
den ekonomiska politiken att göra det möjligt för båda föräldrarna att förena 
förvärvsarbete med vård av barn. 

Med den nu föreslagna utbyggnaden av föräldraförsäkringen ökas pappor
nas möjlighet att använda försäkringen. Det är viktigt för barnen att båda 
föräldrarna får möjlighet att aktivt delta i deras fostran. Samtidigt skapar 
reformen ökad valfrihet för föräldrarna och bidrar till ökad jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Det blir lättare för den enskilde föräldern att 
använda försäkrirt~n just när det passar honom eller henne bäst, eller för 
föräldrarna att sinsemellan fördela föräldraledigheten. Att föräldraförsäk-
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ringen byggs ut enligt inkomstbortfallsprincipen ger också reella möjligheter 

även för föräldrar med vanliga inkomster och för ensamstående föräldrar att 

stanna hemma med sina barn. 

4.4 Sysselsättningspolitiken 

/\rbetskraftsdeltagandet fortsätter att stiga. Antalet sysselsatta ökade med 

ca 60 000 personer 1988. lJngclomar i aldern 20-2-1 t1T svarade för en stor del av 

ökningen. vilket innebär att [111gdomsarhet'slöshcten minskade starkt. 

,\rbetsliisheten reducerades fritn l, 9'.:f. 1987 till l .6C:·I 1988. Arbetslöshe

ten har minskat i samtliga liin med störst nedg;lng i de norra delarna av 

landet. De regionala obalanserna har cHirmed minskat. Ett flertal sektorer 

och branscher uppger nu brist på yrkesutbildad arbetskraft och antalet 

obesatta vakanser ~ir fortsatt högt. Linsarbetsniimndernas prognoser visar 

p~i en fortsatt stor efterfrågan i så gott som hela landet. Framför allt giiller det 

tillverknings- och byggnadsindustrin samt värdsektorn. 

Den starka syssclsättningsökningen de senaste ären har. tillsamma.ns med 

en utveckling av arbetsmarknadspolitiken, medverkat till att antalet syssel

satta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgiirder har kunnat minskas kraftigt. 

Beredskapsarbetenas omfattning har kunnat minskas fri111 drygt -10 OOU 

personer 198-1 till 15 000 1988. Ungdomslag och rekryteringssti.id har 

sammantagna reducerats från att omfatta drygt 50 000 personer 198-1 till 

15 000 personer 1988. Samtidigt vrids arbetsmarknadspolitiken mot mer 

utbildning och vidareutbildning, vilket inneburit att antalet personer i 

arbetsmarknadsutbildning har ökat. 

Det finns för niirvarande inga tecken pit att arbetsmarknaden skulle 

försvagas. Produktionen i den svenska ekonomin viintas fortsiitta att öka 

1989 och inflödet av nyanmiilda platser ligger fortsatt högt. Det talar för att 

sysselsiittningstillväxten kommer att fortsätta även under 1989. 
I n.:geringens proposition om vissa ekonomisk-politiska {1tgiirder lades 

under hösten fram ett antal förslag· i syfte att ta till vara det starka 

arbctsmarknadsläget för att hjälpa· de arbetssökande som fortfarande har 

svi'trigheter att fä arbete. Vidare lämnades förslag för att undanröja 

flaskhalsar i produktionen, vilka begriinsar "tillviixt och sysselsiittning. 

Regeringen slog fast att arbetslinjen gäller. att kontantstöd och tillskapande 

av beredskapsarbeten skall minimeras och att större priöritet i stiillet skall ges 

i1t utbudsstimulerande. aktiva insatser för att öka yrkesmässig och geografisk 

rörlighet. · 

Dessa t1tgiirder bör nu fullföljas. Det goda arbetsmarknadsHigct bör 

utnyttjas för att stl långt möjligt ge arbete åt dem med svagast ställning pil 

arbetsmarknaden och ytterligare minska de regionala skillnaderna i syssel

sättning. Detta skall ske samtidigt som de direkt syssdsättningsskapande' 

<ltgärderna p{1 ekonomins efterfrågesida fortsiltter att minska i omfattning. 

Lediga platser måste tillsättas sim rast möjligt och vakanstiderna ht1llas nere. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet lägger senare·denna dag fram 

förslag som innebär en fortsatt prioritering av arbetsmarknadens utbudssida, 

dvs. i1tgärder för att vidga flaskhalsar och avhjälpa bristen pä arbets.kraft. 
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4.5 Skattepolitiken 

Sedan regeringsskiftet ar 1982 har de.t svenska skattesystemet varit föremål 
för omfattande föriindringar. En av de mest betydelsefulla förändringarna 

var elen skattereform som genomfördes 1983-1985 och som innebar att 
marginalskatterna sänktes samtidigt som unclerskottsavdragens viir_cle bt:'

griinsadcs. Denna reform har följts upp med ytterligare sänkningar av 

marginalskatterna. senast det beslut som riksdagen fattat för inkomståret 

1989. 
Till de viktigare reformerna inom skattepolitiken hör även den förenklade 

sjiilvdeklarationen. Andra förenklingar som genomförts iir höjningew av 

schablonavdraget för löntagare till 3 000 kr.. slopandet av sambeskattn.ingen 

av 8-inkomster och slopandet av den komnrnnala beskattningen av aktiebo

lag. Ett flertal åtgärder har ocks[t \"i~tagits i syfte att förhindra skatteplane

ring. 

Även om flera av de föriindringar som gjorts av vårt skattesystem under de 

senaste åren har varit förhållandevis omfattande kvarstår många grundläg

gande brister i vårt skattesystems uppbyggnad och sätt att fungera. 

Diirför har regeringen initierat en genomgripande reformering av värt 

skattesystem. vilken omfattar såväl beskattningen av individer och företag 

som de indirekta skatterna. Tre parlamentariska utredningar ser f.n. över 

dessa områden. Det iir angeläget att en skattereform genomförs så snart som 

miijligt. Avsikten iir att utredningarna skall bli klara till juni 1989. 
Genomgripande reformer inom alla dessa tre omr<°1den skulle d[t kunna träda 

i kraft till inkomståret 1991. En fjiirde parlamentarisk utredning ser samtidigt 

över frftgan om miljöskatter. 
Inriktningen av reformarbetet är densamma som styrt många andra 

liindcrs skatteomläggningar. Lägre skattesatser. bredare skattebaser. en 

neutral och likformig beskattning samt enklare skatteregler bör vara de fyra 

grundpclarna för vårt nya skattesystem. Detta gäller såväl inkomstbeskatt

ningen för individer som företagsbeskattningen. liksom även reformeringen 
av den indirekta beskattningen. 

För företagsbeskattningen innebär detta att skattesatsen kommer att 
siinkas kraftigt samtidigt som olika former av reserveringsmöjligheter 
begränsas. Målet är att den framtida företagsbeskattningen skall bli mer 

effektiv och stimulera kapitalets rörlighet. 

Även för den indirekta beskattningen är syftet att bredda basen. inte minst 
som ett led i anpassningen till vad som gäller inom EG. Basbreddningen bör 

ske genom att olika former av reduceringsreglcr och undantag från merviir

debeskattningen omprövas. Den breddade hasen för mervärdebeskattning

en bör kunna bidra till att finansiera en långtgående sänkning av inkomst

skatterna för fysiska personer. En sådan reform skapar ocksä större 

neutralitet vid valet av konsumtion mellan olika varor och tjänster. 

Det är viktigt att vi återupprättar förtroendet för vårt skattesystem genom 

att utforma det sil att det förmår att fördela skattebördan efter bärkraft och 

samtidigt stimulerar till arbete och sparande. Det är också viktigt att det sker 

utan obefogat dröjsmill. I detta ligger att skatteundandragande måste 

bekiimpas. En rad åtgärder har vidtagits i detta syfte. Förslag läggs nu fram 
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om begränsning av avdragsriittcn för reaförluster på aktier och liknande 
viirdepappcr. Härigenom förhindras olika former av skatteplanering som har 
sin grund i den fulla avdragsriitten för förluster vid korttidsinnehav av aktier 
m.m. 

Slutligen är det nödviindigt att i detta arbete se till helheten och hela 

landets intresse av en väl fungerande ekonomi, och inte ge vika för de olika 

särintressen som ser sina privilegier hotade av en stor skattereform. 

4.6 Åtgärder för effektivitet och ökad konkurrens 

En övergripande uppgift för den ekonomiska politiken är att ~1stadkomma en 

god tillviixt och därigenom bidra till ett högre välstånd. Med en snabbare 

tillväxt i de samlade resurserna förbättras möjligheterna att öka det 

materiella välståndet. Samtidigt skapar en stark ekonomi förutsättningar för 

en effektiv och framåtsyftande miljöpolitik. 

En snabbare resurstillväxt kan komma till stånd genom att antalet 

sysselsatta ökar. Som tidigare redovisats är emellertid möjligheterna pil detta 

område begränsade. En viss ökning av det genomsnittliga antalet arbetade 

timmar kan visserligen tänkas ske, inte minst som en följd av den aviserade 

skattereformen. I motsatt riktning verkar emellertid bl. a. utbyggnaden av 

föräldraförsäkringen och planerna på en sjätte semestcrvecka samt på längre 

sikt den demografiska utvecklingen. 
För att åstadkomma någon mi:r markant uppgång i resurstillväxten kriivs 

därför i första hand ett effektivare produktionssystem, dvs. att de insatta 

resurserna används mer effektivt. Åtgärder som bidrar till att skiirpa 

konkurrensen i den svenska ekonomin bör kunna medföra en förbiittrad 
effektivitet och en högre tillviixt i arbt.:tskraftens produktivitet. Samtidigt ger 

denna typ av atgärder ett verksamt bidrag till inflationsbekämpningen. 

Regeringen har under de senaste aren vidtagit ett antal åtgärder för att 

förbättra effektiviteten och öka möjligheterna för en stabil ekonomisk 
tillväxt i den svenska ekonomin. En skatteomläggning har genomförts. de 

finansiella marknaderna har avreglerats, ett stort antal avregleringar har 
genomförts på transport- och telekommunikationsområdena, beslut har 

fattats om att alla kvantitativa handelshinder på TEKO-omddet skall tas 

bort, ett arbete för att lägga om den svenska jordbrukspolitiken har inletts, 

ett antal åtgärder har vidtagits för att göra konkurrenspolitiken mer effektiv. 

industripolitiken har givits en offensiv inriktning, en omfattande omstruktu

rering av den statliga företagsamheten har genomförts och tyngdpunkten i 

arbetsmarknadspolitiken har förskjutits mot insatser för att öka utbudet av 

arbetskraft och förbättra arbetsmarknadens anpassningsförmåga. I det 

följande redovisas det fortsatta arbetet pa några av dessa omr:'1den. 

L'tvccklingen inom EG 

Beslutet i EG att till 1992 skapa full frihet för varor, tjiinster. kapital och 

personer att röra sig över gränserna kommer att väsentligt påverka relatio

nerna mellan de europeiska staterna. Arbetet för att förverkliga den inre 
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marknaden pagär nu med hetydande intensitet och på bred front. Mellan EG 

och EFT A-länderna påg{1r diskussioner och förhandlingar om hur integratio

nen skall utsträckas till att omfatta hela Västeuropa. Sverige har också 

möjlighet att genom nationella beslut harmonisera sina regler med EGs. 

Den ökade integrationen i Västeuropa kommer att öppna möjligheter för 

betydande ekonomiska vinster. Genom skärpt konkurrens skapas högre 

produktivitet och ökad tillväxt. Det är av stor vikt att ocksa Sverige får del av 

denna ökade ekonomiska potential. 

Riksdagen har på förslag av regeringen heslutat att Sverige, så långt som iir 

möjligt inom de ramar som sätts av vår utrikes- och säkerhetspolitik, skall 

delta i den ekonomiska integrationen i Västeuropa. Regeringen genomför nu 

en kartläggning av vilka förändringar som krävs för att anpassa våra 

nationella regelsystem och lagar för att :iven vi skall hli delaktiga i denna inre 

marknad. 

Som en följd av denna satsning föresbs nu en betydande resursförstärk

ning för det viisteuropeiska intcgrationsarhetet under det kommande 

hudget{1ret. De totala medel som kommer att användas för integrationsarbe

tet och övrigt v:isteuropeiskt samarhetc beräknas under det kommande 

budgetåret uppg{1 till ca 200 miljoner kr. Av dessa utgör 40 milj. kr. ett 

nytillskott, avsett bl. a. för Sveriges deltagande i EG:s olika forsknings- och 

utbildningsprogram. Förslag om den närmare fördelningen av dessa resurser 

kommer att läggas fram i kompletteringspropositionen. 

De finansiella marknaderna 

Under senare är har det skett en omfattande avreglering av de inhemska 

finansiella marknaderna. Det finns goda skäl att fullfölja denna process, som 

inneburit att krediter och risker i ekonomin förmedlas på ett mer effektivt 

siitt. Den snabba utvecklingen pä det finansiella omr~tdet ställer stora krav på 

en förnyelse av det regelverk som bcstiimmer vcrksamhetsvillkor, tillsyn och 

ägarfrt1gor på dessa marknader. För närvarande p<lg~ir en omfattande 

översyn och modernisering av regelverket. I det arbetet är det nödvändigt att 

noga väga in och ta hänsyn till den genomgripande integrationsprocess som 

nu sker inom EG. Detta är desto mer angeläget som varken försäkringsverk

samhetskommitten eller kreditmarknadskommitten i sina betänkanden 

kunnat ta hänsyn till EG-utvecklingen i tillräcklig utsträckning. 

Det är viisentligt att den svenska kapitalmarknaden ges en struktur som 

främjar konkurrens på lika villkor och som också möjliggör en anpassning till 

de rådande internationella utvecklingstendenserna. Detta är en ledstjärna i 

det påg{1ende lagstiftningsarbetet och siktet bör vara högt ställt i dessa 

avseenden. 

Konkurrenspolitik 

Prisstegringstakten har under senare ar varit betydligt högre än den 

genomsnittliga inflationen i de delar av den svenska ekonomin som är 

hemmamarknadsorienterade och som saknar mer hetydandc inslag av 

utländsk konkurrens. Särskilt har detta gällt de sektorer som omfattas av 
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regkringar och centralt förhandlade priser. såsom livsmedels-. bygg-. 

bostads- och transport~ektorL'rna. Inom bygg- och byggnadsmaterielindu

strin har företagssammanslagningarna och uppköpen under de senaste ?m:n 

lett till minskad konkurrens och bidragit till elen snabba kostnadsstegringen. 

Även de avtalade löneökningarna har under senare iir tenderat att öka 

snabbare i de från utländsk konkurrens skyddade wktorerna. Kostnadsiik

ningarna inom dessa sektorer tenderar att slå igenom starkare och snabbare 

på priserna. Mot denna bakgrund finns det siirskilda skäl att granska just 

dessa delar av den svenska ekonomin. 

Ett ytterligare skäl att skärpa den svenska konkurrenspolitiken är den 

päg3ende västeuropeiska integrationen. Den syftar till t:'n ökad internationell 

handel och till att företag i olika länder skall kunna agera pä lika villkor över 

griinserna. Vid övertriiclclser av gällande regler skall ett enhetligt sanktions

system gälla i de skilda länderna. I ljuset av denna utveckling är utformning

en av den svenska konkurrenspolitiken av avgörande betydelse. Utveckling

en pii detta område kriiver en hög beredskap från svensk sida. 

Konkurrenspolitiken måste nu ytterligare förstärkas. Konkurrensfd1gor

na. s[1viil nationellt som internationellt. maste tillmiitas en större betydelse. 

Vissa delsektorer inom elen svenska ekonomin bör avregleras. handelshinder 

bör tas bort och konkurrens från utlandet uppmuntras. samtidigt som 

möjligheterna att motverka inhemska konkurrensbegriinsande åtgärder bör 

förbättras. Konsumenterna skall ocksa ha bättre tillgång till riittvisande 

prisinformation. 
I regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder från 

hösten 1988 aviserades att en parlamentarisk arbt:tsgrupp skulle tillsättas för 
att liimna förslag till en ny livsmedclspolitik. Denna arbetsgrupp har nu inlett 

sitt arbck. Utgångspunkten för rdormarbetet är att bättre tillgodose miilen 
om en tryggad livsmedelsförsörjning. bra kvalitet p{1 livsmedel och rimliga 

konsumentpriser, en rimlig levnadsstandard för jordbrukarna samt regional 

balans och en god miljö. Viktiga inslag i en reform av jordbruket är en gradvis 

avreglering av de inhemska markna.derna för livsmedel och en minskning av 

handelshindren på jordbruksområdet. 
I samma proposition aviserades också tillsättandet av en utredning för att 

studera konkurrensförhållandena i den svenska ekonomin och föreslå 

ätgärder för att förbättra konkurrensen. Chefen för civildepartementet 
kommer inom kort att föreslå direktiv för den kommande konkurrensutred

ningen. 

4. 7 Förnyelsen av den offentliga sektorn 

En central uppgift under de kommande åren blir att utveckla den offentliga 

sektorns effektivitet, dvs. se till att de resurser som ställs till det gemt:nsam

mas förfogande ger största möjliga viilfärd. Under efterkrigstiden har 

utbyggnaden av sjukvården. skolan. omsorgen och förbättringen av social

försäkringarna i allt viisentligt skett inom elen offentl~ga sektorn och 

finansierats genom höjda skatter. Det har funnits goda skäl för detta. En 

jämnt fördelad grundtrygghet finns nu tillgänglig,. som en rättighet för alla 

medborgare i vårt land. Detta är en omistlig tillgång för det svenska 
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samhället. Det har varit ett högt prioriterat mål för den ekonomiska politiken 
att bidra till att skapa de resurser som krävs för att värna denna välfärd. Det 
har också varit en av de största framgångarna för den tredje vägens 
ekonomiska politik att den offentliga sektorn och den generella välfärdspoli
tiken har kunnat tryggas i en värld där nedskärningar av samhällets insatser. 
dominerat i många länder. 

För att denna trygghet framgent skall kunna säkras och utvecklas, måste 
effektiviteten i den offentliga sektorn ökas. Med effektivitet avses då graden 
av måluppfyllelse, eller annorlunda uttryckt de välfärdseffckter som verk
samheten åstadkommer. Dessa beror i sin tur delvis av produktivitetens -
produktionen per satsad arbetstimme och investerad krona - utveckling. Ju 
mer produktiviteten kan förbättras i den offentliga sektorn utan att kraven på 
en god kvalitet åsidosätts, desto mer kan produktionen ökas och desto större 
blir möjligheterna att nå de mål vi satt upp för den offentliga verksamheten. 

Tjänstesektorn, såväl den privata som den offentliga, är emellertid svår att 
automatisera. Det medför att produktiviteten, såsom vi mäter denna,· 

·tenderar att öka långsammare än i den varuproducerande sektorn. Därmed 
tenderar också skattetrycket att stiga. För att det skall bli möjligt att hålla 
nere skattetrycket, samtidigt som behoven inom åldringsvård, barnomsorg, 
m.fl. områden tillgodoses, krävs därför att de offentliga resurserna används 
så att effektiviteten i den offentliga sektorn ökas. 

Samtidigt ändras gradvis medborgarnas krav på den offentliga sektorn. 
Den måste i högre grad än hittills kunna svara på krav om flexibilitet, hög 
kvalitet och anpassning till brukarnas individuella önskemål. 

Det bör understrykas att detta inte innebär ett generellt krav på högre 
tempo eller sämre betalning för de offentligt anställda. Tvärtom handlar det 
om att öka de offentliganställdas möjligheter att göra ett gott arbete. 
Uppgiften är att förändra organisationen och ledningen av den offentliga 
verksamheten i några avgörande avseenden för att bättre kunna ta till vara de 
anställdas initiativkraft och arbetsglädje. Detta är också angeläget för att 
förbättra arbetsmiljön inom den offentliga sektorn. Det förutsätter samtidigt 
att verksamheten blir mindre styrd av centrala regler. 

Den nödvändiga förnyelsen av den offentliga sektorn innebär dock främst 
att en koncentration till de mest prioriterade områdena för den offentliga 
verksamheten måste komma till stånd. Resurserna skall satsas på de 
verksamheter och välfärdssystem som visar sig ge det största utbytet i form av 
rättvis fördelning, välfärd och trygghet. Genom strukturförändringar inom 
den offentliga sektorn koncentreras resurserna till de områden där det är av 
särskild vikt att alla medborgare, oavsett inkomster eller ekonomisk ställning 
i övrigt, kan förses med likvärdiga och högkvalitativa tjänster. Det gäller 
bl.a. barnomsorgen, skolan, sjukvården och arbetsmarknadspolitiken. 

I förnyelsen av den offentliga sektorn bör också ingå att andra tjänster, 
vilka lämnar relativt sett mindre bidrag till rättvisa och trygga levnadsvillkor 
för medborgarna, kan produceras av entreprenörer men enbart under 
förutsättning att detta blir billigare utan att kvaliteten blir lidande. Ett skäl 
till att detta skulle kunna bli möjligt, är att anbudsförfatande skärper 
konkurrensen, vilket torde kunna sänka kostnaderna. 

Även inom den offentliga sektorn skulle ett inslag av konkurrens kunna 
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skapas genom att medborgarna tillåts att själva välja skola, sjukhus och 
vårdcentral i högre grad än i dag. Därmed ökas också konsumenternas 
valfrihet. 

För att få till stånd en förnyelse måste personalens kompetens och 
initiativförmåga bättre tas till vara. Detta kan ske bl. a. genom en 
decentralisering av budgetansvar och befogenheter i kommuner och lands
ting. 

Det är en huvuduppgift för den ekonomiska politiken att inleda ett arbete 
för att utveckla och förnya den offentliga sektorn. Nu är tiden inne att föra 
den offentliga sektorns utveckling över från efterkrigstidens utbyggnadsske
de till ett utvecklingsskede med vad det innebär av strukturförändringar och 
effektivisering; allt i syfte att fortlöpande öka medborgarnas utbyte av de 
resurser som avdelats för produktion i den gemensamma sektorn. 

5 Budgetpolitiken 

5 .1 Statsbudgeten 

I budgetpropositionen i januari 1988 beräknade regeringen budgetunders
kottet för budgetåret 1987/88 till 36,9 miljarder kr. Utfallet blev ett 
underskott på endast 4,1 miljarder kr. 

För innevarande budgetår - 1988/89 - beräknade regeringen i budgetpro
positionen 1988 budgetunderskottet till 11,9 miljarder kr. I den av riksdagen 
fastställda statsbudgeten för budgetåret 1988/89 bedömdes budgetunders
kottet uppgå till 6,5 miljarder kr. Jag räknar nu med att statsbudgeten 
innevarande budgetår kommer att ge ett överskott med 11,0 miljarder kr. 

Tabell 4 Budgetsaldot 1988/89 
Miljarder kr. 

Inkomster 
Utgifter exkl. statsskuldräntor 
Statsskuldräntor 
Redovisat budgetsaldo 

Underliggande budgetsaldo 

BP-88 

341,4 
299.3 

54,0 
-11,9 

-20,1 

Statsbudget 

347,1 
299,6 

54,0 
- 6,5 

-14,4 

Nuvarande 
beräkning 

364,2 
300,4 
52,8 
11,0 

5,6 

Som framgår av tabell 4 är det den kraftiga inkomstökningen som ger ett så 
mycket starkare budgetutfall än vad som tidigare beräknats. Inkomstökning
en är en följd av avsevärt högre nominella löneökningar för år 1988 än vad 
som antagits i de tidigare beräkningarna. Den direkta effekten på statsbudge
ten är ökade intäkter av inkomstskatt och mervärdeskatt. Temporärt 
förbättras alltså budgetsaldot. Samtidigt försämras emellertid genom de 
snabba löneökningarna villkoren för en långsiktigt sund ekonomisk utveck
ling med krav på god konkurrenskraft och uthållig balans i statsbudgeten. 

En orsak till att statsbudgeten förstärks jämfört med förra budgetåret är 
också att ränteutgifterna för budgetåret 1988/89 beräknas bli förhållandevis 
låga. Detta beror på att hokföringsprinciperna för statsskuldsväxlar har 
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förändrats, vilket detta budgetår ger en positiv engångseffekt på ränteutgif
terna på 7,0 miljarder kr. Denna effekt kommer inte att kvarstå nästa 
budgetår. 

Trots denna engångseffekt uppgår statsskuldräntorna till 52.8 miljarder 
kr .. vilket motsvarar ca 15% av de totala statsutgifterna. Detta är den årliga 
kostnaden för den statsskuld som skapades i och med de stora budgetunders
kotten i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Om denna tunga 
utgiftspost skall kunna minskas. krävs ordentliga överskott i statsbudgeten 
under en följd av år. 

Tabell 5 Budgetsaldo för budgetåren 1982/83 Ol'h 1987/88-1989/90 
Miljarder kr. och andel av BNP 

1982/83 1987/88 1988/89 1989/90 

Inkomster 191,2 332,6 364.2 374,9 
Andel av BNP (%) 28.6 31,7 31.7 30,6 

Utgifter cxkl. statsskuldräntor 229.6 283.3 300.4 316,5 
Andel av BNP (%) 34.4 27.0 26.2 25.8 

Statsskuldräntor 48,2 53,4 52,8 58,0 

Redovisat budgetsaldo -86,6 - 4,1 11,0 0,4 
Andel av BNP (%.) -13 - 0,4 1,0 o.o 
Underliggande budgetsaldo - 7.0 5,6 - 3,0 
Andel av BNP (%) - 0,7 0,5 - 0.3 

Av tabell 5 framgår att budgetsaldot för 1989/90 beräknas visa ett litet 
överskott. Bakom denna utveckling ligger att de reala statsutgifterna 
exklusive statsskuldräntor växer med endast 0,3% från innevarande budget
år, dvs. att de hålls i stort sett oförändrade. Samtidigt ökar dock utgifterna för 
statsskuldräntor, bl. a. till följd av att redovisningen av statsskuldväxlar lagts 
om. Även inklusive statsskuldräntorna växer emellertid· statsutgifterna 
långsamt, nämligen med 0,9%. 

Att budgetsaldot ändå inte förstärks ytterligare jämfört med budgetåret 
1988/89 beror på statsintäkternas utveckling. Efter flera års stark ökning. 
beräknas de nästa år minska, till följd av de inkomstskattesänkningar som 
beslutats för 1989 och de antaganden som gjorts om en nominell lönestegring 
på 4% 1990. 

Att budgetpropositionen - för första gången på över ett kvartssekel - kan 
redovisa ett budgetförslag som är totalbalanserat, trots skattesänkningar och 
trots antaganden om dämpad lönestegringstakt 1990 vittnar om att utgifts
prövningen varit mycket stram. Prioriterade områden är satsningar på kultur 
och föräldraförsäkring samt att skapa finansiellt utrymme för inkomstskatte
sänkningarna 1989. Därutöver görs också vissa insatser för miljöpolitiken, 
EG-arbetet och för att förbättra de handikappades situation. 

Likväl visar budgetförslaget på en fortsatt stark utgiftsstegring på några 
områden. Transfereringarna till hushållen har ökat mycket snabbt under 
1980-talet. Också i årets budgetförslag beräknas de fortsätta att öka kraftigt. 
Den helt övervägande delen av utgiftsökningarna är automatik. dvs. volym
eller prisjusteringar inom ramen för existerande regelsystem. Som jag 
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tidigare re.dovisat avser jag att återkomma till dessa frågor i kompletterings- Prop. 1988/89: 100 
propositionen'. Bil. 1 

Statens lånebehov 

Statens lånebehov har förändrats drastiskt under de senaste åren. I början av 

1980-talet uppgick nettoupplåningen till 70-80 miljarder kr. per år. och 
fortfarande vid mitten av 1980-talet uppgick den till 50-60 miljarder kr. per 
år. Därutöver tillkom ett betydande behov av upplåning för att omsätta 

gamla lån. De senaste två åren har staten inte behövt göra någon nettoupplå
ning alls. I stället har en viss amortering av statsskulden kunnat ske. Statens 
begränsade lånebehov förväntas bestå framöver. 

Det begränsade lånebehovet medför att statsskuldpoli~iken i ökad ut
sträckning kan inriktas på att sänka statens upplåningskostnader genom en 

aktiv förvaltning av statsskulden. Även om staten inte längre har något behov 

av nettoupplåning, är bruttoupplåningsbehovet betydande på grund av att 
statsskuldens löptid förkortats alltmer under 1980-talet. För 1989 beräknas 
bruttoupplåningsbehovct för att kunna omsätta skulden bli omkring 160 

miljarder kr. 
Normen att staten inte skall låna· i utlandet ligger fast. En betydande 

amortering, med 22 miljarder kr.. skedde av statens utlandsskuld under 

1988. 

Utgiftsram för lönekostnader 1989 

Villkoren för lönebildningcl1 i offentlig och privat sektor måste bli mer 

likartade. Mot denna bakgrund har riksdagen lagt fast vissa budgetriktlinjer 
för staten. De innebär att statsmakterna inför varje avtalsrörelse skall lägga 
fast en ram för lönekostnadsökningar. För 1988 fastställdes denna ram till 
4%. För att säkerställa personalförsörjningen i statsförvaltningen har 
regeringen givit kompensation för lönekostnadsökningar upp till samman
lagt 5 .6%. Eftersom de faktiska lönekostnadsökningarna blev en procenten
het högre än 5 ,6%, har kravet på ökad produktivitet i de statliga myndighe
terna i motsvarande mån skärpts.' I vissa fall kommer detta att medföra 

personalinskränkningar. 
En ny ram bör nu läggas fast för 1989. Det budgetförslag som här redovisas 

bygger på att löneutgifterna ökar med högst 5%. Om lönekostnadsökningar

na överstiger denna procentsats måste de överskjutande kostnaderna 
finansieras genom ökad produktivitet. Myndigheterna bör få disponera de 

produktivitetsvinster som frigörs i den statliga verksamheten. 

Den nu redovisade utgiftsramen innebär inte att statsmakterna försöker 

reglera löneökningarna för de statsanställda. Ramen är inte ett lönetak. De 
statsanställdas löne- och anställningsvillkor bör vara likartade med villkoren 

för andra jämförbara grupper på arbetsmarknaden. Det är dock de 

avtalsslutande parternas sak att reglera dessa frågor. Vad ramen anger är att 

finansieringen av lönekostnadsökningar som överstiger SC;1' 1989 måste ske 
på annat sätt än genom höjda skatter och ökade avgifter. Detta är en fråga 

som de avtalsslutande parterna inte förfogar över. 36 



5.2 Den konsoliderade offentliga sekt.om. 

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande består av suin-> 
man av det finansiella sp~randet i staten, kömmu~erna 'ochs6Cialförslikrings- ·. 

sektorn. För att få fram statens' finansiella sparande inåste. sta'tsbu'<igetens 

saldo justeras för bl. a. vissa finansiella transaktioner såsom återbetalning av 
lån, affärsverkens avskrivningar· och valutavinster eller valufaförlustei-. I 

tabell 6 sammanfattas utvecklingen i den samlade offentliga sektorn. 

Tabell 6 Finansiellt sparande i stat, kommuner och 5.0cialförsäkringssektor 1982/83 och 
1987/88-1989/90 . . 
Miljarder kr. 

1982/83. 1987/88 1988/89 1989/90 

Staten - 57.1 7,3 16,2 4,6 
Kommunerna 0,8 - 6,8 - 8,5 - 3.6 
Socialförsäkringssektorn 18,3 26.3 29,6 29.6 

Summa -38,0 26,8 37,3 30,6 
Andel av BNP (%) - 5.7 2,7 3.3 2.5 

Sparandet i staten har förbättrats kraftigt de senaste åren och är inte längre 

negativt. I kommunerna har verksamheten drivits med underskott och så 

beräknas fallet bli även under budgetåret 1989/90. Socialförsäkringssektorn 

har länge visat ett stort positivt finansiellt sparande. Det härrör nästan 

uteslutande från AP-fondens sparande. De andra delsektorerna inom 

socialförsäkringssektorn uppvisar ett sparande som ligger nära noll. 

Den kommunala ekonomin 

Kommunernas och landstingens betydelse i samhällsekonomin har blivit allt 

större. Under 1980-talet har den kommunala konsumtionen ökat med i 
genomsnitt 2% per år, vilket överskrider vad riksdagen angivit vara förenligt 

med en balanserad utveckling av samhällsekonomin. Behoven att dämpa den 
kommunala konsumtionsökningen accentueras nu också av bristen på 

arbetskraft och risken för att kommuner och landsting söker tillgodose 

behovet av personal genom att locka med stora nominella lönepåslag. 
Situationen understryker betydelsen av att kommuner och landsting söker 

utnyttja de befintliga personalresurserna mer produktivt samtidigt som 

personalomsättningen bör nedbringas. Det är också väsentligt att genom 

omprioritering och omprövning av verksamheter öka effektiviteten och 

därmed dämpa behovet av nyanställningar. Riksdagen har tidigare angivit 

barnomsorgen samt vården och omsorgen av de äldre som de mest 

prioriterade områdena. Detta innebär inte att dessa verksamheter kan 

undantas från åtgärder för att öka effektiviteten. Tvärtom är det viktigt att 

sådana åtgärder vidtas. Det är också viktigt att staten visar stor återhållsam

het med att ställa krav på ny verksamhet i kommuner och landsting och i 

stället vidtar åtgärder som gör det möjligt för dessa att bättre utnyttja de 

tillgängliga resurserna. Mindre av detaljstyrning och mer av resultatstyrning, 

där krav på uppföljning och utvärdering får en betydligt större betydelse, 

måste prägla statens agerande. 
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Kalkyler visar att den kommunala sektorns finansiella sparande kan 
förbättras om lönekostnadsökningen blir låg. Det är .således viktigt att den 
stora intäktsökning som kommer kommunerna till del år 1990 inte används 
för att snabbt öka den kommunala verksamheten eller kraftigt höja de 
nominella lönerna. Det bör också understrykas, att den nya lönebildnings
modell som börjat tillämpas i kommunsektorn - och som innebär att den 
lokala lönebildningen spelar en större roll - medför ett ökat ansvar för de 
enskilda kommunerna och landstingen att undvika sådana lönekostnadshöj
ningar som kan leda till krav på skattehöjningar. 

Jag avser att efter ytterligare beredning av de kommunalekonomiska 
frågorna återkomma i 1989 års kompletteringsproposition till de åtgärder 
som erfordras för att få till stånd en balanserad utveckling i den kommunala 
sektorn. 
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Statsbudgeten och särskilda frågor 

1 Statsbudgeten budgetåren 1988/89och1989/90 

1.1 Beräkningsförutsättningar 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som görs 
om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevisionsverket 
(RRV) har lämnat en beräkning av statsbudgetens inkomster. En samman
fattning av beräkningen bifogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.2. 
De antaganden som RRV grundat sina beräkningar på framgår av tabell I. 

Under slutskedet i arbetet med den preliminära nationalbudgeten har 
bedömningen av den ekonomiska utvecklingen reviderats. Med anledning 
härav räknar jag nu med något förändrade antaganden, vilka också återfinns 
i tabell 1. I övrigt finns ingen anledning att avvika från RRV:s beräkningsför
utsättningar. 

Tabell I. Antaganden 
Procentuell förändring 

1988 1989 1990 
RRV Föredra- RRV Föredra- RRV Föredra-

gandcn ganden ganden 

Löncsumma 9,3 9,3 8,4 8,4 4,8 4,8 
Konsumentpris, 
årsgenomsnitt 5,9 5,8 5,6 5,6 4,0 4,0 
Privat konsumtion, 
löpande priser 8,9 8,7 7,8 7,9 5,7 5,6 

1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1988/89 

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1988/89 utgörs av 
verkets budgetprognos nr 2/3 från den 8 december 1988. Beräkningarna av 
inkomsterna för budgetåret 1988/89 redovisas också i verkets inkomstberäk
ning. 

Inkomster 

I sin inkomstberäkning har RRV för budgetåret 1988/89 beräknat inkomster
na till 364 565 milj. kr. 

RRV har för sina beräkningar antagit att basbeloppet kommer att uppgå 
till 28 000 kr. för år 1989. Regeringen har sedan RRV:s beräkning gjordes 
fastställt basbeloppet till 27 900 kr. Detta medför att jag räknar ned 
statsinkomsterna på inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt med 234 
milj. kr. för innevarande budgetår. 

I enlighet med vad jag anfört om den privata konsumtionens utveckling i 
löpande priser, räknar jag vidare ner inkomsterna på inkomsttiteln Mervär

deskatt med 100 milj. kr. 
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Sammantaget medför mina justeringar en beräknad mi1iskning av inkoms
terna med 334 milj.kr. jämfört med RRV:s beräkning. Ändringarna framgår 
av tabell 2. 

Tabell 2. Ändringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster budgetåret 
1988/89 

Tusentals kronor 

Inkomsttitel 

1111 Fysiska personers inkomstskatt 
1411 Mervärdeskatt 

RRV:s 
beräkning 

Förändring 
enligt före
draganden 

75 146 000 -234 000 
86 300 000 - 100 000 

Summa inkomster 364 565 340 

Summa förändringar enligt föredraganden - 334 000 

RRV:s beräkningar föranleder i övrigt inte någon erinran från min sida. 
Sammantaget medför justeringarna av RRV:s beräkningar att jag beräknar 
inkomsterna för budgetåret 1988/89 till 364 231 milj. kr. 

Utgifter 

I statsbudgeten för innevarande år uppgår utgifterna till 353 567 milj. kr. 
RRV har i sin prognos beräknat de totala utgifterna till 354 226 milj. kr. 
Verket har beaktat tilläggsbudget I, där utgifterna uppgick till 463 milj. kr. 

RRV har beräknat utgifterna för statsskuld räntor till 54,0 miljarder kr. En 
aktuellare beräkning ger vid handen att räntekostnaden beräknas bli något 
lägre. Jag beräknar dessa utgifter till 52,8 miljarder kr. Utgifterna framgär av 
tabell 3. 

Tabell 3. Räntor på statsskulden budgetåret 1988/89 
Miljarder kr. 

Budgetår Statsbudget · Nuvarande Förändring 
beräkning 

Räntor på inhemska lån m.m. 44.5 45,0 +0.5 
Räntor på utländska lån 9,5 8,6 -0,9 
Valutaförluster, netto 0.0 -0,8 -0,8 

Summa 54,0 52,8 -1.2 

När det gäller den beräknade belastningen under övriga anslag räknar jag 
upp Viss bostadsförbättringsverksamhet m.m. och Tilläggs/ån till ombyggnad 
av vissa bostadshus m.m. med 248 milj. kr. jämfört med RRV:s beräkning. 

Enligt RRV kommer de totala anslagsbehållningama på reservationsans

lag under innevarande budgetår att minska med 1 005 milj. kr. för att uppgå 
till 24 345 milj. kr. Bedömningen är självfallet osäker, men jag accepterar 
tills vidare RRV:s beräkning som bl.a. baseras på uppgifter från de ansvariga 
myndigheterna. I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslagsbehållningarna 
mellan budgetåren 1987/88 och 1988/89. 
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Tabell 4. Anslagshehållningarna vid utgången av budgetåren 1987/88 och 1988/89 
Miljankr kr. 

Huvudtitel 1987/88 1988/89 

U trikesdepartcmentct 7.6 7.9 
Klimmunikationsdepartemcntct 5.2 5.3 
Arbetsmarknadsdepartementet 2.6 2.8 
Industridepartementet 4.6 3,8 
;.Jiljö- och energidepartementet 2.7 2.2 
Ovriga huvudtitlar 2.7 2.3 

Summa 25,4 24,3 

Enligt RRV:s och min egen bedömning kommer utnyttjandet av rörliga 

krediter att öka med 200 milj. kr. under budgetåret 1988/89. 
Jag vill också nämna att RR V för tillkommande wgiftsbehm-. netto tar upp 

3 miljarder kr. Jag har inga invändningar mot RRV:s beräkning. 
Sammantaget beräknar jag därmed utgifterna under budgetåret 1988/89 

till 353 274 milj. kr. 

Tabell 5. Statsutgifterna budgetåret 1988/89 
Milj. kr. 

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 
Statsskuldräntor 
f.örändring i anslagsbchållningar 
Andrad disposition av rörliga krediter 
Bcriiknat tillkommande utgiftsbchov. netto 

Summa statsutgifter 

Fi nansf ul I mak tsutn ytt j ande 

Statsbudget RRV 

292 567 
54 000 

I 500 
500 

5 000 

353 567 

296 021 
54 000 

I 005 
200 

3 000 

354 226 

Föredra
ganden 

296 269 
52 800 

I 005 
200 

3 000 

353 274 

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1989/90 

Inkomster 

RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster till 376 394 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. I förslaget till statsbudget för nästa budgetår ingår ett 
antal förslag som påverkar statsbudgetens inkomster. I det följande redovi
sas de förändringar av RRV:s beräkningar som jag funnit nödvändiga. 

I enlighet med vad jag anfört om det av regeringen fastställda basbeloppet 
har jag korrigerat ned inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt med 305 

milj. kr. 

Med anledning av vad jag anfört om den privata konsumtionens utveckling 
i löpande priser, räknar jag ned inkomsttiteln Afervärdeskatt med !()() milj. 

kr. i förhållande till RRV:s beräkning. 
Utöver vad som sagts ovan justerar jag. i enlighet med de förslag chefen för 

socialdepartcmente't och statsrådet Lindqvist senare idag kommer att 

presentera, ner inkomsttiteln ~jukförsäkringsm·gift, netto med sammanlagt 

4 Riksdagen /Wi8!89. /samt. Nr 100. Bilaga I 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1 

41 



I 902 milj. kr. A \'detta belopp avser I 970 milj. kr. iikade knstnader för den · Prop. J 988/89: J 00 
utbyggda föriildraförsiikringen. Besparingarna till följd a\' de ätgiirder som Bil. 1 
föresl{1s inom tanddrds- resp. sjukförsiikringen beriiknas till -l2,5 resp. 25.5 

milj. kr. 
Chden för kommunikatiunsdepartementet kommer senare idag att föres]{i 

att trafibiikerhetsverkct finansieras fullt ut med avgifter fr.o.m. budgetåret 

1989/90. s;1som framg;lr av förslaget minskar därmed belastningen på 

statsbudgeten med ca 30 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Samtidigt föresbs 

att inleveransen av vissa avgifter till inkomsttitel Trajiksiikerhetsal'giji 
slopas. vilket ger ett inkomstbortfall om ca ni milj. kr. budget{tret 1989/lJO. I 

stiillct fiircsli1s en omsiittningshaseracl inleverans till inkomsttitel Öl'riga 
inkomster till statens 1·erkswnhct. vilken hed knas motsvara ca 31 milj. kr. 

1989/lJO. Samlat pi1verkas s{1lecles inte statsbudgetens saldo av de hiir niirmast 

redovisade föriindringarn;1. 

Ö1w.1kort <Il" hyggnaclsstyrdsrns 1·crksa111het har riiknats upp med 872 milj. 

kr. Skiikt iir att dispositionen av överskottet fr[in försiiljningen av tomt m.m. 

i Tokyo beriiknas ske under budget{tret 1989/90. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer idag att föresl;i föriind

ringar som medför ökade Inkomster a1· ar/1l'lsgirnral'gijier till arhetarskydds
styrelse11.1 och yrkcsinspdtione11.1 n•rk.rnmhet med 17 A milj. kr. 

Sammanlagt innebär avvikelserna friin verkets beräkningar en nl!dskriv

ning av inkomstnna för huclget;hct 198W90 med I -l-l7 milj.kr. Jag beriiknar 

si\ledes statsbudgetens inkomster för budget[iret 1989/90 till 37-l 9-l7 milj.kr. 

Föriindringarna i förh{11lande till RRV:s beräkningar framgår tabell 6. 

Tabell 6. Ändringar i RRV:s beräkningar a,· statsbudg~tcns inkomster budgdaret 
1989/90 

Tusental kr. 

I nknrnsttitcl 
1111 Fvsiska pcrson~rs inko1i1stska11· 
1221 Sjukflirsiikringsa\'gift. nl'llo 
1271 Inkornstl'f a\' arbctsgi\'aravgift.:r till arbetar

skyddsstyrcbcns och nkcsinspcktion.:ns \'<:rk
sarnhct 

1411 ~kn iirdcskatt 
2214 Ö\'crskl)tl av byggnadsstnclsl'ns \'.:rksamhct 
2517 Trafik~iikcrhetsavl!ift 
2811 ÖHiga inkomstl'r -~t\' statens verksamhet 

Summa inkomster 
Summa förändringar enligt föredraganden 

RRV:s 
beriikning 

7J Xl9 OUO 
-2 J5lJ OOll 

159 llllll 
92 600 ()()() 

579 JJO 
60 752 

40tl 000 

376 394 265 

Föriindring en!. 
förcdragandl'fl 

- 305 0011 
-I 902 ll!ltl 

+ 17 J75 
- ({l(l ()()() 

+ 872 ouo 
60 752 

+ 31 000 

-I 447 j77 

-l2 



Avslutningsvis vill jag redovisa föriindringarna i indelningen av statsbudge

tens inkomstsida i förslaget till statsbudget för budgeti'tret 1989/90 (tabell 7). 

Tabell 7. t"örslag till förändringar uppställningen 3\' statsbudgetens inkomster 
1989/90 

Inkomsttitel/lnkomsthuvudgrupp/lnk(lfllStgrupp 

1100 
1143 
1343 

1431 
1435 
2116 
2119 

2122 
2341 

2533 
3116 

3125 
4311 

5100 
5110 
5115 
5116 
5144 

Utgifter 

Skatt pa inkomst 
Bevillningsavgift 
Tillfällig förmögenhetsskatt för livförsiikringsbolag. un
derstödsföreningar och pensionsstiftclser 
Särskild skatt för oljeprodukter m.m. 
Särskild skatt mot försurning 
Statens vattcnfallsverks inlev..:rerade utdelning 
Statens vattcnfallsvcrks inkverans av motsvarighet till 
statlig skatt 
Sjöfartsvcrkcts inlevererade överskott 
Ränteinkomster pä statens liin for univcrsitctsstudier 
och garantilån för studcrandc 
Avgifter vid statens planverk 
Statens vatlenfallsvcrks inkomster av förs{1lda fastighe
ter och maskincr 
Byggnadsstyrclscns inkomster av försillda byggnader 
Återbetalning av statcns liin för univcrsitctsstudicr och 
garantihin för studcramk' 
Avskrivningar och amorteringar 
Affärsverkens avskrivningar och amorteringar 
Affärsverket FFV:s amorteringar 
Statens vattcnfallsverks amorteringar 
Avskrivningar pf1 fömidsanliiggningar för civilt total
försvar 

Förslag 

Namniindring 
Namniindring 

Upphör 
Namniindrin!! 
Namniindring 
Narnniindring 
:\"v inkLimst
tiid 
L:pphiir 

Namnändring 
Upphör -

Upphör 
:\"amniindring 

Namniindring 
Namniindrin~ 
Namniindring 
Namniindring 
Namniindring 

Namniindring 

I mitt förslag till statsbudget för budgetäret 1989/90 uppg{tr utgifterna 

sammanlagt till 374 524 milj. kr. Utgiftsanslag cxkl. statsskuldriintor s\'arar 

då för 309 524 milj. kr. 

Schablonmässigt beräknas cmslagsbehållningarna minska med I 500 milj. 

kr. under budgetåret 1989/90. 

Budgetutfallet. och därmed statens uppliiningshehov. pt1vcrkas iiven av 

förändringar i wnyttjandet m· rörliga krediter hos riksgäldskontoret. Sf1dana 

krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa affärsverk. 

myndigheter och bolag. Sammantaget räknar jag schablonmiissigt med en 

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

I syfte att förslaget till statsbudget sä langt som möjligt skall visa en 

realistisk budgetbelastning förs på budgetens utgiftssida 5 miljarder kr. upp 

på posten Beräknat tillkommande utgifisheluH', netto. Vid beriikningen av 

denna post har en uppskattning gjorts av s[1dana utgifts- och inkomstföränd

ringar som inte förts upp pä något annat stiille i budgeten. 
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Tabl'll 8. Statsutgifterna för budgetåret 1989/90 
Milj. kr. 

Utgiftsanslag cxkl. statsskuklriintor 
Statsskuldriintor 
f'iiriindring av anslagshd1iillningar 
Andrad uisposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto 

Förslag till 
statsbudget 

309 52..\ 
58 000 

I 500 
500 

5 !)()() 

Summa statsutgifter 374 524 

1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1988/89 och 1989/90 

Med hänvisning till redovisningen i det föregående beräknas utfallet av 

statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetar och förslaget 
till statsbudget för budgetäret 1989/90 såsom framgår av tabell 9 och tabell 10. 

Sammanfattningsvis beräknas budgetöverskottet till 11,0 miljarder kr. för 
1988/89 och till 0.4 miljarder kr. för 1989/90. 

Tabell 9. l1h·ecklingen a,· statsbudgetens saldo budgetåren 1987/88-1989/90 
Miljarder kr. 

1987/88 1988/89 1989/90 

Utfall Stats- Beriikriat utfall Förslag till 
budget statsbudget 

enligt enligt 
RRV föredra-

gamle 

Inkomster 332.6 3..\7.l 30..\,6 36..\,2 37..\.9 
Utgifter exkl. 
statsskuluriintor 283,3 299.o 30lU 300...\ 310.s 
Statsskuldriintnr 53...\ 5..\,0 5..\,0 52.8 58.0 

Saldo - 4,1 - 6,5 10,3 11,0 0,4 
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Tabell 10. Förslag till statsbudget för budgetåret 1989/90 

Inkomster: 

Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försald egendom 
Återbetalning av Ian 
Kalkylmässiga inkomster 

-1-
'J• 

Summa kr. 

.lll 556 576 IHIO 
34 327 636 ()()() 

32 ~mo ooo 
6 051 466 ()()() 
2 978 410 000 

374 946 888 000 

Utgift.rnnslag: 

Kuncl. hol' och slo!!sstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdcpartemcntct 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdcpartementct 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
!\lliljii- och energidepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter m.m. 
Räntor på statsskulden m.m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad ö1·rig medel~Jörbrukning: 

Minskning av anslagsbeh:illningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat 1illkomma11de utgiftsheho1·. 
neuo 

Summa kr. 

Öwrskott 

Summa kr. 

44 390 000 
5 068 444 000 

13 547 839 ()()() 
30 060 680 000 

104 512 306 ()()() 
16 478 254 000 
21 978 403 000 
47 757 852 000 

5 014 155 000 
25 779 887 000 
20 862 403 000 

2 552 820 000 
L1 420 313 000 
1930116 000 

514 703 000 
58 000 000 000 

I 000 000 367 523 565 000 

I 500 000 000 
500 000 000 

5 000 000 000 

2 000 000 000 

5 000 000 000 

374 523 565 000 

423 323 000 

374 946 888 000 

co -0 -·..., 
:- ::i 
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2 Underliggande budgetutveckling 

Dt•n unclt'rliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erh[1lls om det 

redovisade saldot korrigeras för effekter som iir av tillfällig art eller hänger 

samman med iindringar i redovisningsprinciperna. Det bör betonas att det 

ofta Lir en bedömningsfr<lga om en enskild post skall betraktas som en 

reguljiir inkomst/utgift eller som en extraordinär effekt. Trots att avgräns

ningarna i dt' enskida fallen inte är helt självklara anser jag det ändå 

angeHiget att redovisa en beriikning diir de extraordiniira effekterna uteslu

tits si1 statsbudgetens underliggande utveckling klargörs. 

Pt1 inkomstsidan har bl. a. följande effekter betraktats som extraordiniira 

vid framriikning av det underliggande budgetsaldot: 

- vissa engängsvisa höjningar/siinkningar av skatter eller avgifter 

- tillfälliga extra inleveranser frän affärsverk till statsbudgeten 

- utförsiiljning av beredskapslager av olja. 

Pt1 utgiftssidan har bl. a. följande effekter beaktats vid framriikning av det 

underliggande budgetsaldot: 

- valutaförluster/vinster som uppstiir vid amortering av statens utlandsltm 

- engiingsvisa föriindringar av redovisningsprinciperna för statsskuldviixlar 

- rena budgetavlastningar. som t.ex. att räntekostnaderna för studielanen 

fdm och med ar l 989 inte Hingre belastar statsbudgeten 

- vidare att vissa affärsverk finansierar sina investeringar genom 1<'111 p{t 

kreditmarknaden eller direkt i riksgiildskontoret i stället för som tidigare 

över anslag pil statsbudgeten. 

Tabell 11 visar statsbudgetens underliggande utveckling under perioden 

1987 /88-1989/9(). 

Tabell 11. l'nderliggande hudgetsaldo för budgetåren 1987/88-1989/90 
\liljankr kr .. !lipande: priser 

1987 /88 I 988i89 1989/9(} 

Underliggande budgetsaldo 
Andel av BNP (r;) 

-7Jl 5.(1 
-().Y~ 0.5~; 

-J.8 
-o.:v; 

3 Statens lånebehov och statsskuldens förändring 

Det iir vid en finansiell analys av intresse att studera hur likviditeten i 

ekonomin påverkas av statens inkomster och utgifter. Statens lanebehov 

bestäms dt'ls a\· budgetutfallet och vissa kassamiissiga korrigeringar av detta. 

dels av vissa inkomster och utgifter (utanför budgeten) pi\ stillsverkets och 

riksgiildskontorets checkräkningar i riksbanken. 

Statsskuldens föriindring bestiims av statens bnebehov samt av de 

skulddispositioner som riksgiildskontoret gör. 

Med det redovisade h11dgetsaldo1 som utg{mgspunkt kriivs s[iledes en del 

justeringar för att L'rhcilla statens ltindJe/Jm· och s1a1.uk11/dcm fiirii11dri11g. J 
det följande redovisas kortfattat hur dessa begrepp är relaterade till 
varandra. 

Prop. 1988/89: 100 
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Statens lånebehov 

I. Det redovisade budgetsaldot utgör utg{tngspunkt för kalkylen. 

2. Korrigeringar görs då det förekommer skillnader mellan niir transaktio

ner bokförs i myndigheternas redovisning och niir de registreras pt1 statsver

kets checkriikning. Sådana skillnader uppsti1r dels genom att inkomster och 

utgifter bokförs vid en annan tidpunkt ;in motsvarande betalningar. deb 

genom att vissa transaktioner inte bokförs mot budgeten. Ett exempel pa de 

sistnämnda är regeländringen den I juli 1987 betriiffande statens fiirskotte

ring av kommunernas kostnader för kommunalt bostadstilliigg (KBT). 

Ändringen innebär bl. a. en engttngscfkkt i form av ett minskat lfoebehov 

för staten i storleksordningen 3,6 miljarder kr. budget{1ret 1987/88. Denna 

engångseffekt kommer dock inte till uttryck i förbiittrat redovisat budget

saldo. 

3. Den tillfälliga engångsskatten på försiikringsbolag överfördes 1987. via 

en inkomsttitel pä statsbudgeten. 0Ii1edelbart till riksg;ildskontoret för 

avskrivning mot statsskulden. Detta innebär att skatten inte pi\verkadc 

budgetutfallet 1987 men den medförde diiremot en minskning av statens 

lånebehov. 

4. En del av statens kreditgivning går via riksg;ildskontoret och redovisas 

inte på statsbudgeten. Exempel pil detta är vissa krediter till de statliga 

affärsverken. Dessa krediter mf1ste dock finansieras via statlig uppl<\ning. 

5. Genom en saldering av posterna 1-4 erh{1lls statens ltlncbehov. 

Stutsskuldensföriindring 

Statsskuldens förändring påverkas utöver statens länebehnv av transaktinner 

av dispositiv karaktiir som riksgäldskontoret gör. 

6. Skulddispositioner utgörs t. ex. av uppköp av statsobligationer. utbetal

ningar av förskott för inlösen av obligationer och premieobligationsvinster 

samt tillfälliga bokföringstransaktioner som pi'tverkar statsskuldens stmlck. 
7. Genom att skulddispositionerna läggs till statens lånebehov erht1lls ett 

rättvisande uttryck för statsskuldens föriindring. 

Tabell 12. Statens lånebehov (netto) budgetåren 1987/88-1989/90 

I. Budgetsaldots betydelse för statens l<lncbehov 
2. Kassamiissiga korrigeringar 
3. Tillfiillig förmögenhetsskatt fiir fiirsiikringsbo

lag m.ll. 
4. Riksgiildskontorets kreditgivning till vissa 

affärsverk 
5. Statens lånebehov 
6. Skulddispositioner 
- uppkiip obligationc.:r 
- (ivrigt 

7. Statsskuldens föriindring 

" motsvarar budgctövc.:rskott 

1987 /88 I <J88!8lJ ! 98lJ!<lO 

·U 
- 4.5 

- 8.4 

1.7 
- 7.1 
- 4.4 

(- 2.6) 
(- 1.8) 
- I I.<i 

-Il.Il' 

2.X 
~.2 

- 0,5 
(- 0.3) 
(- 11.2) 
- 7.7 

- 0.·-1' 

'I.Il 
K.6 

fUi 
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4 Statliga garantier 

4.1 Redovisning av statliga garantier 

Riksrevisionsverket ( RRV) har den 19 december 1988 redovisat verksamhe

ten med statliga garantier. I tabell 13 sammanfattas uppgifterna. Redovis

ningen iir kassamiissig och avser tidpunkten den 30 juni 1988 utom för 

garantiramarna som avser tidpunkten den I juli 1988. 

Gällande. av regeringen tilldelade garantiramar per den 1 juli 1988, uppgår 

till 155.2 miljarder kronor. Kreditgarantierna för Konungariket Sveriges 

Stadshypotekskassa st;.'tr för den största ökningen under det g{rngna tiret. En 

kraftig minskning har beslutats i frt1ga om ramarna för industrigarantier och 

AB Aerotransport. 
Gjorda garantiutfäste/ser uppgår till 124,9 miljarder kronor. Enligt gällan

de regler kan utfästelser för exportkreditgarantier lämnas till belopp som 

överstiger de faststiillda garantiramarna eftersom endast en del av det utfästa 

beloppet normalt resulterar i garanterad kapitalskuld. 

Större ökningar a\; utfästelserna kan noteras för Stadshypotekskassan. 

Minskningar i utfästelser förekommer bl.a. betriiffande stöd till varvsfön:

tag. exportkrcditgarantier. ABA och industrigarantier. 

Den garanterade kapitalskulden var den 30 juni 1988 97 .2 miljarder 

kronor. \'arav grundfondförbindelser 28.5 miljarder kronor. Skillnaden 

mellan den garanterade kapitalskulden och gjorda garantiutfästelser beror 

till största delen pil det faktiska utnyttjandet av exportkreditgarantierna. 

Den garanterade kapitalskulden har ökat med 600 milj. kr. sedan den 30 

juni 1987. Inom denna nettoökning svarar valutakursföriindringarna för en 

minskning med ca 100 milj. kr. Betriiffande valutakursföriindringarna i 

exportkreditgarantierna föreligger inga uppgifter. 
Teleinvest AB. Stadshypotekskassan och bistimdssektorn svarar för de 

största ökningarna av k.apitalskulden. 

Även minskningar av den garanterade kapitalskulden förekommer. De 

mest betydelsefulla gäller stöd till varvsföretag. Statens vattenfallsverk, 

Svenska Petroleum Exploration och exportkreditgaranticrna. 

Utgifter till följd 111· infriade garamier - 1 A miljarder kronor - härrör som 

framg~tr av tabell 13 foimst frän stödet till varvsföretagen och export kreditga
rantierna. Infriade exportkreditgarantier fördelade pa berörda länder avser 

186 milj. kr. Irak, 180 milj. kr. Brasilien. 132 milj. kr. Egypten. 113 milj. kr. 

Peru. 104 milj. kr. Angola. 79 milj. kr. Cuba. 70 milj. kr. Libyen. 116 milj. kr. 

Mexico. 
Inkomster från garantim·gifter uppgår till ca 500 milj. kr. Inkomsterna 

genereras friimst av export kreditgarantierna. Garantiavgifterna har minskat 

med 30 milj. kr. Även om dessa garantiavgifter nu tas ut pit nya garantier ger 

detta iinnu inte ni1got större genomslag eftersom stocken av äldre garantier iir 

helt dominerande och inte i sin helhet avgiftsbelagd förriin <lr 1990. 

Inkomster till följd m· återbetalning m· infriade garantier uppgitr till drygt 

600 milj.kr. Inkomster härrör friimst frim exportkreditgarantierna till bl.a. 

Irak. Polen och Turkiet. Betydande återbetalningar har iiven gjorts inom 

varvssektorn. t.ex. från Salen-koncernen. Consafe, Falkenbergs varv och 

Johansson Gruppen. 
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Tabell 13. Statliga garantier per den 30 juni 1988 (J:arantiram per I juli 1988, milj. kr.) 

Garantier Ciiillamk Cijnrda garanti- Garanterad t.:mkr budgetim:t 1487/88 
utfordad.: a\' l!arantiram utfiistclser per kapit<tlskuld per den 30 juni 1988 

lx·r den den 30 juni 1488 per den 
I juli l'J88 311 juni 1488 L:tgifter Inkomster Inkomster 
(statens risk) till fiiljd fri111 till följd a\' 

av infriade garanti- i1terbetal-
garantier ;n·giftcr ningar av 

tidigare 
infriade 
garantier 

Ri ks1!iildskon ttirct 57 489.0 :w 814.2 3'! SllJ.2 228.2 IO<i.:1 167.lJ 
(\·ar;;\. grundfundsfiirh) ( 28 57(1.0) ( 2.~ 471.0) (28 471.0) ( 0.(1) ( 55.2) ( OJ)) 
(vara\' varvsgaranti) ( IX 417.0J ( lJ 105.2) ( lJ 1115.2) ( 228.2) ( 4lJ.!1) ( 167.4) 
Statens vattcnfalls\'crk 14 356.0 12 701.X 10 437.(1 0.0 OJl Il.Il 
Telc\'erket 12 5111.0 12 5!0.0 11 848.0 0.0 (l.(l ll.0 
Lanthrukswrket 3 875.0 3 448.0 3 4:18.11 2().() 3.8 I. I 
Statens industriv.:rk 284.8 279.7 274.7 25.8 3.0 2.4 
Statens jiirnviigc.1r <il5.ll 505.0 485.0 OJ) 0.(l 0.0 
Statens cn.:rgi\·.:rk 4.19.0 1-B.3 143.3 11.0 2.6 0.() 
Lurtfartsverket 2118.0 2110.0 2011.() 0.0 0.0 11.0 
Övriga <>K2.0 WJ.O Y!.7.3 IOA 1.2 0.3 

Delsumma lJ(J 451-i.S 711 02(>.ll 61> '!78.l 2411.4 I! f1.9 171.7 

Exp,irt k rL·ditniimnden 64 728.ll 54 852.0 30 241.0 I 151.1 415.4 470.7 
(vara\' histandsgarantier) 4D;.11 4 278.0 3 4'!! .0 44.1 75.2 1.3 

Total summa 155 186,8 124 878.0 97 219,J I 441.5 5.U.3 642.4 

t:O "" -· .... _,...., . ..., 
-0 
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Summan av inkomsterna fdn garantiavgifter m:h återbetalningar för 

tidigan: infriade· garantier har i förh:1llande till utgifterna för infriade 

garantier resulterat i en nettokostnad pt1 ca 3110 milj. kr. 

Garantier i utHindska valutor redovisas till den kurs som gällde den 30 juni 

J!J88. Hiinsyn till senare kursfluktuationer har allts{1 inte tagits. 

5 Utgiftsram för lönekostnadsökningar 

I finansplanen 1987 (prop. l 986/87: 100) framhöll regeringen att de grundläg

gamle föruts:ittningarna för lönebildningen inom den privata och den 

offentliga sektorn av arbetsmarknaden bör bli mer likartade. Detta innebär 

bl. a. att löneökningar inom den statliga sektorn i ökande grad måste 

motsvaras av hiijd produktivitet eller vcrksamhetsinskränkningar för att 

undvika skatte- eller avgiftshöjningar eller en försvagning av budgeten. 

FinansutskottL't (FiU 1986/87:1ll) delade denna uppfattning. En stor majori

tet i riksdagen anslöt sig till finansutskottets betiinkande. 

Regeringen föreslog mot denna bakgrund i den reviderade finansplanen 

1987 (prnp. 1986/87: 150) en reformering av beräkningen i statsbudgeten av 

löncmedcl för statligt reglerade tjänster. Förändringen inncbiir att regering

en inför varje avtalsrörelse skall klargöra vilket totalt utrymme för lönekost

nadsökningar som kan anses föreligga för den statliga sektorn. Varje 

kostnadsökning som går utöver denna ram m11ste mötas med effektivitets

och produktivitetshöjande iitgiirder eller besparingar. Riksdagen ställde sig 

bakom detta förslag ( Fi U 1986/87:30) 

I finansplanen 1988 (prop. 1987/88: 100) redovisades att regeringen för ar 

1988 faststiillt en utgiftsram om 401. Regeringen konstaterade samtidigt att 

det kunde bli nödviindigt med särskilda <ltgiirder om det visade sig att 

löneutvecklingen under avtalspcrioden 1986-1987 medfört förvärrade perso

nalförsörjningsproblem inom vissa omrt1den. De av riksdagen fastlagda 

riktlinjerna för den statliga personalpolitiken (prop. 1984/85:219. AU 

l 9Wi/86:6. rskr. 48) borde vara utgängspunkt för huruvida sådana i1tgärder 

borde I:iggas till grund för medclsberäkningarna. Regeringen hemställde mot 

denna bakgrund om riksdagens bemyndigande att besluta om medelstilldel

ning för särskilda personalförsörjningsåtgärder i enlighet med vad som 

anförts. Riksdagen liimnade detta bemyndigande (FiU 1987/88:20). 

Lönekostnadsökningarna till följd av det statliga löncavtalet för år 1988 

uppg?tr till ca 6.6<:'r·. Enligt regeringens bedömning iir insatser motsvarande 

en lönekostnadsökning av 5.6% nödvändiga för att undvika förvärrade 

personalförsörjningsproblem inom staten. Detta följer iiven de riktlinjer som 

ribdagen lagt fast för den statliga personalpolitiken. Regeringen har därför 

med stöd av niimnda bemyndigande beslutat att justera utgiftsramen för är 

1988 till 5Ni:. 
Lönekostnadsökningarna för 1988 {1rs statliga avtal kom sammanlagt att 

ö\·erstiga den av regeringen faststiillda utgiftsramen med I c; (6.6-5.6). Det 

extra rationaliseringskrav som hiirigenom föranleds för budget[iret 1988/89 

uppgtir diirmed till 1 t;(. Till följd av detta reducerades förvaltningsanslagens 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 1 
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lönekostnader och statshidrag i de delar mede!shcriikningarna grundas p;·1 Prop. 1988/89: LOO 
avtal inom det statliga reglerade omr{1dct med motsvarande beiPpp i Bil. I 
samband med rcgkringsbrcvcns utfärdande. Myndigheter inom försvarsde-

partementets område liksom bidrag till arhctsmarknadspolitiska iitgiirder 

har för budgcttiret l 988/89 undantagits fr{m tilliimpningcn av utgiftsramen 

(prop. 1987/88: l!IO. bil. l ). 

En ny utgiftsram hiir nu - i enlighet med de budgi:tpolitiska riktlinjer som 

riksdagen st[i]lt sig bakom - bggas fast för [1r 1989. L;tgiftsramL'n bi)r i likhet 

med tidigare fir omfatta förvaltningsanslag och stahhidrag i de delar 

medelsberiikningarna grundas pi\ anal inom det statliga reglerade omri1det. 

Det nu redovisade förslaget till statsbudget bygger pt1 att liincutgifterna 

ökar med högst sr.:;-. Detta är enligt regeringens budgetpolitiska bedömning 

de nya resurser som kan tillföras statsbudgt:ten för ökade lönekostnader som 

inte kan täckas a\' förbiittrad effektivitet och iikad produktivitet. ~vlyndighe

terna hör dock utöver utgiftsramcn fä del i de produktivitetsvinster som kan 

frigöras i den statliga verksamheten. 

6 Avveckling av tjänstebrevsrätten 

TjiinstehrL·vsriittcn innehiir att statliga myndigheter kan skicka försiindelscr 

utan egen kostnad. Post\'erket ersiilts fi\r sina _tjiinster genL)m ett siirskilt 

anslag under kllmmunikatil_,nsdcpartcmenteh huvudtitl'i. För hudgetitret 

1988!89 uppgfa anslaget till 'ilJ'i milj.kr. 

Tjiinstebrevsriittcn kan uppfattas som en fri nyttighet av myndigheterna. 

Myndigheterna möts idag av en faktisk kostnad niir andra medier. exempl'i

vis teletekniken, anviinds i informationshanteringt·n. Om myndighL·ten skall 

kunna göra en riktig prioritering mellan alternativa kommunikatiPnsviigar 

m:iste ocksii den enskilda myndigheten kunna pi1verka kllstnaderna. Fiir 

myndigheter som iir avgiftsfinansierade iir det naturligt att portokostnader

na. som andra produktionsfaktnrer. finansieras genom intiiktcr fran den 

a\'!_!iftsbelagda \'erksamheten. 

En a\'vcckling a\' tjiinstebrevsriittcn skall gerhllnföras fi.ir samtliga myn

dighctl'r och i den takt som iir prakti,kt miijlig (prop. 14S7-'SS: illtl hil. Is. 56. 

FiU 20. rskr. 122). Fr.u.m. den I juli ILJSS avvecklades tjiinstehrt'\'SriitlL'n i 

ett första steg för 36 myndigheter. 

Fi\r att kompensera de anslagsfinansierade myndigheterna fiir de utgifter 

avsaknaden av tjiinstcbre\·sriitt innehiir knmmL'r varje m\'ndighet att fil 
iikadc förvaltningsmedel. För myndighl'ter mL·d \'erksamht·t Sl-1111 finansieras 

med avgifter skall port()kostnaden tiickas av inkomsterna fr;111 avgifterna. 

A \'vecklingen av tjiinstchrevsriitten föreg;h a\ miitningar <t\' mrndigheter

nas postmiingder. Den 17 september 1987 uppdrog rL·geringen M postvcrket 

att miita postmiingder för ca 1110 myndigheter. DL'tta arbete har p;lgatt under 

hudget[1ret l 9S7!SS. 

Jag förL·sl{1r att tjiin,tehrnsriittL·n upphiir fr;-111 nch med LIL·n I juli I LJS9 för 

de l 60 myndigheter. ,·ars po,tmiingLkr uppmiit tes under budgct;'irct I 9S7/SS. 

Under rL'sp. departcmentsomr<ide red(n isas ,-ilka myndighL·ter 'nm heriirs 

av a\'veckling a\' tjiinstebrl'\'sriitten i detta andra steg. 51 



7 Avveckling av de särskilda anslagen till Extra 
utgifter 

Under de flesta huvudtitlar i statsbudgeten finns ett siirskilt reservationsans

lag till Extra utgifter uppfört. En genomgång av de kostnader som bdastar 

dessa anslag har visat att merparten av kostnaderna lika gärna kan 

budgeteras OL'h bokföras under departementens förvaltningskostnadsanslag. 

'.'lägra särskilda reservationsanslag till Extra utgifter bör således inte 

uppföras i förslaget till statsbudget för budgetåret 1989190. Medel motsvaran

de vad som budgeterats under dessa anslag har beräknats under departe

mentsanslagen eller, i förekommande fall. n<'1got annat liimpligt anslag. 

8 Förvaltningen av postverkets likvida medel 

Genom riksdagens beslut (prnp. 1986/87:100 bil.l, FiU 10, rskr.122) har 

regeringen bemyndigats medge postverket rätt att självt förvalta sina likvida 

medel i enlighet med de riktlinjer som föredraganden angav i den nu nämnda 

propositionen (s. 75 f). Regeringen bemyndigades även att utfärda niirmare 

hestimmelser bl.a. om de organisatoriska formerna för postverkcts finans

förvaltning. 

Enligt riktlinjerna skulle finansförvaltningen bedrivas avskilt från post

verksamheten i övrigt. Detta var en markering av den vikt som borde fästas 

vid finan~förvaltningen och det krav på specialistkompetens som m{1ste 

stiillas p:1 denna. I enlighet med regeringens beslut har därför en särskild 

placeringsdelegation bildats inom postverkct. 

Vad g~ilkr placeringen iff postvakets !iki·ida medel framhöll föredragan

den att en ~1tgångspunkt för verksamheten borde vara att postverket inte 

skulle ta nt1gon kreditrisk. Postverkets möjligheter att placera sina medel 

skulle d~irför vara begränsade till dels placering pit inlåningsriikning i bank, 

dels förviirv av för den allmiinna rörelsen avsedda skuldebrev som är utgivna 

eller garanterade av staten. kommun. bank, hypoteksinstitut eller kreditak

tiel1L1lag. Det förutsattes även att ränteriskerna i placeringsverksamhcten 

skulle begränsas genom postverkcts egen försorg. 

Postverket placerar fr.o.m. den I juli 1987 sin överlikviditet pi1 den 

s\'enska penningmarknaden i enlighet med vad jag nu har redovisat. 

ErfarL·nhetcrna av denna verksamhet är goda och har fdtn resultatsynpunkt 

inneburit en klar intiiktsförstiirkning för postvcrket. En förutsättning för det 

framg;lngsrika resultatet har varit att postverket i sin plaeeringsverksamhet 

1xl ett smidigt siitt kunnat utnyttja de placeringsmöjligheter som funnits på 

dagsbnemarknadcn. 

Den svenska penningmarknaden utvecklas alltjämt. Nya instrument och 

placeringsmöjligheter tillkommer fortlöpande. För postvcrket är det en 

niidviindighet att successivt kunna anpassa sin placcringsverksamhct till 

denna utveckling. Det giillandc placeringsreglcmentet utformades med 

avsikt restriktivt med hänsyn till att postverket vid denna tidpunkt för första 

gimgen fick möjlighet att sjiilvt hantera sin överlikviditet. Mot bakgrund av 

\ 
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detta och då verksamheten hittills präglats av stor försiktighet och betryggan
de säkerhet anser jag. efter samråd med chefen för kommunikationsdcparte
mentet, att postverkets möjligheter att placera sina likvida medel nu bör 
vidgäs. utan att för den skull kravet på siikerhet i placeringarna eftersätts. De 
riktlinjer som riksdagen lagt fast för finansförvaltningen bör därför ändras så 
att det blir möjligt för regeringen att besluta om de ändringar i placeringsreg

lerna soni föranleds av vad jag nu anfört. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor: Prdiminiir 

nationalbudget 1989 (Bilaga 1.1). 
Utdrag ur riksn.:visionsverkcts inkomstberäkning (Bilaga 1.2). 
Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingcn m.m. (Bilaga 1.3 ). 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställcr jag. att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 
1. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 

som jag har förordat i det föregående, 
2. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som jag 

har förordat i det förcgående, 
3. för budgetåret 1989/90. i avvaktan på slutliga förslag i komplette

ringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående. 
a) beräkna statsbudgetens inkomster, 

b) beräkna förändringar i anslagsbehållningarna. 
c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krcditer. 
d) beräkna Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, 

4. godkänna de ändrade riktlinjerna för förvaltning av postverkets 
likvida mcdel. 

dels bcrcder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 
5. statliga garantier, 
6. den fortsatta avvecklingen av tjänstebrevsrättcn, 
7. avvecklingen av de särskilda anslagen till Extra utgifter. 
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Preliminär nationalbudget 
Förord 

Den preliminära nationalbudget, som härmed läggs fram, beskriver den 

internationella och den svenska ekonomins utveckling t.o.m. 1990. 

Nationalbudgeten bygger på material från fackdepartement och olika verk 

och institutioner. För bedömning av den internationella utvecklingen har 

material erhållits från bl.a. OECD. Beskrivningen av den svenska ekonomin 

baseras främst pä material från statistiska centralbyrån och den prognos för 

1989 som konjunkturinstitutet publicerade den 13 december 1988. Konjunk

turinstitutet presenterade även översiktliga modellkalkyler avseende utveck

lingen under 1990. Bedömningarna av utvecklingen under 19.90 har dock i 

huvudsak gjorts inom finansdepartementet. 

Det ekonomiska radet och en grupp konjunkturexperter har hörts. men 

berörda personer bär inte nägot ansvar för de bedömningar, som görs i 

nationalbudgeten. 

Ansvarig för den preliminära 1iationalbudgeten är statssekreteraren 

Gunnar Lund. Arbetet har letts av finansrådet Svante Öberg. Kalkylerna 

avslutades den 21 december 1988. 

l Riksdagen 1988!89. I sam/. Nr 100. Bilaga I. I 
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1 Sammanfattning 

Internationella förutsättningar 

De bedömningar av den internationella utvecklingen som gjordes i finansde

partementets oktoberrapport står sig fortfarande i stora drag. Den starka 
tillväxten under 1988 viintas fortsätta det närmaste året, vilket innebär att 

1989 skulle bli det sjunde året i rad ined relativt god tillväxt i industrilånder

nas produktion. År 1990 beräknas tillväxten i OECD-området bli något 
svagare än under 1989. Tillväxten i våra nordiska grannländer väntas bli 
betydligt lägre än OECD-gcnomsnittet~ 

Prisstegringstakten inom OECD-området väntas tillta något de närmaste 
två Iiren, medan arbetslösheten väntas ligga har på ungefär oförändrad nivå. 

Till grund för beräkningarna ligger vidare antaganden om oförändrade 
valutakurser från början av december 1988 och ett råoljepris på 15 dollar per 
fat under prognosperioden, se tabell 1: 1. 

Tabell I: I Internationella förutsättningar 

BNP i OECD, Si, 
Konsumentpriser i OECD 

(IPI årsgenomsnitt). ~'<· 
Arbetslöshet i OECD. <:~ 
Ri\oljcpris. dollar per fat 
Dollarkurs i kr. 

1987 

3.3 

3.6 
7,9 

18.4 
6.35 

Källor: OECD och finansdepartementet. 

1988 

4 

3 3/4 
7 114 

14.9 
6,14 

1989 1990 

3 2 112 

4 ·4 

15.0 15,0 
6,03 6,03 

Även om grundprognoscn för den internationella ekonomiska utveckling

en är relativt gynnsam bör framhållas att det finns risk för en väsentligt sämre 
utveckling. En risk är att inflationen kan tillta mer än väntat och att det 
medför en ekonomisk-politisk åtstramning och ränteuppgång som kan leda 
till en lågkonjunktur i världsekonomin. En annan risk utgörs av hetalnings
ohalanserna dels mellan de tre stora länderna Förenta staterna, Japan och 
Förbundsrepubliken Tyskland, dels inom Västeuropa. Svårigheter i anslut
ning till finansieringen av dessa obalanser kan leda till instabilitet på finans
och valutamarknader och likaledes leda till en konjunkturavmattning. 

Löner och priser 

Timlönerna beräknas ha ökat med 7,5% 1988. Detta innebär att Sverige fick 
löneökningar som översteg den i våra viktigaste konkurrentländer med drygt 

tre procentenheter. Sedan 1980-talets början har de nominella timlöneök
ningarna i våra viktigaste konkurrentländer gått ned från en ökningstakt på 

ca HV.:ic till ca 4%·. medan löneökningarna i Sverige de senaste åren legat på i 

genomsnitt 7.50L Även den svenska prisökningstakten har under huvudde
len av 1980-talct legat över den i våra viktigaste konkurrentländer. 
skillnaden är nu ca 2 procentenheter. 

För 1989 saknas ännu underlag för egentJiga prognoser av löneutveckling
en. Liksom i finansdepartementets oktoberprognos baseras prognoserna för 

den svenska ekonomins utveckling på en beräkningsteknisk framskrivning av 
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löneökningarna med 7% 1989. Konsumentpriserna beräknas då öka med 
5 112 c;,;., 1989. 

Två alternativ 1990 

De svenska pris- och kostna,dsökningarna ligger således klart över våra 
konkurrentländers. I längd~när en .sådan utveckling inte förenlig med de mål 

rörande full sysselsättning och samhällsekonomisk balans, som har ställts 

upp för den ekonomiska politiken. Att utvecklingen hittills ändå har varit 

förhållandevis gynnsam sammanhänger bl.a. med att devalveringarna 1981 

och 1982 kraftigt förbättrade den svenska industrins kostnadsläge och 

lönsamhet samt att en betydande del av denna förbättring kvarstår och har en 

positiv inverkan på export och investeringar. Vidare har utvecklingen av 

oljepriser och valutakurser varit förmånlig för Sverige och efterfrågans 

sammansättning i den starka internationella konjunkturen har gynnat svensk 

industri. 

I finansdepartementets oktoberrapport redovisades även vissa beräkning

ar för utvecklingen i den svenska ekonomin 1990. De baserades på en 
schablonmässig framskrivning av timlönerna med 7% även 1990. Dessa 

beräkningar har nu uppdaterats och kompletterats med beräkningar av 

utvecklingen under förutsättning att timlönerna stiger med 4% 1990, vilket 

motsvarar löneutvecklingen i omvärlden de senaste åren. Till följd av att 

många faktorer som påverkar den svenska ekonomins utveckling 1990 ännu 

är okända och svåra att förutse redovisas beräkningarna för 1990 mer 

översiktligt i kapitlen nedan. 
Den största skillnaden mellan alternativen uppstår på kort sikt när det 

gäller inflation och konkurrenskraft. Vid 4% timlöneökning förutses att även 

inflationen begränsas till 4%. De senaste årens gradvisa försvagning av 

konkurrenskraften skulle därmed upphöra. Vid 7% ·timlöneökning förutses 

priserna stiga med 5 1/2% 1990. Det skulle innebära att pris- och löneök
ningstaktcn fortsatte att överstiga omvärldens i ytterligare ett år. 

Försörjningsbalans 

Den svenska ekonomin kännetecknades under 1988 av hög tillväxt, högt 

kapacitetsutnyttjande och brist på arbetskraft. BNP-tillväxten beräknas ha 

uppgått till 2.8% 1988. se tabell 1 :2. Det närmaste året förutses en dämpning 
av tillväxten. Det beror på både en avmattning av den inhemska efterfrågeex

pansionen och att produktionstillväxten på flera områden hämmas av högt 

kapacitetsutnyttjande och brist på arbetskraft. BNP beräknas öka med 1, 7'J0 

1989. 

Den privata komumtionen har de senaste åren ökat kraftigt, med 

sammanlagt ca 15% mellan 1984 och 1988. Denna expansionsperiod 

föregicks av en relativt lång period av stagnerande konsumtion. Den privata 

konsumtionen låg volymmässigt på samma nivå 1984 som 1976. Hushållen 

hade därigenom ett uppdämt konsumtionsbehov framför allt när det gäller 

vissa kapitalvaror. Detta tillsammans med den förbättrade realinkomstut

vecklingen efter 1984. förmögenhetstillväxten, optimistiska förväntningar 
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Tabell 1:2 Försörjn_ingsbalans 

Miljarder kr., Procentuell voly!llförändring 
löpande priser 
1987 1987 1988 1989 1990 

Alt. 1 Alt. 2 

BNP I 005.2 2.4 2.8 1,7 I. 7 1.4 
Import 305.1 6,3 5.5 4,9 3,9 3,9 
Tillgång I 310,3 3,4 3,5 2,5 2,3 2,0 

Privat konsumtion 52h.3 3.8 2.7 1.9 1.5 1.7 
Offentlig konsumtion 273.2 1.3 l;-1 1.9 1.5 I.I 

Stat 74,3 -0.6 0.6 l.h 0.0 0,0 
Kommuner 198.9 2.1 1.7 2.0 2.0 1.5 

Bruttoinvestcrin~ar 190.9 6.2 5.1 1.5 2.5 1.7 
Lagcrinvestering~1r 1 -6.2 0.1 0;4 0.4 0.2 0.2 
Export 326.1 2.5 4.2 3,2 3.2 2,7 
Am·ändnin~ I 310,3 3,4 3,5 2,5 2,3 2,0 

Inhemsk cfterfritgan 984.2 3.7 3.2 2.2 1.9 1,8 

1 Föriindring anges i procent av fiireg[1ende <irs BNP. 

Kiillur: Statistiska centralhyran. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

om den framtida inkomstutvecklingen och avregleringen av kreditmarkna
den i slutet av 1985 torde ha medfört den kraftiga konsumtionsökningen 
mellan 1984 och 1988. 

En viss avmattning av konsumtionstillväxten har noterats under 1988. 
Särskilt gäller det detaljhandclns försäljning av s.k. s~illanköpsvaror. Den 
tidigare försvagningen av hushållens sparande beräknas ha upphört 1988. 
För 1989 förutses en fortsättning av dessa tendenser med en ytterligare 
dämpning av den privata konsumtionens ökningstakt och en viss återhämt
ning av hushällssparandet frän den rekordlåga nivän det senaste äret. 

Den ojfmtliga konsumtionen ökade med knappt I l/2'k 1988. dvs. ungefär 
lika mycket som året dessförinnan. För 1989 beräknas en ökning med knappt 
2%. Detta sammanhänger dels med att försvarets inköp förutses öka starkt, 
dels med uppjusterade expansionsplaner inom den kommunala sektorn. 
Beträffande kommunerna bör dock noteras att den planerade konsumtions
ökningen kan bli svår att realisera till följd av brist på arbetskraft. 

Brulloinresteringama har sedan 1983 ökat med 5-6% per år med undantag 
för en tillfällig stagnation 1986. Det finns flera faktorer som talar för en 
fortsatt hög investeringstillväxt 1989, bl.a. det mycket höga kapacitetsutnytt
jandet och den relativt goda lönsamheten under flera år i följd. Det höga 
kapacitetsutnyttjandet i byggbranschen och de åtgärder som har vidtagits för 
att dämpa överhettningen i branschen verkar dock återhållande på en fortsatt 
investeringsexpansion. Mot denna bakgrund förutses en dämpning av 
investeringsökningen 1989. 

Skillnaden mellan de båda lönealtematil'en 1990 väntas inte bli så stor när 
det gäller den realekonomiska utvecklingen. Den privata konsumtionen 
förutses öka med ca I 112%, något mer vid den högre löneökningstakten. 
Däremot viintas både exporten och investeringarna öka något mer vid den 
lägre löneökningstakten och den bättre konkurrenskraft som den leder till. 
Även den offentliga konsumtionen förutses öka något mer om löneöknings-
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takten dämpas. BNP förutses i håda alternativen öka med ca l 112q 1990. Prop. 1988/89: WO 
något mer vid den lägre löneökningstakten. Bil. 1.1 

Även om skillnaden mellan alternativen i den reala utvecklingen inte 

väntas bli så markerad 1990 leder en framskrivning av den högre pris- och 

löneökningstakten i alternativ 2 ytterligare nt1got eller några år till vikande 

BNP-tillväxt och stigande. arbetslöshet. Det har påvisats bl.a. i tidigare 

langtidsutredningar. 

Under de senaste fyra åren har BNP-tillväxten främst burits upp av den 

privata konsumtionen. se tabell I :3. Den privata konsumtionens bidrag till 

BN P-tillväxten har emellertid avtagit successivt de senaste tv{1 åren och den 

tendensen förutses fortsätta 1989 och 1990. Även bruttoinvcsteringarna har 

svarat för hetydande bidrag till BNP-tillväxten de senaste ären. Däremot har 

nettoexportens bidrag varit negativt varje år och förväntas bli sii även 1989 

och 1990. 

Tabell I :3 Bidrag till BNP-tillväxten 
Procent av föregående ärs BNP 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Alt. I Alt. 2 

Konsumtion 2,0 2.7 2.3 1,8 1,5 1.2 1.2 
Privat 1.4 2.3 1.9 1.4 1.0 0.8 0.9 
Statlig 0.0 0.2 -0.1 0.0 ll.l 0.0 O.ll 
Kommunal 0.6 0.2 0,4 1).4 0.4 0.4 1),3 

Kapitalhildning 0,1 -1,6 0,1 1.0 0,2 0,5 0,2 
Brut toinvesteringar I.I -0.1 1,2 1.0 0,3 0.5 0.4 
l.agerinvestcringar 0,6 -0.9 0,1 0.4 U.4 ll.2 0.2 
~ e t WC X port -1.7 -0.6 -1.2 -0.4 -0,6 -0.3 -0.4 

Summa BNP 2,1 I.I ·2,4 2,8 1,7 1,7 1,4 

f.:ä/lor: Statistiska centralbyritn. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Bytesbalans 

Den svenska utrikeshandeln har under 1988 gynnats av siiväl en stark 

viirldsmarknadstillväxt som en förbättring av bytesförhMlandct. Trots detta 

ökade underskottet i bytesbalansen med ca 4 miljarder kr. 1988. se tabell I :4. 

Detta sammanhänger med att tjänste- och transfereringshalansen försämra

des med drygt 6 miljarder kr .. medan handelsbalansen förbiittradcs med 

drygt 2 miljarder kr. 

Tabell 1:4 Bytesbalans 
Miljarder kr.. !lipande priser 

1986 1987 1988 1989 1990 

Alt. I Alt. 2 

Export av varor 265,1 281.4 306.1 332.3 355.6 J)6.J 
Import av varor 2]2,6 257.4 279.9 305.5 329.3 JJ0.4 
Korrigcringspost -1,7 -1.5 -1,2 -1,2 -1.2 -l.2 
Handelsbalans 30,8 22,5 25,0 25,6 25,I 24,7 

Tjiinstebalans -4.5 -3,8 -7,4 -8.8 -10,6 -10.7 
Transfcrcringsbalans -25.7 -25.4 -28,0 -30,9 -32.8 -32.8 
Bytesbalans 0,6 -6,7 -IOA -14,l -18,3 -18,8 

Källor: Statistiska centralhyran. riksbanken. konjunkturinstitutet och finansdc:partc:
mentet. 
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Underskottet i bytesbalansen väntas öka till ca 14 miljarder kr. 1989. Prop. 1988/89: 100 
Importen beräkn<ls fortsätta att öka i snabbare takt än exporten. som . Bil. L 1 
hämmas av det höga kapacitetsutnyttjandet i exportindustrin. Till följd av en 
fortsatt förbättring av bytesförhållandet förutses emellertid handelsbalan-

sens överskott ligga kvar på en hög nivå. Underskottet i tjänstebalansen 
beriiknas öka p.g.a. stigande utgifter för turistresor till utlandet och 
underskottet i transfereringsbalansen förutses öka p.g.a. allt större ränteut-
gifter och ökande u-landsbistånd. 

För att bytesbalansen skall kunna få en mer positiv utveckling är det, mot 

bakgrund av den fortgående försämringen-av tjänste- och transfereringsba
lansen. nödvändigt med en fortsatt förbättring av handelsbalansen. Detta 
förutsätter att den svenska konkurrenskraften inte försvagas mer och att 

industrikapaciteten byggs ut ytterligare. Trots hög investeringsaktivitet är 
svensk industri fortfarande för liten för att undvika ett underskott i 
bytesbalansen vid fullt kapacitetsutnyttjande och full sysselsättning. 

År 1990 förutses en ökning av underskottet i bytesbalansen till 18-19 

miljarder kr. Det skulle innebära att bytesbalansunderskottet ökade för 
fjiirde firet i rad och detta trots att flera faktorer i den internationella 
utvecklingen har gynnat Sverige. Att skillnaden inte blir större mellan de 

båda alternativen illustrerar det faktum att en försvagning av konkurrens
kraften först efter en viss tid ger utslag i bytesbalansen. 

Sysselsättning 

Läget på arbetsmarknaden kännetecknas alltjämt av ett högt efterfrågetryck. 
Sysselsiittningen ökade under 1988 med ca 60 000 personer och arbetslöshe
ten sjönk preliminärt till 1.6%. Det är framför allt sysselsättningen i 
tjiinstesektorerna som ökat kraftigt. Enbart delbranschen uppdragsverksam

het m.m. svarar för en sysselsättningsökning på ca 20 000 personer. Även 
kommunerna ökade sin sysselsättning relativt kraftigt 1988. 

De prognoser som redovisats ovan tyder på en fortsatt god arbetsmarknad 
1989. Även länsarbetsnlimndernas bedömningar är påfallande positiva för 
det närmaste äret. Sysselsättningen beräknas fortsätta att öka med ca 35 000 
personer 1989 och arbetslösheten väntas ligga kvar på 1988 års nivå. 

Även 1990 väntas sysselsättningen öka och arbetslösheten ligga kvar på en 
l[ig niv[1. Det giillcr i båda alternativen. Det är först om perspektivet sträcks 

ut ytterligare n{1got år som en i förhållande till omvärlden högre svensk 

kostnadsökning medför en vikande syssclsättningsutveckling och risk för 
stigande arbetslöshet. 

Sparande 

Sparandet i den svenska ekonomin minskade dramatiskt till följd av 

försvagningen av statsfinanserna under andra hälften av l 97G-talet och de 
första åren p[i 1980-talet. Mellan 1975 och 1982 sjönk den totala sparkvoten 
(uttryckt som bruttosparandet i procent av bruttonationalinkomsten. BNI) 
med nästan 10 procentenheter. frän närmare 24% till drygt 14'k, se diagram 
1: l. 6 



Diagram 1:1 Sparkvot och investeringskvot Prop. 1988/89:100 
Procent av BNI Bil. 1.1 
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Anm.: Sparkvot = bruttosparande som andel av bruttonationalinkomst (BNI). 
investeringskvot = bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar som andel av BNI. 
Skillnaden mellan sparkvoten och investeringskvoten är lika mc<l bytesbalansen som 
andel av BNI 
Källor: Statistiska centralbyrän och finansdepartementet 

Konsumtionskvoten (dvs. privat och offentlig konsumtion i procent av 
BNI) ökade samtidigt med 10 procentenheter. Trots att invcsteringskvott:n 
(uttryckt som summan av bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar i 

procent av BNI) sjönk räckte det inte till för att upprätthålla balansen i 
utrikeshandeln. Bytesbalansens underskott steg till ca 4% av av BNI 1982. 

Sparandet har sedan 1982 delvis återhämtat sig, men inte upp till de nivåer 
som rådde i början av 1970----talet. Sedan I 984 har sparkvotcn varierat runt en 
nivå på ca 18%. Investeringskvoten har däremot ökat de senaste åren och 
förutses öka även 1989. Bruttosparandet i den svenska ekonomin räcker 
därmed inte till för att finansiera i_nvesteringarna. Bytesbalansen, som 
definitionsmässigt utgör skillnaden mellan bruttosparande och investeringar 

(inkl. lagerinvesteringar), beräknas följaktligen uppvisa ett underskott 1988. 
vilket förutses öka 1989. 

Det stigande underskottet i bytesbalansen 1986-1989 sammanhänger 

således med att investeringskvoten ökar, inte med att sparkvoten faller och -

vilket är samma sak - att konsumtionskvoten stiger. I viss m_ening är det 

mindre allvarligt med en ökad utlandsupplåning som beror på att investering

arna ökar än om den beror på att konsumtionen ökar, dvs. om Sverige lanar i 

utlandet för att finansiera investeringar än om landet lånar för att finansiera 
konsumtion. Samtidigt är det angeläget att uppnå både en högre investe

ringskvot och överskott i bytesbalansen. Det innebär att sparkvoten bör öka 

ytterligare från den nivå som nu uppnåtts. 
7 



Tabell 1:5 Finansiellt sparande 
Miljarder kr .. löpande priser 

1986 19H7 1988 19~9 1990 

Alt. l Alt. 2 

Offentlig sektor -6.0 24,8 34,1 29.3 27,8 32,6 
Hushåll 0,2 -13.1 -15,3 -11.1 -15.6 -14.8 
Företag 6,4 -18.4 -29,2 -32.3 -30,5 -36.6 

Bytesbalans 0,6 --6,7 -10,4 -14,I -18,3 -18,8 

Källor: Statistiska centralbyrån, riksbanken. konjunkturinstitutet och finansdeparte
mentet. 

Anm.: Exklusive engilngsskattc.:n pä försäkringsbolagen 1987. 

Sparandets utveckling kan också belysas med utvecklingen av det finan

siella sparandet i olika sektorer av den svenska ekonomin. se tabell I :.:'i. Det 

finansiella sparandet utgör för varje sektor skillnaden mellan bruttosparande 

och investeringar (inkl. lagerinvcsteringar). Summan av de olika sektorernas 

finansiella sparande motsvarar bytesbalansen. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande har förstiirkts 1i1arkant de tvii 

senaste {iren och beräknas 1988 ha uppgått till ca .34 miljarder kr. Det 

kommande året viintas en mindre försvagning av det offentliga sparandet. 

Hushällssektorns sparande har de senaste ;\ren försiimrats i samband med 

den kraftiga utbningscxpansionen. År 1989 förutses denna utveckling 

komma att viindas och hushällssparandct öka igen. I lush{1llens sparande iir 

dock fortfarande negativt. 

företagens finansiella sparande har försvagats p:ltagligt de senaste tv:! 

ären och en fortsatt försvagning förutses 1989. Bruttosparandet har visserli
gen ökat de senaste tv{1 [iren och viintas öka iiven 1989, men investcringsupp

gängen iir iinnu större. 

År 1990 förutses cn fortsatt nedgäng i den svenska ekonomins samlade 

finansiella sparande och diirmed en fortsatt ökning i bytesbalansens under

skott. Sparandets fördelning p{1 sektorcr väntas bli olika i de tvi1 altcrnativen. 

Den högre löncökningstakten i alternativ 2 leder bl.a. till ökade skatter nd1 

diirmcd ett högre sparande i den offentliga sektorn. Samtidigt leder den 

högre liineökningstakten till mindre vinster i näringslivet och diirmed ett 

större sparandcunderskott i företagssektorn. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1.1 
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2 Den internationella utvecklingen 

2.1 Allmän översikt 

Utvecklingen i världsekonomin har varit gynnsam under det senaste året. De 

finansiella marknaderna har varit relativt stabila 'och den ekonomiska 

tillväxten hög. Inflationen har varit låg och den höga arbetslösheten har 

reducerats n;lgot. 
BNP-tillväxten i OECD-området har under 1988 varit högre än tidigare 

förutsett. Sedan mitten av 1987 har den legat pi1 omkring 4i:;; i arstakt. 

Speciellt har de privata investeringarna utvecklats mycket dynamiskt under 

den senaste tiden efter att under 15 ttr ha ökat mycket långsamt. Med 

undantag för bl.a. dra grannländer Norge och Danmark har tillväxten varit 

ganska jämnt fördelad på olika länder i OECD-omri1det. 

Flera faktorer har bidragit till elen stigande aktivitetsniviin i OECD

onm'!clet. Förbiittracle bytesförhållanclen p.g.a. oljeprisfallet 1986 har. med 

viss tidsfördröjning. genom förbättrade realinkomster stimulerat efterfr;l

gan. Lägre och relativt stabil inflation har skapat förtroende hos husht1ll och 

industri. Företagens lönsamhet och finansiella stmlning har förbättrats. Efter 

kursfallet p[1 viirldens aktiemarknader hösten 1987 var penningpolitiken 

ackommoderande och förhindrade därmed negativa konsekvenser av hörs

fallet. 

Tabell 2:1 Bruttonationalproduktens uh·eckling i ,·issa OECD-länder 
Arlig proccntu.:11 föriindring 

Andel av 1987 1988 1989 1990 
OECD-
omritdets 
totala 
BNP i r;;-' 

De sj11 swra liim/ema 
Fiin:nta staterna 45.5 3.4 4 2 3i4 2 1/4 
Japan 15,3 4.3 5 :V4 4 1/2 4 
Fi.1rbundsrepublikcn 

Tvskland 7.2 1.8 3 112 2 114 2 li2 
Frarikrike 5.9 2.3 3 1!2 2 3i4 2 1n 
Sturhritannien ),2 4.3 4 1/4 2 3/4 2 li4 
Italien 4.1 3.1 3 3i4 .3 1/2 2 Ji4 
Canada 4.0 4.ll 4 1/4 3 3 

Norden 
Danmark 0.7 -1.0 112 3i4 1 !'..., ,,_ 
Finland 0,6 3,8 4 2 114 2 
Nor~c 0.7 0,5 3/4 2 2 
Sverige 1.2 2,4 2 3/4 I 314 1 3;4z 

Vissa andra OECD-liinder 
Belgien 0,9 2,1 3 1/4 2 3/4 2 1/4 
Nederländerna 1.4 1,3 2 3/4 2 112 2 112 
Schweiz 1,1 2.3 2 3/4 2 2 1/4 
Österrike 0,8 1.5 3 1/2 2 1/2 2 1/4 

OECD-Europa 33.1 2,8 3 1/2 2 3/4 2 112 

OECD-totalt 100,0 3,3 4 3 2 1/2 

I 1985 ?1rs BNP. löpande priser och växelkurser. 
" Alternativ l 
Kii!lor: OECD och finansdepartementet. 

Prop. 1988/89: WO 
Bil. 1.1 
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Tabell 2:2 Konsumentprisernas utnckling i vissa OECD-länder 
Årlig procentuell förändring av implicitprisindex för privat konsumtion 

1987 1988 1989 1990 

De .1j11 stora länderna 
Förenta staterna 4.5 4 li4 4 1/2 4 1/2 
Japan -0.1 () 1 I 
Förbundsrepubliken Tyskland 0.5 1 1/4 2 1/4 2 
Frankrike 3,2 2 3/4 3 2 314 
Storbritannien 3.8 4 1/2 5 5 
Italien 4.8 5 4 1/4 4 
Canada 3,7 3 112 3 3/4 4 114 

Norden 
Danmark 4, l 5 4 3 112 
Finland 4,1 5 114 4 112 4 
Norge 8,1 6 112 4 114 4 
Svaigc 5.5 6 6 .41 

Vissa andra OECD-länder 
Belgien 2,0 I 114 I 3/4 2 
Nederländerna -{1,4 314 1 1 1/2 
Schweiz 1,5 2 2 314 3 
Österrike 0,9 2 2 1/4 2 1/2 

OECD-Europa 3,7 4 3/4 4 3/4 4 114 

OECD-totalt 3,6 3 3/4 4 4 

1 Alternativ 1 
Källor: OECD och finansdepartementet 

Trots den höga tillväxten av produktionen har inflationen varit förhållan
devis stabil och är i flera länder fortsatt låg. Den kraftiga produktivitctstill
växten mellan 1987 och 1988 har bidragit till detta. 

De externa obalanserna mellan de tre största industriländerna har minskat 
något. I Förenta staterna har exporten ökat mycket kraftigt under 1988 och 
underskottet i bytesbalansen har minskat jämfört med under 1987. I Japan 
har överskottet i bytesbalansen sjunkit medan Förbundsrepubliken Tysk
lands överskott stigit något. Man kan också notera att Storbritannien nu har 
ett stort underskott i sin bytesbalans. 

Den ökande aktivitetsnivån i industriländerna har bidragit till en snabb 
expansion av världshandeln. Samtidigt har importen till området utanför 
OECD ökat 1988. Världshandeln beräknas ha ökat med ca 8%. 

Under de närmaste åren väntas tillväxten mattas av. Kapacitetsutnyttjan
det är nu högt i många länder och tecken på arbetskraftsbrist finns i flera 
länder. BNP-tillväxten kommer därför sannolikt att begränsas från utbuds

sidan. 
Samtidigt förutses en viss avmattning av efterfrågetillväxten i flera 

OECD-länder. Finanspolitiken bedöms ha haft en i stort sett neutral effekt 
på BNP-tillväxtcn i OECD-området under 1988. Även under 1989 väntas 
finanspolitiken sammantaget verka neutralt, medan den strama inriktning 
som penningpolitiken getts sedan mars 1988 väntas fortsätta. 

Den privata konsumtionen har under de senaste åren ökat kraftigt i många 
Hinder bl.a. till följd av avregleringen av kreditmarknaderna och ökade 
förmögenhetsvärden. Det förefaller troligt att konsumtionstillväxten mattas 
av något då hushållen anpassat sig till avregleringen och ökat sin skuldstock. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1.1 
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Tabell 2:3 Arbetslöshet i några OECD-länder 
Proc.:ent av arbetskraften. årsgenomsnitt. stamfrirdiserade dcfinitfoncr 

1986 1987 1988 

Förenta staterna 7.0 6.2 5 1/2 
Japan 2.8 2.8 2 1/2 
Förbundsrepubliken Tyskland 8.0 7.9 7 ]/..\ 
Frankrike 10...\ I0,5 IO I/..\ 
Storbritannien I 1.7 10.3 8 1/2 
Danm<trk 7.8 7.8 8 1/2 
Finland 5.2 5.1 ..\ 31..\ 
Norge 2.0 2.0 3 
Sverige ., .., 1,9 l ln ,_ 

OECD-Europa 10.9 10.7 10 Il..\ 

OECD-totalt 8,2 7,9 7 1/4 

Källor: OECD och finansdepartementet 

En viss ökning av sparkvoten har ägt rum under 1988 i bl.a. Förenta staterna 

och en viss ytterligare ökning bedöms vara trolig. Också den åtstramning av 

penningpolitiken som ägt rum under 1988 kan bidra till en dämpnirig av 

tillväxten för den privata konsumtionen. 

Kapacitetsutnyttjandet i industrin är för närvarande högt och lönsamheten 

god i många OECD-länder. Detta talar för en fortsatt god investeringskon

junktur. Den högre räntenivån bedöms dock få en viss dämpande effekt på 

investeringarna, vilka väntas öka något långsammare under 1989 än under 

1988. Sammantaget väntas BNP-tillväxten i OECD-omrädet komma att 

uppgå till 3% 1989. 
Trots det höga kapacitetsutnyttjandet väntas ·inflationstaktcn öka endast 

mättligt bl.a. till följd av att penningpolitiken bedöms·vcrka återhållande. 

Arbetslösheten i OECD-området viintas ligga kvar på motsvarande omkring 

7 1/4'-"i· av arbetskraften såväl 1989 som 1990. 

Utvecklingen under 1990 blir bl.a. beroende av eventuella förändringar i 
elen ekonomiska politiken i de största länderna. Nägra niimnvärda ytterligare 

förändringar i detta hänseende bedöms inte komma att äga rum i Japan eller 

Förbundsrepubliken Tyskland. 
I Förenta staterna är situationen annorlunda. Där anvisar elen s.k. 

Gramm-Rudman-Hollings-lagen att den federala budgeten skall vara i · 
balans 1993. Om detta skall infrias blir vissa finanspolitiska åtgärder 

nödvändiga redan under 1989, vilket torde leda till en viss ätstramningseffckt 

under 1990. Samtidigt minskar därmed bördan p;i penningpolitiken och 

riintorna skulle kunna sjunka något. Den sammantagna effekten bedöms bli 

en något lägre ekonomisk tillväxt i Förenta staterna 1990 jiimfört med 1989. 

För OECD-området. i dess helhet bedöms BNP-tillviixten komma att 

uppgå till 2 l/2% under 1990. 
Om efterfrågetillväxten i OECD-området inte mattas under 1989 pa det 

sätt som antagits ovan är risken för högre inflation påtaglig i flera Hinder. Det 

finns redan tendenser till överhettning i en del länder, bl.a. i Förenta 

staterna. Canada och Storbritannien. På sikt skulle resultatet härav troligen 

bli en kraftigare nedgång i konjunkturen i viirldsekonomin än eljest vore 

fallet. Högre inflation skulle nämligen med stor sannolikhet föranleda en 

Prop. 1988/89:100 
BiL 1.1 



Tabell 2:4 H)·tcsbalaitssaldo i några OECD-länder 
Miljarder dollar 

1987 1988 1489 199() 

Förema staterna -154 -135 -120 -] \() 

Japan 87 78 75 70 
Förbundsrepubliken Tyskland 45 46 50 50 
Frankrike - 5 - 6 - 6 - 5 
Stllrhritannien - 4 - 22 - 25 - 25 

OECD-Europa 36 Il 9 ~ 

OECD-totalt - 49 - 60 - 50 - 50 

l\<illor: OF.CD och finansdcpartcmentet 

penningpolitisk åtstramning i ett flertal Hinder och den följande ränteupp

gf111gen skulle kunna leda till en mer markant siinkning av BNP-tillväxten. 

De kvarstäende stora externa obalanserna utgör fortfarande ett osiiker

hetsmoment i viirldsekonomin. Underskottet i den amerikanska bytesbalan

st:n har minskat och ,·iintas minska ytterligare under prognosperioden. I 

förhi1llande till landets BNP bedöms det komma att ligga på ca 2~'·( 1990. 

Överskottet i den japanska bytesbalansen förutses minska något fram till 

1990. Överskottet i Förbundsrepubliken Tyskland förväntas däremot bli i 

biista fall oförändrat i förh{1llande till BNP de närmaste tvä åren givet den 

ekonomisk-politiska inriktning som nu iir känd. Om aktörerna p{1 valuta

marknaderna skulle bedöma att minskningen av de externa obalanserna går 

allt för langsamt skulle detta kunna yttra sig i ett minskat förtroende för 

dollarn. En dylik utveckling skulle ocksii kunna leda till en penningpolitisk 

iitstramning med negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i 

världsekonomin. 

2.2 Ländcrövcrsikter 

Forenra staterna 

BNP-tillväxten i Förenia staterna beräknas ha uppgått till nästan 4% 1988. 

Den privata konsumtionen, som ökade mycket kraftigt mellan 1983 och 

I 986. har under de senaste två aren ökat i en måttligare takt. Investeringarna 

har däremot ökat starkare 1988 än under tidigare år. Under 1988 bidrog 

nettoexporten med ungefär en procentenhet till BNP-tillväxten. Bytes

balansen förbättrades med ca 25 miljarder dollar, och underskottet uppgick 

till ca 135 miljarder dollar 1988. 

Den fortsatt höga inhemska efterfrågetillväxten i kombination med den 

kraftiga exportefterfrågan bidrog till en ökning av kapacitetsutnyttjandet och 

till en minskning av arbetslösheten, som nu ligger på en nivå omkring 51/2% 

av arhetskraften. 

Efter börsfallet hösten 1987 fördes under några månader en expansiv 

penningpolitik i Förenta staterna, liksom i flertalet andra industriländer. Till 

följd av den höga ekonomiska tillväxten och den något ökande inflationen 

började den amerikanska centralbanken strama åt penningpolitiken i mars 

1988. och man har därefter successivt stramat åt penningpolitiken under. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 1.1 
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följande m::inader. Detta har bl.a. kommit till uttryck-i att de korta räntorna 
stigit med ca två procentenheter. 

Det federala budgetunderskottet - som ökade kraftigt under 1980-talets 
första hälft - har reducerats något under de två senaste åren. Underskottet i 
den konsoliderade offentliga sektorn har minskat frän motsvarande 

ca 3 112'.'.i av BNP 1986 till knappt 2% 1988. 
Den ekonomiska tillväxten bedöms sakta av under 1989. bl.a. till följd av 

den stramare penningpolitiken. Till följd av det höjda ränteläget förutses 
invcsteringarna öka långsammare under 1989 än undcr 1988. En måttlig 

dämpning av den privata konsumtionens ökning kan också väntas. 
Dcn amerikanska ekonomins konkurrenskraft har förbättrats avsevärt 

sedan 1985, vilket resulterat i en mycket kraftig ökning av exporten 1988. 
Exportcn bedöms fortsätta att växa 1989 om än i långsammare takt än under 
1988. Därmed förutses nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten dämpas till 
ca 1/2% 1989. 

Sammantaget bedöms detta lcda till en BNP-tillväxt om närmarc 3%· 1989. 

Arbetslösheten väntas ligga kvar på omkring 5 1/2%" Till följd av bl.a. det 
höga kapacitetsutnyttjandet bedöms inflationen öka något till 4 1/2% som 

årsgenomsnitt 1989. 
En viss ytterligare dämpning i tillväxttakten förutses ske 1990. Den 

inhemska efterfrågetillväxten förväntas ligga på ungefär samma nivå som 

under 1988. Nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten bedöms däremot 
minska något när effekten av den dollardepreciering som ägt rum sedan 1985 
klingat av. BNP-tillväxten bedöms uppgå till närmare 2 1/4% 1990. medan 
inflationen väntas ligga kvar på omkring 4 1/2% som årsgenomsnitt. 

Japan 

BNP-tillväxten i Japan beräknas ha uppgått till närmare 6% 1988. Detta var 
en ännu snabbare expansionstakt än under 1987 då den nuvarande uppgång
en i den japanska ekonomin inleddes. Under 1988 var det främst den privata 
konsumtionen och näringslivets investeringar som drog upp tillväxten. Även 
exporten ökade tämligen kraftigt. men p.g.a. en ännu kraftigare ökning i 
importen gav utrikeshandeln ett negativt bidrag till BNP-tillväxtcn också 
1988. Överskottet i bytesbalansen minskade frän ca 87 miljarder dollar 1987 
till ca 78 miljarder dollar 1988. 

Konsumentpriserna låg trots den höga aktivitetsnivån och en förhållande
vis stark löneutveckling i stort sett stilla förra året. Arbetslösheten sjönk och 

uppgick till 2 112% i genomsnitt under 1988. 
Trots de två stimulanspaket som genomfördes under 1987 har finanspoliti

ken varit i stort sett neutral. eftersom den starka ekonomiska utvecklingen 
ökat skatteintäkterna mer än förutsett. Penningpolitiken är fortfarande 
expansiv. Sedan början av 1987 ligger diskontot på en rekordlåg nivå (2.5%) 

och penningmängden har under samma period tillåtits öka förhållandevis 

kraftigt. En skärpning av penningpolitiken är inte att vänta så länge 

inflationen ligger kvar på nuvarande låga nivå. 
Den ekonomiska expansionen förutses fortsätta i god takt både 1989 och 

1990. En viss a~saktning av den inhemska efterfrågetillväxten är emellertid 

Prop. 1988/89:100 
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att vänta. Detta gäller särskilt den privata konsumtionen, som förutses öka 

långsammare p.g.a. en sämre inkomstutveckling 1989 än 1988. Även 
investeringsökningcn torde dämpas under 1989, främst beroende på att 

bostadsinvcstcringarna tycks ha nått en toppnivå under 1988. Exporten 

förväntas emellertid fortsätta att växa i ungefär samma takt 1989 som 1988. 

BNP förutses växa med ca 4 1/2%: 1989 och nästan lika snabbt 1990. 

Till följd av dämpningen av den inhemska efterfrågans expansion kan 

bytesbalansöverskottet inte förväntas reduceras i samma utsträckning som 

under de senaste två åren. lnflationstaktcn antas förbli mycket låg förutsatt 

att råvarupriserna inte stiger i någon större omfattning. 

Västeuropa 

BNP-tillväxten i Västeuropa uppgick till ca 3 1/2% 1988. lnvesteringsaktivi

teten var hög i flertalet länder. Tendenser till överhettning finns nu i några 

västeuropeiska länder, bLa. i Storbritannien· och i en del mindre länder. · 

Arbetslösheten ligger dock fortfarande på en hög nivå, ca 10 1/4% av 

arbetskraften. 

I Förb1111dsrep11blike11 Tyskland har tillväxten 1988 varit starkare än 

tidigare beräknat. Förbättrade exportutsikter, ökat kapacitetsutnyttjande 

och stigande vinster har bidragit till att framför allt investeringarna har tagit 

fart. Finanspolitiken har haft en expansiv inverkan på efterfrågan 1988 

genom sänkningar av de direkta· skatterna och ökade räntesubventioner 

syftande till att stimulera investeringarna. i kommuner samt små och 

medelstora företag. Trots sänkningen av de direkta skatterna har den privata 

konsumtionen utvecklats förhållandevis svagt. BNP-tillväxten beräknas 

likväl ha ökat från knappt 2% 1987 till ca 3 1/2% 1988. Prisstegringstakten 
har ökat något främst till följd av en ökning av importpriserna under andra 
halvåret 1988. 

Orderingången till den .västtyska industrin från såväl utlandet som den 

inhemska marknaden har ökat markant under 1988. Konjunkturindikatorer 

pekar mot en viss försvagning under 1989. Ökningen av såväl konsumtionen . 
som investeringarna förutses dämpas påtagligt 1989. Härtill bidrar en 
skärpning av finanspolitiken genom vissa skattehöjningar i början av 1989. 

Trots en viss dämpning av marknadstillväxten utomlands är en uppgång av 

exporttillväxten att vänta 1989 till följd av att konkurrensläget förstärkts. 

Importvolymökningen beräknas dämpas något från 1988. Därmed skulle 

bytesbalansutvecklingen i reala termer ge ett positivt bidrag till BNP

tillväxten 1989. 

Redan beslutade inkomstskattesänkningar 1990 väntas medverka till en 

acceleration av den privata konsumtionen 1990. Tillväxten av den totala 

inhemska efterfrågan beräknas stiga från 2%· 1989 till ca 3% i volym 1990. 
BNP-ökningen bedöms uppgå till omkring 2 l/2r;t,, 1990 mot drygt 2lfi., 1989. 

Handelsbalansens överskott beräknas fortsätta att öka under de närmaste två 

åren. 

Trots förstärkningen av BNP-tillväxten 1988-1990 jämfört med tidigare år 

under 1980-talet beräknas inte arbetslösheten komma att minska nämnvärt 

eftersom arbetskraftsutbudet förutses öka i takt med efterfrågan på arbets-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1.1 

14 



kraft. Prisökningarirn beräknas ligga vid omkring 2% årligen under 1980-
talets sista år. 

Tillväxten i Frankrike beräknas ha uppgått till ca 31/2% 1988. Investering
arna var den starkaste efterfrågekomponenten med en ökning på nära 7%. 
Högt kapacitetsutnyttjande samt höga vinstmarginaler har bidragit till den 
höga investeringstakten. Exporten beräknas ha ökat med nästan 7% 1988. 
Den privata konsumtionen har utvecklats svagare p.g.a. måttliga realin
komstökningar och en stigande sparkvot. Den höga tillväxten har lett till att 
sysselsättningen har stigit oc~ att arbetslösheten har sjunkit till något över 
10%,, 

Den goda tillväxten väntas hålla i sig ett gott stycke in på 1989. Den 
inhemska efterfrågan hålls uppe av investeringarna, som fortsätter att 
stimuleras av ett högt kapacitetsutnyttjande, goda vinster och en sänkning av 
företagsbeskattningcn. När dessa faktorer avtar i styrka förutses dock 
efterfrågetillväxten mattas av och ekonomin gå in i ett något lugnare skede. 
Byggnadsinvesteringarna visar redan tecken på avmattning. Den privata 
konsumtionen beräknas öka förhållandevis måttligt. 

Bytesbalansen anses fortsatt utgöra ett problem. För 1988 beräknas 
underskottet till 0,6% av BNP, och någon påtaglig förbättring förväntas ej på 
kort sikt. På längre sikt torde dock den sedan ett par år fördelaktiga 
kostnadsutvecklingen ge utdelning i form av en viss ökning av marknadsan
delarna för den franska tillverkningsindustrins export. Samtidigt väntas en 
lägre inhemsk efterfrågetillväxt leda till en dämpning av importen. 

Sammantaget förutses en tillväxt på 2 3/4% 1989 och 2 112% 1990. Mot 
denna bakgrund finns en risk att arbetslösheten börjar stiga igen. Inflationen 
väntas ej överstiga 3%. 

I Storbritannien beräknas BNP ha ökat med drygt 4% 1988. Tillväxten var 
baserad pä en stark ökning av den privata konsumtionen och en kraftig 
uppgång pä drygt 10% i de fasta investeringarna. Detta ledde till en kraftigt 
ökad import. vilket resulterade i att bytesbalansunderskottet tredubblades. 
Underskottet uppgick till nära 3';:i> av BNP. Inflationen ökade stadigt under 
året upp till ca 6%. Som ett resultat av den starka expansionen i ekonomin 
föll arbetslösheten till ca 8 1/2% 1988. 

Investeringsenkäter visar på fortsatt optimism inom näringslivet och 
detaljhandeln har ännu inte visat någon nämnvärd dämpning av försäljnings
utvecklingen. Den strama penningpolitiken tillsammans med en lägre 
syssclsättningstillväxt och en hög inflation torde dock leda till en viss 
avmattning i den privata konsumtionens och investeringarnas tillväxt från 
mitten av 1989. 

Utrikeshandeln förväntas även under 1989 verka neddragande på BNP
tillväxten. Importefterfrågan förutses dämpas som en följd av uppbroms
ningen av den inhemska aktivitetsnivån. Den appreciering av pundet som 
tidigare ägt rum och en snabbare uppgång av lönekostnaderna än i 
konkurrentländerna väntas leda till en fortsatt långsam exporttillväxt. 
Sammanlagt väntas detta inte leda till någon förbättring i bytesbalansunders
kottet 1989. Mot denna bakgrund och givet en förväntat stram finans- och 
penningpolitik beräknas tillväxten dämpas till inte fullt 3% 1989. Efter en 
viss ytterligare ökning av inflationen i början av 1989, väntas prisökningstak
ten stabiliseras kring 5% mot slutet av året. 
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Med en förväntat lägre inhemsk efterfrågetillväxt och ett fortsatt negativt 

bidrag från nettoexporten förutses BNP-tillväxten dämpas ytterligare nagot 
1990. 

Nordrn 

I :-.lorden blev den ekonomiska utvecklingen det senaste året klart svagare.än 

i resten av OECD-området. BNP-ökni'ngen i de nordiska länderna samman

tagna beräknas ha uppgått till ca 2% 1988. Bakom denna svaga utveckling 

ligger en sjunkande inhemsk efterfrågan i Danmark och Norge. I Finland 

däremot ledde en stark uppgång i den inhemska efterfrågan till en tillväxt om 

41i"'l· 1988. 

I Danmark fortsatte stagnationen under 1988. Den ekonomiska tillväxten 

beräknas ha uppgått till endast 1/2%. Som en följd av tidigare åtstramnings
åtgärder fortsatte både den privata konsumtionen och investeringarna att 

minska. Nedgången i den inhemska efterfrågan samt en tämligen god 

expmtutveckling resulterade i ett reducerat bytesbalansunderskott. År 1988 

bedöms underskottet ha uppgått till motsvarande 2.5% av BNP. Konsument
priserna beräknas ha stigit med 5o/c .1988. Till följd av den dämpade 

ekonomiska aktiviteten ökade arbetslösheten och uppgick till ca 8 112':·(·. 
Finanspolitiken har varit fortsatt stram under 1988 i syfte .att minska 

underskottet i bytesbalansen och. dämpa inflationen. Den starka lönckost

nadsutveeklingen 1987 medförde en allvarlig försämring av den danska 
industrins kostnadsläge och regeringen vidtog i början av 1988 åtgärder för 

att förbättra företagens konkurrensförmåga. 

Även 1989 väntas den ekonomiska tillväxten bli mycket svag. BNP

ökningen förutses uppgå till 3/4%. Den privata konsumtionen bedöms öka 
med ca I% efter de två senaste årens fall. Regeringens ätstramningsåtgärder 

förväntas ha en dämpande effekt på investcringsutvecklingen iiven under 
1989. Detta gäller särskilt bostadsinvesteringarna. Exporten väntas öka med 

drygt 37< .. Någon större förbättring av bytesbalansen är inte att vänta bl.a. till 

följd av stigande räntebetalningar till utlandet. 
Arbetslösheten bedöms öka till närmare 9 112%. i genomsnitt 1989. 

Löneutvecklingen förutses bli lugnare det närmaste [1ret än under 1988. 

vilket gör att en lägre inflationstakt är trolig under 1989. Konsumentpriserna 

väntas stiga med 4%. 
En återhämtning av den inhemska efterfrågan framstår som trolig 1990 och 

kan väntas leda till en BNP-tillväxt om ca I 1/2%. Inflationen bedöms sjunka 

till ca 3 112% 1990. 

I Finland beräknas BNP ha ökat med ca 4% 1988. Särskilt den privata 

konsumtionen, stimulerad av bLa. stora löneökningar och ökad kredittill

gång. låg bakom denna utveckling. Även de fasta investeringarna ökade 

kraftigt under 1988. Nettoexportens bidrag till BNP-tillväxtcn var emellertid 

negativt p.g.a. den kraftiga importökning som uppgången i den inhemska 

efterfrågan ledde till. Detta medförde också ett ökande bytesbalansunder

skott. Konsumentpriserna steg med ca 5 1/21/i· 1988. 

Finanspolitiken har fått en expansiv inriktning i och med de skattelätt

nader som ingår i den inkomstpolitiska uppgörelsen från augusti 1988. 
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Penningpolitiken är däremot fortsatt stram. Riintenivån har hållits hög för att 
förhindra en ytterligare försiimring av bytesbalansen. Trots det höga 
räntcHiget ökade hushållens kreditefterfrågan kraftigt under 1988. 

Den ekonomiska tillviixten diimpas troligen 1989 både som en följd av en 
nägot långsammare ökning i den inhemska efterfrågan och en försämrad 
cxportutveckling. BNP väntas öka med 2 1/4% 1989. Bytesbalansunderskot
tet bedöms öka ytterligare till drygt 15 miljarder mark, vilket motsvarar ca 
3 l/2S~ av BNP. Till detta bidrar bl.a. den svagare exportökningen och ökade 

räntebetalningar till utlandet. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 1988 års 
nivå, dvs. 4 3/4%. Inflationen väntas sjunka till 4112% 1989 till följd av bl.a. 

den inkomstpolitiska uppgörelsen. 
Även 1990 väntas den inhemska efterfrågetillväxten lämna det största 

bidraget till BNP-tillväxten, som förutses bli 2%. Inflationen bedöms sjunka 

ytterligare I990. 
Den ekonomiska utvecklingen i Norge var fortsatt svag under 1988 med en 

beräknad BNP-ökning om endast 3/4%. Liksom under 1987 minskade den 
inhemska efterfrågan som ett resultat av den åtstramningspolitik som förts 

sedan ett par år för att reducera inflationen och bytes.balansunderskottet. 
Exportvolymen ökade under året (särskilt exporten av traditionella varor), 
vilket i kombination med en minskande importvolym ledde till en förbättring 

av bytesbalansen. Konsumentpriserna fortsatte emellertid att stiga kraftigt. 
Den genomsnittliga prisökningen uppgick till 6 1/2% 1988. Den tidigare låga 

arbetslösheten (2% 1987) ökade 1988 till följd av stagnationen och uppgick 

under ärct i genomsnitt till ca 3%. 
Som ett led i inflationsbekämpningen och strävan att reducera bytes

balansunderskottet stiftades våren 1988 en löneregleringslag. Denna gäller 
t.o.m. mars 1989 och innebiir en begränsning av lönepåslagen till I krona per 
timme jämte vissa låglönejusteringar. I syfte att begränsa den genomsnittliga 
prisökningen till 4% 1989 har regeringen föreslagit en motsvarande begräns
ning ·av höjningarna av olika statliga avgifter och skatter. 

Med hänsyn till risken för en ytterligare ökning av arbetslösheten har 
regeringen valt att inte ytterligare strama åt den ekonomiska politiken i 
budgetförslaget för 1989 .. Den inhemska efterfrågan väntas trots detta 
fortsätta att minska under 1989. Främsta anledningen är en nedgång i 
investeringarna. Den privata konsumtionen beräknas ligga kvar pä en i stort 
sett oförändrad nivå 1989 jämfört med 1988. En ytterligare förbättring av 
bytesbalansen väntas under 1989, vilket beror på både en ökande export
volym (framför allt för traditionella varor och oljeprodukter) och fortsatt 
minskande import. Utfallet är emellertid i hög grad beroende av oljepriser

nas utveckling. BNP-ökningcn bedöms komma att uppga till 2% både 1989 
och 1990. lnflationstakten väntas dämpas till ca 4':"f båda åren. 

2 Riksdagen /Wlli/89. I sam/. Nr 100. Bilaga I .1 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

Marknadstillviirt 

Ifnporten av bearbetade varor i OECD-länderna ökade med drygt 10% 
under 1988. vilket är betydligt mer än vad som förutsågs i den preliminära 
nationalbudgeten för ett år sedan. Efterfrågetillväxten för svensk exportin
dustri blev dock lägre eftersom efterfrågan i viktiga avsättningsländer som 
Norge och Danmark fortsatte att utvecklas svagt. Utanför OECD-området 
ökade åter importen starkt efter flera års dämpad utveckling. Efterfrågan är 
dock fortfarande svag i OPEC-länderna samt statshandelsländerna. Totalt 
sett uppgick marknadstillväxten för svensk exportindustri till 7% 1988. 

Under 1989 och 1990 förväntas handeln mellan OECD-länderna fortsätta 
öka i en relativt god takt. dock något långsammare än under 1988. Utanför 
OECD-länderna bidrar främst den höga aktiviteten i de asiatiska s.k. 
NTE-ekonomierna (Sydkorea. Taiwan, Singapore och Hongkong) till att 
efterfrågan ökar tämligen kraftigt även under den närmaste två åren. För 
svensk exportindustri kommer en fortsatt låg efterfrågetillväxt i de nordiska 
länderna att medföra att den svenska marknadstillväxten blir lägre än 
ökningen av världshandeln även 1989 och 1990. Marknaden för svensk 
exportindustri förväntas öka med ca 5% såväl 1989 som 1990. 

Tabell 3:1 Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och export av 
bearbetade varor 
Procentuell förändring 

1986 1987 1988 1989 

Exportmarknadstillväxt 
14 OECD-länder 8,7 5,1 6,7 5,0 
Totalt 5,8 4,8 7,1 5,0 

Priser 
14-0ECD-länders importpriser. SEK - 0,2 1,3 1,5 3,0 
Svenska exportpriser. SEK 2,6 2,9 4,9 4,8 
Relativpris 2,8 1,5 3.4 1.7 

Marknadsandelar, volym 
14 OECD länder - 2.4 -0.7 - 3,0 - 0,8 
Totalt - 2.6 -0,6 - 2,1 - 0,8 

Exportrnlym 
14 OECD länder 6.1 4,4 3,6 4,2 
Totalt 3,0 4.2 4,8 4,2 

Anm.: Exportmarknadstillväxt avser en sammanvägning av importökningen av bear
betade varor i olika länder. Som vikter har använts ländernas andelar som mottagare 
av svensk export av bearbetade varor. OECD-ländernas importpriser vägs samman på 
motsvarande sätt. 
Källor: OECD, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Konkurrenskraft 

Mellan 1987 och 1988 beräknas timkostnaderna inom svensk industri ha ökat 
med 7,5')(., vilket är ca 3 procentenheter mer än genomsnittet för viktigaste 
konkurrentländer OECD-området. Växelkursförskjutningar har medfört en 
effektiv depreciering av den svenska kronan med 0,5%, vilket innebär att 
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skillnaden i timkostnadsökning. mätt i gemensam valuta. blev något lägre. 
Det är samtidigt troligt att den genomsnittliga produktivitetsökningen inom 
industrin har varit 0.5-l '7l' högre bland våra konkurrentländer än i Sverige 
(det statistiska underlaget för denna bedömning ännu är mycket bräckligt). 
Detta inncbiir att den svenska industrins timkostnader per producerad enhet 
mellan 1987 och 1988 har ökat ca 3 procentenheter mer än i omvärlden mätt i 
gemensam valuta. 

Bland våra viktigaste konkurrentländer hade bara Norge och Förbundsre
publiken Tyskland högre kostnader för arbetskraften.än Sverige 1988. Då tag 
timkostnaderna i Sverige ca 12% högre än genomsnittet hos våra viktigaste 

konkurrentländer. År 1981 - före de två stora devalveringarna - låg den 

svenska timkostnaden nästan 30% högre i Sverige än bland konkurrentlän
derna. Efter 1983, då den svenska industrins kostnad för arbetskraften låg i 
paritet med omvärlden, har dock denna skillnad ökat varje år trots att den 

svenska kronan effektivt deprecierats något under denna period. 
Trots den jämfört med omvärlden oförmånliga kostnadsutvecklingen för 

arbetskraft finns det flera förhållanden som tyder på att den svenska 
industrins konkurrenskraft för närvarande är tämligen god. I den senaste 

Konjunkturbarometern är det endast drygt 1/3 av företagen som anser att det 
är för låg efterfrågan som begränsar produktionen. Det är den lägsta siffran 

på 14 år. 

Vidare har orderingången till svensk industri ökat mer än till industrin i 

våra viktigaste konkurrentländer under de senaste åren. Orderstocksomdö
mena, dvs. andelen företag som anser att orderstockarna är förhållandevis 
stora minskat med andelen företag som anser orderstockarna är för små, är 
för närvarande dessutom betydligt mer positiva inom svensk industri än i 

omvärlden. 
Samtidigt har den förbättrade lönsamheten inom industrin använts för 

ökade investeringar i såväl maskiner ocli anläggningar som forskning och 
marknadsföring. Detta har inneburit en förstärkning av konkurrenskraften 
inom industrin. 

Om man enbart ser till kostnadsutvecklingen för arbetskraft är den 
svenska exportindustrins goda konkurrenskraft anmärkningsvärd. En förk
laring kan vara att andra kostnader som företagen har är mer förmånliga för 
svensk industri. Det statistiska underlaget för att mäta övriga kostnader är 
emellertid så pass dåligt att det omöjliggör en sådan jämförelse. Vidare kan 
det vara för grovt att mäta timkostnaden inom hela industrin vid en 
internationell jämförelse. Det kan vara mer relevant att jämföra timkostna
den inom vissa branscher eller hela den konkurrensutsatta sektorn. Den 

solidariska lönepolitiken har medfört att löneskillnaderna är mindre i Sverige 
än i omvärlden, vilket kan påverka jämförelserna. 

För 1989 antas timkostnaden i Sverige öka med 7%. vilket är 2-3 
procentenheter mer än hos konkurrentländerna. Produktivitetsökningen 

antas samtidigt att vara något lägre i den svenska industrin, vilket medför att 
skillnaden i timkostnadsökning per producerad enhet blir något större. 

För 1990 utgår kalkylerna från två lönekostnadsalternativ. I det lägre 

alternativet förutsätts de svenska lönerna öka med 4%·, vilket är ungefär 
samma löncökningstakt som hos våra konkurrentländer. Det är dock 
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sannolikt att de svenska producentpriserna trots detta kommer att öka något 
mer än i omvärlden under 1990 eftersom det brukar ta tid att anpassa 
prisökningarna nedåt. I det högre alternativet fortsätter de svenska lönerna 
att stiga med 7%, vilket innebär att löner och priser fortsätter att öka 
betydligt mer än hos konkurrentländerna. 

Marknadsandelar och export 

Som framgår av tabell 3: 1 steg det svenska relativpriset för bearbetade varor 
med 3,5% 1988. En del av försämringen beror på att exportpriserna på järn 
och stål samt pappersvaror steg kraftigt till följd av den höga efterfrågan på 
dessa varor. Det är sannolikt att prisökningarna på dessa varor inte påverkar 
marknadsandelsutvecklingen i negativ rikting, men även om man exkluderar 
dessa varor steg det svenska relativpriset med 2-2,5%. 

Den svenska exporten av bearbetade varor ökade med nästan 5% 1988, 
vilket innebär andelsförluster på drygt 2%. Andlesförlusterna måste betrak
tas som små med hänsyn till att stora delar av industrin har ett mycket högt 
kapacitetsutnyttjande och att arbetsmarknadskonflikten under början av 
året drog ned exportleveranserna med drygt 1 %. Den starka investering
skonjunkturen utomlands har gynnat den svenska exportindustrin, speciellt 
järn- och stålverken samt maskinindustrin som ökat exporten kraftigt under 
året. 

Tabell 3:2 Export av varor 

Miljarder kr. Volymutveckling, 
procent per år 

1987 1988 1989 1988 1989 

Bearbetade varor 233,7 256,9 280,6 4,8' 4, ·-Fartyg 3,8 3,0 2,9 -25,0 -5,0 
Petrolcumprodukter 7,6 5,8 5,6 - 6,0 -2,0 
Övriga råvaror 36,3 40,4 43,2 3,5 0 

Summa varor 281,4 306,1 332,3 3,7 3,2 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Bland råvarorna har kraftiga ökningar noterats för pappersmassa samt 
ickejärnmetaller. Totalt sett ökade dock råvaruexporten endast med drygt 
1 % eftersom exporten av såväl petroleumprodukter som trävaror minskade 
kraftigt. Nedragningar av produktionskapaciteten samt den starka efterfrå
gan från hemmamarknaden har medfört att trä varuexporten minskat trots att 
efterfrågan från utlandet varit hög under året. 

Under 1989 beräknas den svenska industrins marknadsandelar minska 
med knappt 1 %. Andelsförlusten är i huvudsak hänförbar till att stora delar 
av exportindustrin har nått kapacitetstaket, vilket medför att exportleveran
serna inte kan öka i takt med marknadstillväxten. Bristen på arbetskraft är 
också kännbar inom stora delar av exportindustrin. Under 1988 har 
andelsförlusterna delvis begränsats p.g.a. att lagren dragits ned kraftigt inom 
delar av industrin, speciellt i massaindustrin och järn- och stålverken. 
Neddragningar av samma storlek torde inte kunna upprepas under 1989 
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Diagram 3: I Marknadsandel och relativpris för Sveriges export av bearbetade varor till 
14 OECD-länder 
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Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet 

eftersom lagren för närvarande är mycket små. En svagare efterfrågeökning 
från hemmamarknaden kan dock komma att medföra en viss överflyttning av 
resurser från hemmamarknad till exportmarknad och delvis motverka 
kapacitetsbristen inom exportindustrin. Exporten av bearbetade varor 
beräknas öka med drygt 4% 1988, medan råvaruexporten förväntas ligga 
kvar pa 1988 års nivå. 

Av diagram 3:1 framgår att de marknadsandelsvinster som uppnåddes 
efter devalveringarna 1981 och 1982 nu i stort sett har gått förlorade. 
Samtidigt är det så att svensk export under 1980-talet har kunnat utvecklas i 
samma takt som våra exportmarknader och det i en mycket expansiv fas i den 
internationella ekonomins utveckling. Den svenska exporten av bearbetade 
varor beräknas ha ökat med 42% under perioden 1982-1988. Sannolikt hade 
det inte varit möjligt utan den förbättring av konkurrenskraften som 
devalveringarna innebar. 

För 1990 beräknas andelsförlusterna uppgå till knappt 1 % i det lägre 
löncalternativet. I alternativ 2 väntas andelsförlusterna bli något större, 
delvis p.g.a. att produktionskapaciteten inte ökar i samma takt eftersom 
investeringarna förväntas bli lägre än i alternativ 1. Totalt sett beräknas 
varuexporten öka med drygt 3,5% i alternativ 1 och med 1/2% .mindre i 
alternativ 2. Det bör noteras att skillnaden mellan alternativen skulle bli 
större om perspektivet sträcktes ut längre än till enbart 1990. 

3.2 Importen 

Importen av bearbetade varor beräknas ha ökat med ca 6,5% 1988. Eftersom 
den importvägda efterfrågan ökade med ca 6% innebär det att den svenska 
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hemmamarknadsindustrins marknadsförluster inskränkte sig till 1/2%. vilket 
är betydligt mindre än under de närmast föregående åren. 

Den importekvation som normalt ligger till grund för importbedömningar
na implicerar en importökning på 8,5-9%, dvs. ca 2% mer än det preliminära 

utfallet . Anledningen till den låga andelsförlustcn är ännu inte kartlagd. 
Möjligen kan man tänka sig att de trendmässiga förlusterna av marknadsan

delar som den svenska hemmamarknadsindustrin fått vidkännas de senaste 
åren har minskat. En annan förklaring kan vara att de delar av industrin som 

levererar varor till såväl hemma-som exportmarknaden prioriterat leveran
serna till hemmamarknaden eftersom den höga inhemska efterfrågan drivit 
upp prisnivån. 

Ett oroande tecken för framtiden är att verkstadsindustrins priser på 

hemmamarknaden stigit betydligt mer än importpriserna under 1988. Fram 
till och med november steg hemmamarknadspriserna med drygt 7 % medan 
importpriserna endast steg med 2 % . 

För 1989 beräknas den importvägda efterfrågan öka med knappt 4%. Den 

lägre ökningstakten beror på att såväl den privata konsumtionen som 

investeringarna förväntas öka betydligt långsammare än under 1988. Impor
tens inkomstelasticitet, fortsatt försämrade relativpriser samt en viss trend

mässig andelsförlust för hemmamarknadsindustrin beräknas medföra att 
importen av bearbetade varor ökar med ca 5,5% 1989. 

Under I 990 beräknas ökningen av den inhemska efterfrågan fortsätta avta. 
Ökningen av efterfrågan beräknas uppgå till drygt 3,5%, vilket förväntas 
medföra att importen av bearbetade varor ökar med knappt 5 %. I alternativ 
2 kommer såväl export som investeringar att öka i en lägre takt än i alternativ 
1. Detta medför en lägre inhemsk efterfrågan och därmed lägre import. 

Detta motverkas dock av att den privata konsumtionen ökar snabbare samt 
försämrade relativpriser. Dessutom medför den lägre investeringsutvcck

lingen i alternativ 2 en lägre produktionskapacitet även för hemmamarknads
industrin. 

Råvaruimporten ökade med endast drygt 1 % 1988. Fortsatta neddragning
ar av oljelagren har bidragit till den låga ökningstakten. Däremot har 
importen av såväl livsmedel som icke järnmetaller ökat med över JO%. En 
betydligt mindre neddragning av oljelagren 1989 än 1988 beräknas medföra 
en tillfällig press uppåt av råvaruimporten 1989 . Under 1990 förväntas den 

Tabell 3:3 Import a\· varor 

Miljarder kr. Volymutvc:ckling. 
procent per år 

1987 1988 1989 1988 1989 

Tkarbctade varor 201.-1 224.3 2-17,0 6.7 5.-1 
Fartyg 2.5 1,7 2,2 -35,0 15.0 
Råolja 12.9 9.6 9.6 - 5,0 3,0 
f>etroleumprodukter 8.9 8 ) 8.9 -1.5 12.0 
Ovriga rf1varor 31,7 36.l 37.8 4.0 ll.5 
Summa Yarur 257,4 279,9 305,5 4,8 5,0 

Källor: Statistiska centralhyran, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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låga inhemska efterfrågan medföra att importen av råvaror endast ökar med 

någon procent. 

Totalt sett innebär detta att varuimporten ökar med ca 5 % både 1988 och 

1989. För 1990 beräknas ökningen till knappt 4 % i båda alternativen. 

3.3 Bytesbalansen 

Enligt preliminära uppskattningar gav bytesbalansen ett underskott på drygt 

10 miljarder kronor 1988. Det är en försämring med närmare 4 miljarder kr. 

sedan 1987. Fr.o.m. mars 1987 använder riksbanken ett heltäckande 

rapporteringssystem för tjänstehandeln. Detta rapporteringssystem har 

ersatt en enkätbaserad metod för skattning av tjänstehandeln med utlandet. 

Den skillnad som uppkom mellan de två mätmetoderna under 1987 har legat 

till grund för en revidering av statistiken bakåt i tiden. Revideringarna 

innebär att bytesbalanssaldot under perioden 1981-1987 nu beräknas ha varit 

totalt 12 miljarder kr lägre än enligt tidigare beräkningar. 

Överskottet i handelsbalansen ökade med drygt 2 miljarder kr. 1988. 

Förbättringen i handelsbalansen kan hänföras till att fallande importpriser på 

råolja och petroleumprodukter medfört att underskottet i oljehandeln 

reducerades. Överskottet i handels balansen låg under 1988 fortfarande på en 

historiskt sett mycket hög nivå, oavsett om man mäter i löpande priser eller 

som andelar av BNP. Det är endast under 1986 som överskottet i handelsba

lansen varit större. 

Diagram 3:2 Handels- och bytesbalans 
Procentandel av BNP 
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Tabell 3:4 Bytesbalans 
Miljarder kr. 

1986 1987 1988 1989 

Bearbetade varor 42,3 32,4 32,6 33.6 
Råolja o. petroleumprodukter -16,5 -14,3 -12,0 -12,9 
Övriga råvaror 3,7 4,6 4,3 5,4 
Fartyg 3,1 1,3 1,3 0,7 
Korrigeringspost -1,7 -1,5 -1,2 -1,2 

Handelsbalans 30,8 22,5 25,0 25,6 

Sjöfartsnetto 6,2 6.3 8,1 8.8· 
Ovriga transporter 6,6 5,4 3,9 4" .~ 

Resevaluta -9,0 -11,1 -13,6 -15,4 
Övriga tjänster -8,2 -4,4 -5,8 -6.4 

Tjänstebalans -4,4 -3,8 -7,4 -8,8 

Avkastning på kapital -16,4 -16.6 -18.3 -20,5 
Transfereringar -9,5 -8.8 -9,7 -10,4 

Bytesbalans 0,6 -6,7 '-10,4 -14,I 

Källa: Statistiska centralbyrån, riksbanken. konjunkturinstitutet och finansdeparte
mentet. 

Försämringen av bytesbalansen mellan 1987 och 1988 beror således på att 

underskotten i tjänste- och transfereringsbalanserna ökade kraftigt. Bland 

tjänsterna steg underskotten kraftigt i posterna resevaluta, transporter (exkl. 
sjöfart) och övriga tjänster. Detta motverkades dock delvis av att överskottet 

i sjöfartsnettot steg med nästan 2 miljarder kr. till följd av att fraktpriserna 

ökade när världshandeln tog fart under andra halvåret 1987. Även transfere
ringsnettot försämrades. Den stigande räntenivån utomlands och underskot
tet i bytesbalansen medförde ökade räntebetalningar på utlandsskulden. 

Därtill kom att biståndet till utvccklingsländcrna och andra transfcreringsut

gifter ökade. 

Under 1989 och 1990 förväntas överskottet i handclsbalansen ligga kvar på 
ungefär samma nivå som 1988. Under 1989 beräknas varuimporten öka med 

nästan 2 procentenheter mer än varuexporten. Detta motverkas emellertid 

av att de svenska exportpriserna väntas stiga mer än importpriserna. dvs. att 

bytesförhallandet fortsätter att förbättras. Förbiittringen av bytesförhållan

det beror i huvudsak på att exportpriserna på pappersmassa samt järn och 

stål fortsätter att stiga i en snabb takt. Även exportpriserna på vcrkstadsvaror 

förväntas stiga betydligt mer än importpriserna. 

Även 1990 beräknas importen öka mer än exporten. dock blir skillnaden 

betydligt mindre än under de föregående åren. Den lägre löneökningstakten 

i alternativ 1 samt en avmattning i efterfrågan på råvaror väntas medföra att 

exportpriserna inte ökar i samma takt som tidigare, vilket gör att förbättring

en av bytesförhållandet blir tämligen obetydligt 1990. I alternativ 2 beräknas 

överskottet i handelsbalansen bli något lägre. 

Underskottet i resevalutanettot fortsätter att stiga under 1989 och 1990. 

Försämringen förväntas dock ej fortsätta i samma takt som under de närmast 

föregacnde åren. utan inskränker sig till 1,5-2 miljarder kr. per {1r. 
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Kalkylerna utgår från att räntenivån från början av december 1988 kommer 
att bestå under prognosperioden. vilket innebär att den genomsnittliga 
utländska räntenivån blir 1.2 procentenheter högre 1989 än 1988. Den högre 
räntenivån samt den ökade skuldstocken medför att räntenettot försämras 
med nästan J miljarder kr. mellan 1988 och 1989. För 1990 bidrar 
skuldstocksökningen till att räntenettot försämras med 1,5 miljarder kr. 

För 1989 skulle underskottet i bytesbalansen därmed stiga till 14 miljarder 
kr. En ytterligare ökning av. underskottet med i storleksordningen 4 
miljarder kr. förutses i båda alternativen I 990. 

Prop. 1988/89: 1()0 
Bil. 1.1 

25 



4 Industrin 

4.1 Produktion 

Sedan 1980 har industriproduktionen i Sverige ökat med knappt 20%, se 

diagram 4: l. Utvecklingen i den svenska industrin har varit i stort sett 
parallell med utvecklingen i industrin i hela OECD-området, där den starka 

tillväxten i Förenta staterna och Japan har dragit upp genomsnittet. Svensk 
industri har emellertid under denna period utvecklats betydligt starkare än 

industrin i Västeuropa. 
Den uppgång i industrikonjunkturen som påbörjades under andra kvarta

let 1986 fortsatte under första halvåret 1988. Visserligen medförde arbcts
marknadskonflikten inom verkstadsindustrin att produktionen föll med ca 

2% under första kvartalet 1988, men detta togs mer än igen under andra 
kvartalet. Under tredje kvartalet föll emellertid industriproduktionen åter 
något. Detta kan delvis tillskrivas det faktum att det höga kapacitetsutnytt

jandet inom industrin medfört produktionsstörningar med underhållsstopp 

som följd inom delar av industrin. 

Den under året kraftigt stigande orderingången till exportindustrin tyder 

på att den goda industrikonjunkturen kommer att bestå under den närmaste 

tiden. Tredje kvartalet 1988 uppgav nästan två tredjedelar av företagen i 

konjunkturbarometern att det var brist på produktionskapacitet som för
hindrade ökad produktion, se diagram 4:2. Det är för närvarande främst 
bristen på arbetskraft som begränsar produktionen. Bristen på arbetskraft är 

speciellt besvärande inom verkstadsindustrin, medan det är främst maskin
och anläggningskapaciteten som begränsar produktionen inom skogsindu
strin. 

Diagram 4:1 Industriproduktion 
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Enligt preliminära skattningar ökade industriproduktionen med knappt 
4% 1988. vilket är samma ökning som under 1987, se tabell 4:1. Det bör dock 
framhållas att ca 1.5% av ökningen beror på att 1988 innehöll 3 arbetsdagar 
mer än 1987. 

Den starka investeringskonjunkturen såväl utomlands som i Sverige har 
medfört att produktionen inom järn-stål och metallverken ökat med ca 5%. 
Även efterfrågan på papper har stigit mer än väntat, vilket medfört att 
produktionen dragits upp avsevärt inom massa- och pappersindustrin. Den 
strukturomvandling som ägt rum under senare år inom sågverksindustrin har 
inneburit betydande neddragningar av produktionskapaciteten och därmed 
medfört att produktionen minskat trots att efterfrågan varit mycket god. 

Inom övrigsektorn har produktionen ökat kraftigt inom den kemiska 
industrin samt jord- och stenvaruindustrin, medan produktionen dragits ned 
inom textilindustrin och varven. 

Under 1989 förväntas industriproduktionen öka med 2,5%, vilket är 
ungefär samma ökningstakt som under 1988 om man bortser från den del av 
ökningen under 1988 som berodde· på ökat antal arbetsdagar. Enligt 
konjunkturinstitutets septemberbarometer är produktionsplanerna för för
sta halvåret 1989 tämligen högt uppskruvade. Produktionen inom basindu
strin beräknas öka i något lägre takt än genomsnittet, eller med knappt 2% 

under 1989. 
Den kraftiga orderingångsökningen i verkstadsindustrin under loppet av 

1988 skulle snarast tala för en mycket stark produktionsökning inom 
branschen. Vad som delvis talar mot detta är att kapacitetsutnyttjandet inom 
branschen för närvarande är mycket högt och knappast kan öka mer samt de 
uppenbara svårigheter man har att få tag i arbetskraft. Det kapacitetstillskott 

Diagram 4:2 Produktionskapaciteten som trång sektor 
Procentandel av samtliga företag 
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som förutses tillkomma avser dessutom främst transportmedelsindustrin, där 
efterfrågan sannolikt kommer att vika något under 1989. Produktionsplaner
na inom transportmedelsindustrin är dessutom tämligen pessimistiska inför 
första halvåret 1989. Däremot är planerna mycket positiva inom maskin-och 
elektroindustrin. Totalt beräknas produktionen inom verkstadsindustrin öka 
med 2 ,7%. Inom övrigsektorn är det liksom under 1988 främst den kemiska 
industrin som förväntas öka produktionen. 

År 1990 förväntas såväl en lägre inhemsk efterfrågeökning som en viss 
dämpning av efterfrågans tillväxt utomlands medföra att produktionen ökar i 
något långsammare takt. Nedgången torde i huvudsak avse basindustrin, 
medan vcrkstadsindutrin väntas öka sin produktion i nästan samma omfatt
ning som under 1989. 

Tabell 4: I Industriproduktion 
Procentuell volymförändring 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Basindustri 7,0 5.6 -1,0 -1,0 1,6 3,6 1,9 
Verkstadsindustri 
exkl. varv 7,7 8,5 6.8 -0,2 3,9 4,0 2.7 
Övrig industri 1,9 4,0 1,5 -0,8 4,9 3,7 2.6 
Industri, totalt 5,1 6,1 3,4 --0,5 3,9 3,8 2,5 

Anm: Basindustri omfattar gruvor. sågverk. massaindustri. pappersindustri samt 
järn-, still- och ml:lallvi:rk. 
Kiil/or: Statistiska centralbyrän. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

4.2 Lönsamhet 

Industrins lönsamhet har varit stabilt hög under de senaste åren. Den har 
kommit upp i nivå med de bättre åren under tidiga 1970-talet. se bruttoövers
kottsandelens utveckling i diagram 4:3. Den mest dramatiska återhämtning
en sedan senare dekn av 1970-talet har skett i basindustrin, där de stora 
variationerna i kapacitetsutnyttjandet och produktpriserna sätter sin prägel 
pil lönsamheten. Återhämtningen har också varit påtaglig i de andra 
branscherna. 

Förbättringen mellan krisåret 1978 och året 1987 framgår också av diagram 

4:4. som enbart avser industriföretag med minst femtio anställda. Företagen 
har rangordnats från vänster till höger efter fallande bruttovinstandel 
respektive år och avståndet mellan kurvorna visar vinstandelens ökning 
mellan 1978 och år 1987. 

År 1978 hade exempelvis den mest lönsamma fjärdedelen av företagen 

(första 25% i diagrammet) en vinstandel på minst ca 23%. Endast 77% av 
företagen gick med vinst, dvs., vinstandelen var noll eller negativ (förlust) för 
23% av företagen. Eftersom även avskrivningarna skall täckas med brutto
vinsten. kan de senare företagen betraktas som nedläggningshotade. 

År 1987 hade vinstandelen för den mest lönsamma fjärdedelen av 
företagen stigit till minst ca 32%. Andelen företag med noll-vinst eller förlust 
hade sjunkit till ca 9%. Denna förbättring åstadkoms inte endast genom en 
lönsamhetsökning för tidigare existerande företag, utan också till en del 
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Diagram 4:3 Bruttoöverskottsandel i industrin· 
Procent 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Diagram 4:4 Bruttoöverskottsandelens fördelning 
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genom utslagning av de minst lönsamma enheterna under kostnadskrisen. 
Återhämtningen i vinstmarginalen 1987 och 1988, efter två år av nedgång, 

har skett trots en dämpad produktivitetsökningstakt och en stigande 
ökningstakt i timlöne- och insatsvarukostnader per producerad enhet, se 
tabell 4:2. Återhämtningen beror på att prisökningarna har varit större än 
kostnadsökningarna. Bruttoöverskottsandelen har därigenom i stort sett nått . 
upp till 1984 års höga ni va. Samma mönster väntas upprepas 1989, då 
emellertid ökningen i insatsvarukostnader per enhet och produktpriser 
väntas bli drygt en procentenhet lägre och lönekostnader per enhet nästan.en 
halv procentenhet högre. 

Tabell 4:2 Rörliga kostnader, produktpriser, marginaler per producerad enhet samt 
hruttoöverskott~andel 

Procentuell föriindring 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Insatskostnad 10,6 8,6 5,3 3,6 1,7 6,6 5.2 
Lönekostnad 1 0,8 5.1 8,8 6,2 3,0 4,7 5.1 

Lönekostnad 
per timme 8.4 9,9 12.2 8,0 7,0 7,3 7,3 
Produktivitet 7,6 4,5 3,2 1,7 3,9 2,5 2.1 

Summa rörlig kostnadz 7,7 7,8 6,2 4,3 2,1 6,1 5.2 
Produktpris 10,3 8,4 5,7 3,7 2,7 6,5 5,3 

Marginal3 2,4 0,6 --0,S --0,6 0,6 0,4 0,1 

Bruttoöverskottsandel4 31,5 33,2 31,6 30,1 31,0 32,0 32,2 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna 
indirekta skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion per timme. 
z Med avdrag för icke varuanknutna subventioner. 
·' Förändring i procentenheter. Marginalen är driftsöverskott brutto i procent av de 
totala rörliga kostnaderna efter avdrag för icke varuanknutna subventioner. 
4 Driftsöverskott brutto som procentandel av förädlingsvärdct. 

Anm.: Uppgifterna avser industri exkl. petroleumraffinaderier och varv. 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Bakom den bild som tecknas för industrin som helhet ligger betydande 
skillnader i branschernas utveckling. Som framgår av diagram 4:3 har 
lönsamheten för industrin totalt dragits upp 1988 av utvecklingen inom 
basindustrin och den övriga industrin, medan verkstadsindustrins lönsamhet 
sjönk något. Olikt de andra branscherna har inte verkstadsindustrins 
marginal och bruttoöverskottsandel återhämtats 1987 och 1988 utan fortsät
ter nedåt. Detta kan i viss utsträckning bero på den tre veckor långa 
konflikten inom verkstadsindustrin i början av 1988. Beräkningarna tyder 
dock på att verkstadsindustrin inte kunnat höja produktpriserna i förhållan
de till enhctskostnaderna på samma sätt som basindustrin och övrig industri 
har kunnat. Detta gäller framför allt verkstadsindustrins prissättning på 
exportmarknaden. V crkstadsindustrins lönsamhet synes ha pressats mellan 
internationell konkurrens och inhemsk kostnadsutveckling. 

Både skogsindustrin och resten av basindustrin (järn-, stål- och metall
verk samt gruvor), har gynnats av den starka konjunkturen utomlands, vilket 
har medfört mycket kraftiga prisökningar på speciellt metaller och pappers-
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massa. Även kemisk industri, som utgör en del av övrig industri, har berörts 
av en stark utlandkonjunktur. Andra delar av den övriga industrin, t.ex. 
byggämnesindustrin, har gynnats av den starka hemmakonjunkturen. 

Osäkerheten om de många faktorer som inverkar på lönsamheten är för 
stor för att motivera en kvantifierad lönsamhetsprognos för delbranscherna 
1989. De ovan beskrivna tendenserna under 1988 väntas dock i stort prägla 
lönsamhetsutvecklingen för såväl delbranscherna som industrin totalt även 
1989. Mot bakgrund av den konjunkturavmattning som nu prognosticeras för 
1990 torde de gynnsamma efterfrågeförhållanden som råder 1988 och 1989 
komma att försvagas. Om i detta fall den hittillsvarande lönekostnadsutveck
lingen fortsätter kan både verkstadsindustrins lönsamhet ytterligare försva
gas och samma utveckling göra sig gällande i de andra delbranscherna. 

Tabell 4:3 Resultat och räntabilitet m.m. för industrin 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Resultat, miljarder kr. 
Rörelseresultat exkl. värde-

stegrings vinster 39,9 45,4 44,1 53,0 54,0 61,9 

Resultat efter kalkylmässig 
avskrivning 14,3 20.7 18.1 26.0 27,6 33,5 

Finansiellt netto -5,l -1.5 3,4 4,9 6.2 7,3 
därav: intäkter 16,5 20,1 25.3 26,7 27,1 28,1 

kostnader 21,6 21,6 21.9 21,8 20.9 20,8 

Resultat efter finansnetto 9.2 19,2 21,5 30.9 33,8 40,8 

Resultat inkl. värde-
stegringsvinster1 41,4 35,5 38,3 41.2 50,1 59,9 

A 1•kastning, procent 
på materiellt kapitaf 13.5 10.3 9.2 9,3 10,6 12.0 
Genomsnittlig intäktsränta 5.9 5,9 6.7 5,8 5,1 4,9 

Rämabilitet, procent 
på totalt kapital 10.0 8.2 7,9 7,4 7,5 7,9 
på eget kapital 12,3 9,7 9,6 9,1 9,7 10.8 
"Real" räntabilitet på eget 

kapital3 2,9 1,5 3,6 5.7 4,5 4,2 

Minnesposter, procent 
Andel finansiellt kapital 44,8 48,4 49,8 54.0 56,2 56,5 
Soliditet 53,4 52,5 52.2 52,7 54,4 54,5 
Genomsnittli.f skuldränta 7.4 6,5 6,0 5.4 4.8 4,6 
Riskfri r[inta 12,2 12.6 12.1 10,3 11,4 11.2 

1 Resultat efter finansnetto plus värdestegringsvinster på lager och fast kapital. 
~ Resultat efter avskrivning plus värdestegringsvinster i procent av återanskaff
ningsvärdc på lager och fast kapital. 
-' Räntabiliteten dcflaterad med KPI:s förändring dec.-dec. 
4 Genomsnittlig ränta på långa statsobligationer. 

Anm.: Tabellen baseras på statistiska centralbyråns finansstatistik och nationalräken
skaperna. Till skillnad från finansstatistiken. som redovisar bokföringsmässiga värden, 
redovisas här kalkylmässiga resultat- och räntabilitetsvärdcn. Utvecklingen i stocken 
materiellt kapital baseras på lagerinvesteringarna och de fasta investeringarna enligt 
de övriga tabellerna. 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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De kalkylmiissiga lönsamhetsberäkningar som presenteras i tabell 4:3 ger 
också en mycket positiv bild av lönsamhetsutvecklingen 1988. Resultatet 
efter kalkylmässig avskrivning och exkl. beräknade värdestegringsvinster på 
materiellt kapital steg mellan 1987 och 1988 med ca 6 miljarder kr. i löpande 
priser till 33,5 miljarder kr. Inklusive värdestegrinsvinster (differensen 
mellan tabellens två sista resultatrader) beräknas resultatet ha ökat med ca 9 
miljarder kr. till 52,6 miljarder kr. Värdestegringsvinsternas andel av 
resultatet beräknas vara ungefär oförändrad mellan 1987 och 1988. 

Detta resultat implicerar en avkastning på materiellt kapital på ca 12%, 
vilket kan jämföras med den drygt elva-procentiga räntan på långa statsobli
gationer. Liksom under tidigare år har företagens minskade lagerhållning 
bidragit till den förbättrade avkastningen. Lagrens andel av det materiella 
kapitalet har fallit från 17% 1983 till ca 11 % 1988. 

Räntabiliteten på totalt kapital beräknas ha kommit upp till nivån 1985. 
Ökningen mellan 1987 och 1988 är till stor del hänförbar till den ökade 
avkastningen på materiellt kapital. Den ökade räntabiliteten på eget kapital 
1988 bedöms bero till övervägande del på räntabilitetsökningen på totalt 
kapital. Den genomsnittliga skuldräntan och soliditeten förutsätts vara 
närmast oförändrade. Nominellt beräknas räntabiliteten på eget kapital ha 
fortsatt att stiga mellan 1987 och 1988. Inflationsrensat har den däremot 
fortsatt att minska sedan toppåret 1986. 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 Sysselsättning 

Arbetsmarknaden karaktäriserades under 1988 av en mycket stark efterfrå

gan på arbetskraft. Ett 1i1[\tt på detta iir att antalet vid arbetsförmedlingarna 

nyanmälda lediga platser under 1988 ökade med I 8':'i i förhitllande till 1987 

och var fler än vid den tidigare toppnivån 1980. Detta resulterade i en mycket 

kraftig expansion av sysselsiittningen, en markant ökning av arbetskraftsdel

tagandet och en påtaglig reduktion av arbetslösheten. 

Antalet sysselsatta var i genomsnitt ca 60 000 fler 1988 än under 1987. en 

uppgång med 1 ,4%. Detta är den största förändringen mellan tvåårsgenom

snitt sedan 1979. Ökningen av antalet sysselsatta var emellertid änriu större i 

samband med högkonjunkturerna 1969-70 och 1974-75. Till skillnad från 

dessa är har emellertid antalet arbetade timmar per sysselsatt stigit 1988. 

Uttryckt i arbetade timmar är sysselsättningstillväxten 1988 (2.6%) den 

kraftigaste som har registrerats. Denna ökning påverkas dock av en 

kalendarisk effekt eftersom 1988 hade fler arbetsdagar än 1987. Frånriiknat 

den kalendariska effekten ökade mcdclarbetstidcn per sysselsatt med 1f2<;( .. 

Det bör dock noteras att sysselsättningstillväxten var som kraftigast i slutet av 

1987 och början av 1988. Därefter har sysselsättningen vuxit i en något 

långsammare takt. 

Trots att sysselsättning och utbud av arbetskraft har ökat kraftigt har 

samtidigt bristen på arbetskraft vuxit till ett allvarligt problem. Antalet 

obesatta vakanser var 14S·r fler i november 1988 än ett år tidigare. Av 

konjunkturinstitutets barometer i september framgår vidare att andelen 

industriföretag som anger brist på yrkesutbildad arbetskraft ökat ytterligare 

och överstiger 60St. Arbetskraftsbristen är inte enbart en konsekvens av en 

låg arbetslöshet utan även uttryck för strukturella obalanser på arbetsmark

naden och att kraven på speciell utbildning och erfarenhet vid nyrekrytering 
av arbetskraft har ökat. 

Tabell 5: I Arbetsmarknad 
Tusental personer (i åldrarna 16-64 år) 

Nivå Föriindring från fiircgående ar 

1987 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Sy.ue/siittning: 

Jord- och skogsbruk 171 -10 -6 -9 -I -3 -2 
Industri I OD 13 18 Il 5 5 2 
Byggnadsverksamhet 278 -7 -I ll 15 3 
Privata tjänster I 518 15 14 30 6 42 20 
Kommunal verksamhet I 154 34 23 -I 8 20 15 
Statlig verksamhet 201 -4 0 -4 4 -7 -] 

Totalt 4 337 41 47 29 36 60 35 

Arbetskraften 4 421 28 38 23 22 49 35 

Arbetslöshet 84 -13 -12 -S -14 -Il 0 
% av arbetskraften 1,9 2,6 2.4 2.2 1.9 1,6 1,6 

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och finansdepartmcntet. 
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Den höga sysselsättningstillväxten korresponderar inte mot en i motsva
rande grad hög produktionstillväxt. År 1988 ökade produktionen i stort sett i 
samma takt som sysselsättningen, vilket innebär att produktiviteten var i det 
närmaste oförändrad. Till viss del kan detta förklaras av den kalendariska 
effekten som beräknas vara större för sysselsättningen än för produktionen. 
särskilt i tjänstesektorn. Även frånräknat denna har emellertid produktivi
tetsökningen i likhet med de senaste åren varit svag. För hela perioden efter 
1981 har BNP per arbetad timme stigit med i genomsnitt knappt 1 % , vilket 
kan jämföras med 2.5% per år under 1970-talet. Till skillnad från under 
1970-talet då medelarbetstiden per sysselsatt minskade med drygt 1 % per år 
har medelarbetstiden under 1980-talet stigit med i genomsnitt 1/2% per år. 
Detta har medfört att BNP per sysselsatt stigit ungefär lika snabbt under 
1980-talet som under 1970-talet. 

De tre senaste åren har näringslivets andel av sysselsättningen ökat 
markant. Av sysselsättningsexpansionen mellan 1987 och 1988 faller tre 
fjärdedelar på näringslivet. 

Industrins sysselsättning har stigit under fem år i rad med sammanlagt ca 
50 000 personer. Detta innebär att ungefär en tredjedel av den mycket 
kraftiga reduktion av sysselsättningen som inträffade under perioden mellan 
1976 och 1982 (sammantaget 150 000 personer) har återhämtats. 

För industrins del har produktiviteten under 1980-talct ökat i ungefär 
samma takt som under 1970-talet, med drygt 3% per år. Produktionstillväx
ten har emellertid samtidigt varit dubbelt så hög. Med hänsyn till att 
förutsättningarna för produktivitetstillväxt är gynnsammare vid en hög 
produktionstillväxt får industriproduktiviteten ändå anses ha utvecklats 
svagt under 1980-talet. 

Under 1989 och 1990 väntas industriproduktionen växa i en successivt 
långsammare takt än 1988. Med hänsyn till att arbetskraftens utnyttjande
grad är mycket hög i utgångsläget, vilket bl.a. indikeras i statistiska 
centralbyråns kapacitetsutnyttjandemätningar, beräknas industrins produk
tivitet växa relativt långsamt. Det medför en viss sysselsättningsuppgång 
även 1989 och därefter en stagnation 1990. 

Byggverksamheten har vuxit kraftigt de senaste tre åren. Efter den 
utomordentligt stora sysselsättningsuppgången 1987, då sannolikt många 
som tidigare varit sysselsatta i byggsektorn återvände dit. var ökningen av 
antalet sysselsatta måttligare under 1988. Bristen på arbetskraft fortsatte 
samtidigt att förvärras. Under 1989 och 1990 beräknas byggverksamheten 
växa i en något långsammare takt men efterfrågan på arbetskraft kommer 
ändå att vara hög. varför sysselsättningen väntas fortsätta växa något 1989 

och sedan stagnera 1990. 
Den sysselsättningsmässigt mest expansiva delen av arbetsmarknaden var 

1988 den privaia tjänstesektorn som stod för nästan 2/3 av den totala 
sysselsättningstillväxten. Den i relativa tal största expansionen uppstod inom 
delbranschen "uppdragsvcrksamhet m.m. ", vilken innefattar konsultföre
tag, reklambyråer, bevakningsföretag etc. Denna delbransch omfattar en 
tiondel av den privata tjänstesektorn, men stod för närmare hälften av 
sektorns totala syssclsättningsökning. 

Den sänkning av produktivitetstillväxten inom näringslivet. som skett 
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Diagram 5: I Näringslh·ets produktivitet 
Årlig procentuell förändring 

4.0~----------

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0-+------~ 

1970 -- 1980 

Kii/la: Statistiska centralbyrån. 
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under 1980-talet i jämförelse med 1970-talet, faller helt på tjänstesektorn, se 

diagram 5: 1. Förädlingsvärdet per arbetad timme i denna sektor steg under 
1970-talet med i genomsnitt 3,3% per år, men har under 1980-talct vuxit med 

bara 0.8%· per år. Det bör dock understrykas att det finns avsevärda problem 
förknippade med att mäta produktivitetsutvecklingen i tjänsteproduktionen. 

Den privata tjänstesektorns sysselsättningsutveckling har under de senaste 
åren visat sig svår att förutsäga. Såväl den relativt svaga utvecklingen 1987 
som den kraftiga expansionen 1988 var överraskande mot bakgrund av 
tjänstesektorns produktionsutveckling. I bedömningen av 1989 och 1990 har 
antagits att produktiviteten i tjänsksektorn växer i ungefär samma takt som 
genomsnittet för 1980-talet. Mot bakgrund av den förutsedda produktions
ökningen i den privata tjänstesektorn beräknas därmed antalet sysselsatta 
öka med 20 000 personer 1989 och 10-12 000 personer 1990. 

Trots påtagliga rekryteringsproblem i delar av den kommunala sektorn 
ökade antalet kommunalt sysselsatta markant 1988 efter en mycket svag 

utveckling under 1986 och 1987. Syssclsättningstillväxten nådde emellertid 
inte upp till nivån under perioden 1980-1985 då antalet sysselsatta ökade 

med i genomsnitt 28 000 per år. 
Kommunernas åtaganden och planer inom bl.a. värd. barn- och äldreom

sorg m.m. innebär på längre sikt en sysselsättningstillväxt av samma 

storleksordning som under 1988. Utvecklingen under 1989 och 1990 kommer 
emellertid att påverkas av den allmänt höga efterfrågan på arbetskraft, som 

väntas hålla tillbaka kommunernas möjligheter att expandera sysselsättning
en. Prognosen innebär en langsammare syssclsättningstillväxt under 1989. 
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År 1990 antas sysselsättningsökningen bli större vid den lägre löneöknings-
takten i alternativ I eftersom kommunernas ekonomi då blir bättre än vid den 
högre kostnadsökingen i alternativ 2. 

Tabell 5:2 Produktion och sysselsättning i timmar 
Årlig procentuell förändring 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Näringslivet 
Produktion 5,0 2,1 0,8 2,7 3.2 1.8 
Sysselsättning 0,4 1,4 0,3 2,1 2.8 1, 1 
Produktivitet 4,5 0.7 0,4 0,6 0,4 0,7 

Industri 
Produktion 6,1 3,4 -0,5 3,9 3.8 2,5 
Sysselsättning 1,2 -0,7 --0,8 -0,4 1.5 0,5 
Produktivitet 4,8 4,1 0.2 4,3 2,3 2,0 

Prfrata tjänster 
Produktion 2,9 2.3 2,3 4,2 5,1 2,1 
Sysselsättning 1,0 1,9 1.5 1,9 4,0 1.3 
Produktivitet 1,8 0,4 0.8 2,2 1,0 0,8 

Offentliga tjänster 
Produktion 2,1 0.9 1,2 0,5 1,3 1,2 
Sysselsättning 2,4 1,0 0,8 -0,2 2,1 1,1 

Totalt 
Produktion (BNP) 3,9 2,1 1, 1 2,4 2,8 1,7 
Sysselsättning 1,0 1,3 0,5 1,5 2,6 1,1 
Produktivitet 2,9 0,8 0,6 0,7 0,1 0,5 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Det finns idag inga påtagliga tecken på avmattning i arbetskraftsefterfrå
gan. De prognoser som redovisas ovan innebär en fortsatt sysselsättningsök
ning i stora delar av ekonomin. Nyanmälningen av lediga platser fortsätter att 
ligga på en hög nivå. även om ökningstakten reducerats något. Länsarbets
nämderna var i sina bedömningar i september över lag optimistiska om den 
allmänna arbetsmarknadsutvecklingen under 1989. Flera nämnder pekar på 
risken att bristen på arbetskraft ytterligare accentueras. 

Sammantaget beräknas sysselsättningen öka med 35 000 personer 1989. 
Därtill väntas medelarbetstiden fortsätta öka 1989. År 1990 beräknas antalet 

sysselsatta öka med drygt 30 000 i alternativet med en lägre löneökningstakt. 

medan en fortsatt hög Iöneökningstakt kommer att medföra att sysselsätt
ningsexpansionen bromsas upp. Medelarbetstiden räknat per sysselsatt 
påverkas under 1990 i neddragande riktning av den föreslagna förlängningen 
av föräldraledigheten. 

5.2 Utbudet av arbetskraft 

Arbetskraften beräknas ha ökat med 49 000 personer 1988. Av denna tillväxt 

kan drygt hälften tillskrivas en uppgång av arbetskraftsdeltagandet. medan 

resterande del förklaras av förändringar i befolkningens storlek och ålders
sammansättning. 
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Befolkningen i de yrkesaktiva åldrarna (16-64 år) beräknas ha ökat med 
23 000 personer mellan 1987 och 1988. Merparten av denna ökning, 
uppskattningsvis 17 000 personer, kan tillskrivas nettoinvandringen. Enligt 

statistiska centralbyråns befolkningsstatistik uppgick nettoinvandringen till 
Sverige under de tre första kvartalen 1988. räknat för samtliga åldersgrupper, 
till drygt 21 000 personer, vilket var nästan lika många som under helåret 
· 1987 och en fördubbling jämfört med 1986. Den höga nettoinvandringen är 
en följd av både en hög invandring, den högsta sedan 1970, och en relativt 
begränsad utvandring. 

Både invandringens storlek och dess effekt på arbetskraftsutbudet är svår 

att förutsäga. I prognosen för 1989 och 1990 antas nettoinvandringen ligga 
kvar på en hög nivå, dock inte lika hög som under 1988. En mycket stor del av 

nettoinvandringen består av flyktingar. vilka kommer in i arbetskraften först 
efter en längre tidsperiod. Den höga nettoinvandringen under 1988 bidrar 

därför troligen till arbetskraftsutbudet först under 1989 och 1990. I proposi

tionen i oktober 1988 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslogs 
åtgärder. bl.a. inom ramen för platsförmedlingen. för att underlätta för 
invandrare att komma in på arbetsmarknaden. 

Totalt sett beräknas befolkningen i de yrkesaktiva åldrarna öka med 22 000 

personer både under 1989 och 1990. En något lägre nettoinvandring 
kompenseras av en högre inhemsk befolkningstillväxt. 

Befolkningens åldermässiga sammansättning har under de senaste åren 
medfört att befolkningen i åldersgrupper med högt arbetskraftsdeltagande 

ökat medan den minskat i åldergrupper med lågt arbetskraftsdeltagande. 
exempelvis minskar befolkningen i de yngsta och äldsta åldergrupperna på 

arbetsmarknaden samtidigt som den ökar i åldersgrupperna mellan 40 och 50 
år. Detta har i sig givit ett positivt bidrag till arbetskraften. Under 1989 och 

1990 kommer denna effekt på arbetskraftsutbudet att bli något större än 
under 1988. 

Arbetskraftsdeltagandet ökade markant 1988. I genomsnitt under året 
tillhörde 84% av befolkningen i äldrarna 16-64 år arbetskraften, vilket var 
drygt en halv procentenhet högre än under 1987, se tabell 5:3. 

Tabell 5:3 Relativa arbetskraftstal för olika åldersgrupper 
Årsmedeltal 1987 och förändring i procentenheter 

Nivå Förändring 

1987 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

16-19 år, män 44,6 - 0,3 0,9 - 0.2 - 2,6 0,8 0,0 
kvinnor 48,4 0,4 1,5 - 2.2 - I.I 1,0 0,0 

20-24 år, män 81,9 - 1,0 0,1 - 1,3 - I.I 2,3 0.5 
kvinnor 80,0 - 0.2 0,6 - 0.1 - 1,8 0,7 0,5 

25-54 år, män 94,7 1.6 0,3 0,1 - 0.1 0,1 0,0 
kvinnor 90,4 1.1 0,8 0.9 0,1 0,4 0,2 

55-64 år, män 74,9 - 0,9 - 0,2 - 0,5 1.0 0,0 0,1 
kvinnor 64,1 - 0,1 0,3 1,5 2,7 1,0 0,9 

Totalt 83,4 0,2 0,8 0,3 0,1 0,6 0,3 

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU). konjunkturinstitutet och finansdepart-
1m:nti:t. 
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Särskilt markant har arbetskraftsdeltagandet ökat i ungdomsgrupperna. 
För den yngsta åldersgruppen, ungdomar i fildern 16-19 år. har arbetskrafts
talet stigit med nära en procentenhet 1988. För denna grupp·har arbetskrafts
deltagandet under det senaste decenniet reducerats med mer än 10 procent
enheter. till följd av att fler går i gymnasieskolan. Det förbättrade arbets
marknadsläget kan ha inneburit att fler väljer att förvärvsarbeta och att 
arbeta vid sidan av studierna. Även för de äldre ungdomarna i åldern 20-24 år 
innebar första hälften av 1980-talet att arbetskraftsdeltagandet utvecklades 
mycket svagt. Orsaken var främst en kärv arbetsmarknad. vilket särskilt 
drabbade denna grupp. Den kraftiga uppgången av AK-talen 1988 skall ses 
mot bakgrund av att ungdomsarbetslöshcten reducerats påtagligt. I progno
sen för 1989 och 1990 har antagits att arbetskraftsdeltagandet inte fortsätter 
stiga för de yngre ungdomarna och ökar i en något mindre omfattning för de 

äldre. 
De vuxna kvinnornas arbetskraftsdeltagande växer nu i en betydligt 

långsammare takt än under 1970-talct och början på 1980-talct. Undantaget 
är kvinnorna över 55 år. där arbetskraftsdeltagandet fortsätter att växa i 
relativt snabb takt. Denna utveckling avspeglar att potentialen för ett ökat 
kvinnligt arbetskraftsdeltagande successivt minskar i takt med att äldre 

generationer av kvinnor med lågt arbetskraftsdeltagande lämnar den yrkes
aktiva befolkningen samtidigt som yngre generationer med högt arbets
kraftsdeltagande når upp i högre åldrar. I prognosen för 1989 och 1990 antas 
kvinnornas AK-tal förändras på samma sätt som under 1988. För de vuxna 
männen har arbetskraftsdeltagandet ökat marginellt 1988 och beräknas bli 

oförändrat 1989 och 1990. 
Sammantaget ger befolkningsförändringar och ökat arbetskraftsdeltagan

de en tillväxt av arbetskraften på 35 000 personer 1989 och runt 30 000 
personer 1990. 

5.3 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Under 1988 uppgick arbetslösheten preliminärt till i genomsnitt 1,6% av 
arbetskraften, vilket motsvarar drygt 70 000 personer. Detta innebär en 
ncdg{ing från 1987 med 0.3 procentenheter och niistan en halvering jämfört 

med under 1983, då arbetslösheten var som högst. 

Tabell 5:4 Relath· arbetslöshet i olika åldersgrupper 
Procentandel av arbetskraften i respektive itldersgrupp 

1982 198."1 198..\ 1985 1986 1987 1988 

16-19 år <:u 9,2 ..\,3 ..\,1 3,6 3,5 3.1 
20-24 år 5,1 5.7 5.5 5.3 5.1 ..\,..\ 3.6 
25-54 itr 2.0 2.2 2.0 l.8 1.7 1...\ 1.3 
55-6..\ är l,9 2.-1 2.8 2.5 2.1 2.0 1.7 

Totalt 2.6 2,9 2,6 2,4 2,2 1,9 I.6 

Anm: Siffrorna för åren 1981-1986 har reviderats mec..I hänsyn till omläggningen av 
mätmetod i AKU. 
Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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Diagram 5:2 Arbetslöshet 
Procent, 3-månaders glidande medelviirde pa säsongrensade viirden 

H176 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet har emellertid reducerats mer än vad 
den öppna arbetslösheten indikerar. Antalet latent arbetssökande - dvs. 
personer som i arbetskraftsundersökningar uppger att de kan och vill arbeta, 
men av olika skäl inte aktivt söker arbete och därför inte räknas in i 
arbetskraften som arbetslösa - minskade från ca 50 000 personer 1987 till 
drygt 30 000 personer 1988, dvs. relativt sett betydligt mer än arbetslösheten. 
Detsamma gäller personer som är undersysselsatta av arbetsmarknadsskäl. 
Den gruppen minskade med drygt 40 000 personer. men omfattar fortfarande 
ca 180 000 personer. 

Den arbetslöshet som kvarstår idag är i hög grad betingad av strukturella 
faktorer på arbetsmarknaden. En fortsatt hög arbetskraftscfterfrågan under 
1989 väntas därför inte medföra någon nedgång av arbetslösheten under året. 
Prognoserna för utvecklingen av sysselsättning och arbetskraft 1990 innebär 
att arbetslösheten blir ungefär oförändrad. 

Uppgången i efterfrågan på arbetskraft har haft spridning över hela landet. 
År 1988 reducerades arbetslösheten i samtliga län. Det skedde även en viss 
regional utjämning genom att arbetslöshetstalen sjönk något mer i skogslä
nen än i riket i övrigt trots att arbetskraften växte relativt sett mer i dessa län. 
Det finns dock fortfarande stora variationer i sysselsättningsgrad mellan 
länen. I skogslänen är 79% av befolkningen sysselsatt mot 84% i storstadslä
nen. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan t.ex. Stockholms och Norrbot
tens län är hela 10 procentenheter. Skillnader finns i samtliga åldersgrupper, 
men är särskilt markant för de äldre. 

Såväl 1987 som 1988 minskade arbetslösheten för arbetskraften i åldrarna 
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20-2-1 år hetydligt mer iin för andra åldersgrupper. Tidigare år har 

arbetsmarknadsläget för denna grupp varit besvärligt. Under 1988 minskade 

arbetsliisheten markant liven för elen yngsta {1ldersgruppen trots att omfatt

ningen på ungdomslagen niistan halverades. 

Under de senaste itrcn har det skett en förskjutning av tyngdpunkten i 

arbetsmarknadspolitiken n1ot mer utbudsinriktade åtgärder. Detta innefat

tar hl.a. en ökad omfattning pä utbildnings- och rehabiliteringsinsatser och 

en förstärkning av platsförmedlingen. medan omfattningen på de sysselsätt

ningsskapande åtgärderna har reducerats kraftigt. Ca 1-1 000 personer var 

sysselsatta i beredskapsarbete 1988. vilket var den liigsta nivån sedan 1970. 

Antalet ungdomar i ungdornslag. som 198-1-85 uppgick till drygt 30 000 eller 

niira 20% av arbetskraften i !lldrarna 18-19 i\r. var under 1988 ca I U ()(JO. 

Sammantaget har de sysselsättningsskapandc ätgiirdcrnas omfattning redu

cerats till en tredjedel av toppnivån 198-1. 

Tabell S:S Antal personer i arbetsmarknadspolitiska ätgärder 
Tusental. genomsnitt per år 

!WC 1983 198-1 ]'18.'i 19W1 1987 1988 

Syssels~it t nings-
skapande ätgärder -1-1 .'i9 93 67 53 -10 30 
-- b..::rcdskapsarbete -1-1 S9 -Il 2-1 19 17 1-1 
-- ungck1rnslag 31 31 2-1 18 10 
-- rekryteringsstöd 21 12 JI) 6 5 
Arbetsmarknads-
utbil<lnin~ ( A'.\1U) 35 38 7'7 33 J-1 36 -10 
Fiin:tags~tbildning 1 -I :; ' 3 -I 3 :; 
At~ärder för arbets-
ha~dikappadc~ 62 (i(, 68 73 79 8~ 83 

Totalt 1-tS 168 200 176 170 161 IS8 

1 Utbildning vid pcrrnitteringshot. flaskhalsutbildning rn m. 
2 Sarnhall. liinebidrag. arbctsmarkna<lsinstitut (AMI) och offentligt skyddat arhetc. 

Källa: Arbctsmarknadsstyrclscn (Al'vlS). 

Arbetsmarknadsutbildningen har däremot byggts ut under de senaste tvt1 
åren och omfattade i genomsnitt drygt -10 000 elever 1988 mot 3-1 ono elever 

1986. Denna uppgäng skall ses mot bakgrund av den växande bristen pä 

arbetskraft. Då arhetsmarknadsutbildningen hade sin största omfattning 

1978-1979. gick i genomsnitt 50 000 personer i utbildning. Vid sidan av 

arbetsmarknadsutbildningen har även stödet till utbildning i företag, bland 

annat s. k. flaskhalsutbildning. under 1988 ökat i omfattning. 

Trots en stigande efterfrågan på arbetskraft har antalet personer som är 

sysselsatta i speciella program för arbetshandikappade fortsatt att växa, om 

än i en långsammare takt än tidigare. Totalt omfattade denna typ av åtgärder 

83 000 personer 1988, vilket var 15 000 fler än 198-1. Antalet sysselsatta i 

Samhall. i offentligt skyddat arbete eller med lönebidrag har därmed blivit 

större än antalet personer som omfattas av sysselsättningsskapande il.tgärder 

och arbetsmarknadsutbildning tillsammans. 
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6 Löner och priser 

6.1 Löner 

En preliminär bedömning av utfallet från 1988 års avtalsrörelse ger vid 

handen en genomsnittlig avtalsmässig kostnadsökning om drygt 4% .. mellan 

helåren 1987 och 1988. Den genomsnittliga löncglidningen uppskattas till 

drygt 3% 1988. dvs. ungefär lika mycket som den genomsnittliga löneglid

ningen föregående år. Sammantaget ger denna uppskattning en total 

genomsnittlig timlöneökning om 7,5%, 1988. se tabell 6:1. 

I den privata sektorn kännetecknades avtalsrörelsen 1988 av förbundsvisa 

förhandlingar. De avtalsmässiga löneökningarnas storlek, periodisering 

samt avtalsperiodernas längd varierar betydligt mellan olika avtalsområdcn. 

De flesta avtal på den privata sektorn är dock ettåriga. 

Inom vissa branscher, främst i elen privata tjänstesektorn, ger de förbuncls

visa överenskommelserna en avtalsmässig löneökning som avsevärt översti

ger den genomsnittliga avtalsmässiga löneökningen I 988. Enligt bl.a. den 

lönestatistik som produceras av Landsorganisationen i Sverige och Svenska 

Arbetsgivareförcningen gemensamt. den s.k. andrakvartalsstatistiken, samt 

parternas avtalsberäkningar gällande avtalade löneökningar som lagts ut 

efter andra kvartalet 1988, har liinekostnadsökningarna under 1988 för 

företag inom hemmamarknadssektorn. där inslag av utländsk konkurrens 

saknas, betydligt överstigit lönekostnadsökningarna inom exportindustrin. 

Tabell 6: I Timlöner och arbetskraftskostnader 
Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare lndustriarhetarc 

Avtal Löm:- Tim för- Avtal Löne- Timför-
glidning tjänst glidning tjiinst 

1980 7.4 1.9 9.3 6.1 .•.2 CJ.3 
1981 6,2 2.5 8.7 5.9 4 ') JO.I 
1982 4,6 1,5 6.1 4.1 3,5 7,6 
1983 4,7 1.4 6.1 3.8 2.9 6,7 
1984 5.7 2.4 8.1 6.2 4.1 I0.3 
1985 4.2 3.2 7.4 3.8 3.7 7.5 
1986 6.2 2.1 8.3 3.9 3.5 7.4 
1987 3,6 3.5 7.1 6.4 
1988 4,1 3,4 7.5 7,5 
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Sociala Arbets-
kost- krafts-
nader kostnader 

0.8 I0.2 
u.s J0.7 
u 1 7.8 
2.4 9.3 

-0.1 10,2 
0.2 7.7 
u.u 7.4 
0.6 7.0 
0,0 7.5 

Anm.: Uppgifterna för samtliga löntagare baserar sig på löncsummcstatistik. Uppgifterna för industriarbetare 
grundar sig på förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i förekommande fall komph:tterats med engilngsbelopp. 
som ej ingår i SCB:s statistik. · 
Källor: Statistiska ccntralhyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

I den kommunala sektorn träffades ett tvåårsavtal 1988. Den avtalsmässiga 

nivålöneökningen 1988 resp. 1989 uppgår till ca 8 1/2 % resp. drygt 3 % . Då 

en del av de·avtalade löneökningarna för 1988 läggs ut vid olika tidpunkter 

under året blir den avtalsmässiga kostnadsökningen för 1988 lägre, ca 

5 1/2 ':+. Detta ger i sin tur en kostnadseffekt, ett s.k. överhäng, till 1989. 

Den avtalsmässiga kostnadsökningcn beräknas uppgå till ca 41/2%, 1989. På 

motsvarande sätt skapas ett mindre kostnadsövcrhäng till 1990. Avtalet på 41 



den kommunala sektorn innebär vidare att förutsättningarna för en mer 
decentraliserad lönesättning inom kommuner och landsting ökar. Huruvida 
detta kommer att leda till ytterligare löneökningar på det kommunala 
området kan bedömas först när resultatet av de lokala förhandlingarna 
sammanställts. 

Löneavtalet för den statliga sektorn är ettårigt och innebär en nivålöneök
ning om 6,6% 1988 och en kostnadslöneökning om ca 4,5%. Inför 1988 års 
avtalsrörelse angav regeringen i uppdrag till statens arbetsgivarverk en 
utgiftsram om 4% för medelsberäkningarna med hänsyn till 1988 års avtal för 
den statliga sektorn. För att inte personalförsörjningsläget inom statsförvalt
ningen skulle försämras justerade regeringen med stöd av riksdagens 
bemyndigande sedan upp denna ram till 5,6%. Då de totala nivålöneökning
arna på det statliga omradet enligt 1988 års avtal uppgår till 6,6%, och således 
överstiger ramen med 1 %, föranleder avtalet ett extra rationaliseringskrav 
motsvarande merkostnaderna. Vad avser löneutvecklingen 1989 inom den 
statliga sektorn bygger det budgetförslag som nu presenteras på att löneutgif-

. tema ökar med högst 5%. Om lönekostnadsökningarna inom det statliga 
området 1989 överstiger denna procentsats måste merkostnaderna finan
sieras genom ökad effektivitet och produktivitet. 

Enligt konjunkturinstitutets avtalsberäkningar ger överhänget till 1989, 
från de avtalsområden som har ettårsavtal, ett bidrag till den totala 
kostnadsiikningen om drygt 1'/(,1989. Inkluderas även de tvåårsavtal som har 
slutits för 1988 och 1989 uppgår bidraget till den totala kostnadsökningen till 
drygt 2 112 % 1989. Tvåårsavtalen beräknas därutöver ge upphov till ett 
begränsat överhäng till 1990. Bidraget från dessa till den totala kostnadsök
ningen uppskattas till ca 112% 1990. 

Jämfört med förhållandena i omvärlden ligger timlöneökningarna i 
Sverige på en hög nivå, se diagram 6: 1. I diagrammet jämförs timlöneutveck
lingen i industrin i Sverige med timlöneutvecklingen i de länder (exkl. 
Spanien och Schweiz) som ingår i den svenska valutakorgen. De s.k. 
korgländerna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent 
till Sverige på världsmarknaden. Timförtjänsten för industriarbetare i 
Sverige bedöms ha ökat med 7 ,5% mellan 1987 och 1988. Timlönen för 
industriarbetare i OECD-området uppskattas ha stigit med ca 4 1/2% under 
motsvarande period. Även i Förbundsrepubliken Tyskland, som är den 
svenska industrins viktigaste konkurrentland på världsmarknaden, bedöms 
industriarbetarlönen ha ökat med ca 4 1/2% mellan 1987 och 1988. I andra 
viktiga konkurrentländer som Förenta staterna och Japan har ökningen av 
industriarbetarlönen varit något lägre. För 1989 uppskattas timlönen inom 
industrin i OECD-området stiga med ca 4%. 

1 den bedömning av den svenska och internationella ekonomins utveckling 
mellan 1988 och 1990 som presenterades för riksdagen i oktober 1988, 
gjordes en teknisk framskrivning av timlöneökningarna på 7% per år för 1989 
och 1990. På de flesta avtalsområden har ännu inte löneavtal slutits för 1989. 
För 1990 har inga löneavtal slutits. Då underlag för prognoser för lönekost
nadsutvccklingen 1989 ännu i betydande utsträckning saknas, antas timlö
nen, på basis av en mer schablonmässig framskrivning, öka med 7% 1989. 

Bedömningarna avseende den svenska ekonomin 1990 är baserade på två 
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Diagram 6: I Nominell timlön inom industrin 
Årlig procentuell förändring, nationell valuta 
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Anm.: De 13 OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som 
konkurrent till Sverige på världsmarknaden. 
Källor: OECD, statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet samt finansdeparte-
mentet. · 

alternativ för timlönernas utveckling. I det ena alternativet (alternativ 1) 
antas timlönerna stiga med 4% 1990. dvs. ungefär samma ökningstakt som i 
våra konkurrentländer. I det andra (alternativ 2) antas timlönerna stiga med 
7%, dvs. en i stort sett oförändrad ökningstakt jämfört med föregående år. 

6.2 Priser 

Från december 1987 till november 1988 har konsumentprisindex (KPI) stigit 
med 6,0%. Även inflationstakten beräknad som förändringen i KPI under de 
senaste 12 månaderna uppgick till 6,0%. KPI-ökningen under loppet av 1988 
(dec. 1987-dec. 1988) beräknas uppgå till 6.3%, vilket innebär att föränd
ringen mellan helåren 1987 och 1988 blir 5,8%. 

I december 1987 ersattes det allmänna prisstoppet. som trädde i kraft 
januari 1987. av en skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar till statens 
pris- och konkurrensverk, (SPK). I april 1988 beslutade regeringen att 
fr.o.m. maj 1988 begränsa den allmänna skyldigheten att förhandsanmäla 
prishöjningar till att omfatta varu- och tjänsteområden motsvarande ca 
hälften av den privata konsumtionen. Enligt regeringsbeslut i juni 1988 
upphävdes förhandsanmälningsskyldigheten fr.o.m. juli 1988, med undantag 
för byggnadsmaterial där anmälningsskyldigheten kvarstod t.o.m. december 
1988. Därefter återgår SPK till en löpande pris- och konkurrensbevakning i 
enlighet med de generella riktlinjer regeringen tidigare fastställt. Prisstoppet 
och dess avveckling försköt prishöjningarna från första halvåret 1987 till 
hösten 1987 och de första månaderna 1988. Det medförde att inflationstakten 
mätt som prisökningen över de senaste 12 månaderna steg under vären och 
sommaren 1988 för att åter sjunka i början av hösten 1988. 
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Diagram 6:2 Konsumentprisindex 
12-månaders förändringstal, utfall t.o.m. november 1988 för Sverige och t.o.m. 
oktober 1988 för OECD. 
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Anm.: De 14 OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som 
konkurrent till Sverige på världsmarknaden. 
Käl/ur: OECD. statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet samt finansdeparte
mentet. 

Inflationstakten i Sverige ligger fortfarande på en hög nivå. se diagram 6:2. 

I diagrammet jämförs prisutvecklingen i Sverige. räknat som 12-månaders 

förändringstal i KPI, med prisutvecklingen i hela OECD-området och i de 
länder (exkl. Spanien) som ingår i den svenska valutakorgen. De s.k. 
korgländerna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent 

till Sverige på världsmarknaden. Detta innebär att lågintlationsländer som 

Förbundsrepubliken Tyskland och Japan ges stor vikt. För OECD-området 
har den privata konsumtionen i resp. land använts som vikt. OECD-området 

inkluderar några länder med mycket höga inflationstal vilket drar upp 
områdets medelvärde. Under loppet av 1988 beräknas konsumentpriserna i 

korgländerna resp. OECD totalt stiga med sammanlagt 2 1/2%-3% resp. ca 

4%. År 1989 och 1990 beräknas inflationen bli ca 4% per år i OECD

området. 
I nedanstående tablå jämförs konsumentprisutvecklingen i Sverige med 

konsumcntprisutvecklingen i hela OECD resp. i OECD-Europa mellan 1980 

Konsumentprisernas och livsmedelsprisernas utveckling i Sverige och OECD 1980-
1987. 
Procentuell förändring mellan årsgenomsnitten. 

KPI Livs- KPI exkl. 
totalt medel livsmedel 

Sverige 67.0 91.l 61.1 
OECD-totalt 45,8 41.3 47,1 
OECD-Europa 65,8 62.3 67.1 

Kiil/a: OECD. 
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och 1987. Under denna period har utvecklingen av KPI i Sverige överstigit 
KPl-ökningen i hela OECD och i OECD-Europa. Prisökningarna på 
livsmedel i Sverige har under denna period med bred marginal överstigit 
livsmedelsprisutvecklingen både i OECD totalt och i OECD-Europa. 
Prisökningarna på annat än livsmedel har däremot varit lägre i Sverige än i 
OECD-Europa mellan 1980 och 1987. Den kraftiga prisökningen på 
livsmedel har således varit en bidragande orsak till att inflationen har varit 
högre i Sverige än i omvärlden under 1980-talet. 

För 1989 har prisutvecklingen bedömts utifrån prognoser och antaganden 
om arbetskraftskostnader, produktivitetsutveckling, importpriser m.m. 
Timlöneökningen antas, som tidigare nämnts, vara 7% 1989. En höjning av 
ATP-avgiften drar upp arbetskraftskostnaden med ytterligare 0,3 _procent
enheter 1989. 

Utvecklingen av importpriserna förväntas bli måttlig. Prisökningen beräk
nas uppgå till knappt 4% 1989. Priset på råolja förutsätts ligga kvar på 15 
dollar per fat under året. För posten bostäder ligger i prognosen en antagen 
hyresutveckling om 7% 1989. Kostnadsutvecklingen för egna hem förväntas 
bli lägre. 

Jordbruksavtalet för 1988 innehåller en prisklausul, den s.k. ''ventilen", 
som drar upp KPI i början av 1989. Detta har beaktats i prognosen. Endast en 
marginell förändring av indirekta skatter är beslutad för 1989, vilket har 
beaktats i prognosen. 

Tabell 6:2 Konsumentpriser 
Årlig procentuell förändring och bidrag därtill 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

KPI dec.-dec. 8,1 5,8 3,2 4,9 6,3 5,5 

Därav hänförs till: 
Importpriser 1,6 0,0 - 1,3 0,7 0,8 0,7 
Jordbrukspriser 0.4 0,5 0,3 0,5 0,5 0.6 
Bostäder 1,9 1.5 0.7 !,2 1,7 1,3 
Indirekta skatter 1,2 0.2 0.2 0,6 0,9 0.1 
Diverse taxor 0.4 0,3 0.5 0.4 0.4 0,5 
Övriga inhemska kostnader 2,6 3,3 2.8 1.5 2.0 2.3 

KPI årsgenomsnitt 8,0 7,4 4,2 4,2 5,8 5,6 
lmplicitprisindex 8,3 6,9 4,6 5,5 5,9 5.9 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Under loppet av 1989 bedöms inflationen uppgå till ca 5 112%, se tabell 6:2. 
Mellan helåren 1988 och 1989 bedöms prisökningarna uppgå till drygt 5 
112%. 

För 1990 har bedömningen av prisutvecklingen gjorts i enlighet med de två 
olika timlöneantaganden som tidigare redovisats, och på basis av en mer 
kalkylmässig framskrivning. Timlönerna antas öka med 4% i alternativ 1 
resp. med 7% i alternativ 2. 

På kort sikt slår skillnaden i löneutveckling främst igenom på kostnads- och 
marginalutvecklingen i den skyddade sektorn. Skillnaderna i löneutveckling 
påverkar emellertid även den kostnadsutveckling som ligger till grund för 
prisutvecklingen gällande diverse taxor och, på något längre sikt, bostadspri-
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ser och jordbrukspriser. Även importpriserna kan påverkas då den högre 
inhemska prisnivån i alternativ 2 möjliggör för företag att ta ut högre priser 
på importvaror på den svenska marknaden. Mot denna bakgrund uppskattas 
prisutvecklingen mellan helåren 1989 och 1990 till ca 4% i alternativ 1 resp. ca 
5 112% i alternativ 2. 
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7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 

7 .1 Hushållens disponibla inkomster 

Sedan 1983 har hushållens realt disponibla inkomster ökat varje år. Bakom 
den utvecklingen ligger dels stigande reallöner och sysselsättning. dels en 
stark ökning av inkomstöverföringarna från den offentliga sektorn. År 1988 
beräknas de realt disponibla inkomsterna ha stigit med nästan 3%. Även 
1989 väntas realinkomsterna öka i ungefär samma takt, se tabell 7: 1. 

Tabell 7:1 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande 

Miljarder kr. Proccntudl förändring 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Löpande priser 
Löner 436.4 477,0 516,9 9,3 9.3 8,4 
Företagsinkomster 56,1 60,9 66,2 11,8 8.5 8,7 
Räntor och utdelningar, netto -9,8 -14.6 -19.6 
Inkomstöverföringar från 
<?.ffentlig sektor 199.9 225,5 251,5 9,8 12.8 11,5 
Ovriga inkomster 58,6 63,2 70,4 11,4 7.7 11.4 
Direkta skatter, avgifter m.m. 232,0 257,6 279,9 14.2 l l.O 8.7 

Disponibel inkomst 509,3 554,4 605,5 7,0 8,9 9,2 

Privat konsumtion 526,3 572,2 617,5 9,5 8,7 7,9 

1980 års priser 
Disponibel inkomst 293,2 301,6 310,9 1,5 2,8 3,1 
Privat konsumtion 303,0 311,2 317,1 3,8 2,7 1.9 
Sparkvot, nivå i % -3,3 -3,2 -2.0 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Hushållens löneinkomster beräknas öka med ca 8 1/2% 1989 efter att ha 
ökat med drygt 9% per år de två senaste åren. Bakom den beräknade 
ökningen 1989 ligger de förutsättningar angående timlön och sysselsättning 
som redovisats i tidigare kapitel. 

Inkomstöverföringarna från den offentliga sektorn beräknas öka realt med 
5 112 1989, se tabell 7:2. En rad förbättringar av de sociala förmånerna bidrar 
till den relativt kraftiga ökningen, liksom de ökande utbetalningarna från 
sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna. Basbeloppet höjs med 2 100 kr. till 
27 900 kr. den 1januari1989. Därmed ökar basbeloppet med 8,1 % mellan 
1988 och 1989. Av basbeloppshöjningen utgör 600 kr. en extra höjning för att 
kompensera pensionärerna för den återstående delen av det devalverings
avdrag som gjordes 1984. 

Föräldraförsäkringen byggs ut i flera steg genom att tiden för ersättning 
förlängs. En första utbyggnad med tre månader sker den 1 juli 1989. Ett nytt 
studiemedelssystem införs den 1 januari 1989. Maximala studiemedel höjs 
från 145% till 170% av basbeloppet. Bidragsdelcn ändras så att 501:·(, av 
basbeloppet utgörs av bidrag. Bidraget höjs därmed från ca 2 200 till 13 950 
kr. per läsår för en heltidsstuderande (vid 1989 års basbelopp). 
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Tabell 7:2 Jnkomstiiverföringar från offentlig sektor till hushåll 

Miljarder kr.. Procentuell förändring. 
löpande priser 1980 års priser 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Från staten 88,3 96,5 !06,4 4,4 3,3 4,3 
Barnbidrag 10,2 10.3 ]().3 17.7 -4.3 -5.1 
Folkpension och delpension 
inkl. KBT 55.0 59.5 64.6 0,3 ·2.2 2.8 
Pensioner till f.d. anställda 2,5 2,7 2,9 -1.9 1.5 -0.5 
f\rbetsskadeförsäkring 4,4 7,0 I0.6 46,2 49.1 43.7 
Ovrigt 16.1 17.0 18.0 4.5 -0.4 -0,1 

Från kommunerna 18,5 20,3 22,0 -1,4 3,5 2,7 
Bostadsbidrag 2.5 2.9 3.1 I. I 7.ll 3.4 
Pensioner till f.d. anställda 3.4 3,9 4.3 4,0 9.0 3.8 
s.ocialbidrag 4,2 4.3 4.4 -1,6 -3.2 -2.3 
Ovrigt 8.4 9.2 10.2 -3,9 3.6 4.3 

hån socialförsäkringssektorn 93,1 108,7 123,1 7,7 I0,3 7,2 
Allmän tilläggspcnsion 53.8 60.6 69.8 6.6 6,4 9,0 
Sjukförsäkring m.m. 31.8 41,1 46,l 10.l 22.0 6,3 
Arbetslöshetsförsäkring 7,5 7.0 7,2 5.8 -11.3 -2,9 

Summa inkomstö\·erföringar 199,9 225,5 251,5 5,4 6,6 5,5 

Anm.: Dctlatering iir gjord med konsumentprisindex. 
Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Vid årsskiftet 1988/89 genomförs också omfattande förändringar i arbets
löshetsförsäkringen. Högsta dagpenningen höjs från 425 kr. till 450 kr. och 
lägsta dagpenningen (KAS-beloppet) från 149 kr. till 158 kr. Dagpenningen 

utgiir med 90% (förut 91,7%) av den försäkrades dagsförtjänst inom ramen 

för högsta och lägsta dagpenning. Samma högsta och lägsta dagpenning skall 
giilla i alla arbetslöshetskassor. De tre nivi!erna på utbildningsbidragct vid 
arbetsmarknadsutbildning höjs till 450, 270 och 191 kr. De fem karensdagar
na i arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet 
(KAS) slopas. Avstängningstiden för den som frivilligt lämnar sitt arbete 
eller liknande förlängs med fem dagar. Genom dessa reformer beräknas 
utbetalningarna från arbetslöshetsförsäkringen öka 1989 trots den fortsatt 

läga arbetslösheten. 
Reglerna för det kommunala bostadstillägget ( KBT) ändras vid årsskiftet 

1988/89 så att KBT inte minskar för pensionärer som har arbetsinkomst vid 

sidan av sin pension. 
Utbetalningarna från arbetsskadeförsäkringen har ökat mycket kraftigt 

under senare ar. Arbetsskadeförsäkringen ger full ersättning för inkomst
bortfall till den som drabbas av skada i sitt arbete. Ersättning utges vid 

bestående nedsättning av arbetsförmågan i form av en livränta. Livränta kan 
också utges till efterlevande anhörig. Antalet arbetsskadeärenden har stigit 

snabbt. År 1984 var antalet ärenden som prövades hos försäkringskassorna · 
drygt 54 000. År 1988 beräknas antal ärenden ha stigit till drygt det dubbla. 

Antalet godkända arbetssjukdomar har ökat ännu kraftigare. Orsakerna till 
denna utveckling är inte klarlagd. Den nyligen tillsatta arbetsmiljökommis
sionen har som en viktig uppgift att komplettera kunskaperna om arbetsför

hållanden som ger upphov till skador och sjukdomar. 
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Utbetalningarna från sjukförsäkringen ökade med ca 30% i löpande priser 
1988. Orsakerna till den kraftiga ökningen är dels sjukförsäkringsreformen 
den 1 december 1987, dels ökat antal ersatta sjukdagar (sjuktal). För 1989 
väntas en fortsatt ökning av sjuktalet. En beräknad snabbare överföring av 

arbetsskadefall från sjukförsäkringen till arbetsskadeförsäkringen verkar 
dock dämpande på utbetalningarna från sjukförsäkringen. 

Hushållens räntenetto beräknas ha försämrats kraftigt 1987 och 1988 till 
följd av det negativa finansiella sparandet dessa år. Skulderna ökade mer än 

de finansiella tillgångarna. För 1989 väntas ett fortsatt underskott i det 
finansiella sparandet, vilket medför en ytterligare försämring av räntenettot. 
Både 1988 och 1989 ökar ränteutgifterna netto med ca 5 miljarder kr., vilket 
illustrerar den belastning på den framtida inkomstnivån som den nuvarande 

lånefinansieringen av en del av den privata konsumtionen innebär. 
Hushållens inbetalningar av direkta skatter, avgifter m.m. beräknas ha 

uppgått till 31,7% av inkomsterna före skatt 1988. År 1989 beräknas denna 
andel sjunka något till följd av sänkningen av den statliga inkomstskatten. 

Skattesänkningen sker genom att skattesatserna sänks med 3 procentenheter 

för beskattningsbara inkomster över 75 000 kr. (och med 15 procentenheter 
mellan 70 000 kr. och 75 000 kr.). Det innebär att marginalskatten för en 
genomsnittlig heltidsarbetande löntagare sänks från 50% till 47% och att 

högsta marginalskattesatsen sänks från 75% till 72% vid en kommunal 
utdebitering av 30 kr. Samtidigt reduceras underskottsavdragens maximala 

värde från 50% till 47%·. Förändringarna innebär att den statliga inkomst
skatten minskar med ca 10 miljarder kr. 1989 jämfört med om 1988 års regler 
hade tillämpats även 1989. Den kommunala utdebiteringen höjs med 24 öre 

per skattekrona 1989 motsvarande ca l 1/2 miljarder kr. 

Diagram 7:1 Reallön per timme före och efter skatt 
1980 års priser. index 1974 = 100 
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Det avgiftsfria året vid sjukhusvård för ålderspensionärer avskaffas den 1 
januari 1989. Avgiften per värddag skall vara högst 55 kr. Samtidigt införs ett 
nytt avgiftssystem, som innebär att vårdavgifterna tas ut genom avdrag vid 

utbetalning av pensionerna. I tabell 7: l sker emellertid en bruttoföring av 

pensionerna och vårdavgifterna betraktas som en nominell avgift till 
kommunerna. 

Reallönen per timme före skatt minskade med ca Il% mellan 1979 och 
1983, se diagram 7:1. Fr.o.m. 1984 började reallönen öka och 1988 var 

reallönen före skatt 8 l/2S'c· högre iin 1983. Efter skatt var ökningen drygt 
6~>c. År 1989 beräknas reallönen före skatt öka med drygt 1 % och efter skatt 
med ca 2 <>(-"Att reallönen efter skatt stiger så mycket mer än före skatt beror 
dels på sänkningen av inkomstskatten, dels på att underskottsavdragen 

viintas öka kraftigt p.g.a. ökade ränteutgifter. vilket drar ned löntagarnas 

skatter. 
I tabell 7:3 redovisas lönesummans och pensionernas förändring i fasta 

priser. Eftersom sysselsättningen ökar de aktuella åren utvecklas den reala 
lönesumman mer positivt än den reala timlönen. Lönesumman efter skatt 

ökade mindre än lönesumman före skatt 1987 och 1988 främst på grund av att 
skatteomläggningarna dessa år utgick från och kompenserade för lägre 

timlöneökningar än vad som blev fallet. Skattesänkningen 1989 bidrar till att 
lönesumman beräknas öka mer cfier än före skatt. 

Tabell 7:3 Realinkomsternas förändring 

Lönesumma före skatt 
Lönesumma efter skatt 

Pensioner före skatt 
Pensioner efter skatt 

Disponibel inkomst 

Miljarder kr .. 
löpande priser 

1987 1988 

436,-l 477.0 
280.9 305.7 

126.4 139.4 
96.4 105.5 

509,3 554,4 

1989 

516,9 
334.0 

155.2 
115.9 

605,5 

Procentuell förändring. 
1980 års priser 

1987 1988 1989 

-l.9 3.3 2.6 
3.6 2,9 3.4 

3.1 4.3 5.4 
1.9 3.4 4,0 

1,5 2,8 3,1 

Anm.: Liinesummans föriindring innefattar förändringar i både timlön och antal 
arbetade timmar. I pensioner ingar i denna tabell iiven privata tjänstepensioner. I 
beräkningarna av lönesumma och pensioner efter skatt har hänsyn endast tagits till 
preliminär A-skatt. Denatering av liinesumma och pensioner är gjord med konsu
mentprisindex. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Pcnsionsinkomsterna beräknas öka realt med 5 1/2% 1989 före skatt. 

Diirvid beräknas den extra höjningen av basbeloppet bidra till ökningen med 

2 112 procentenheter. Pensionerna ökar regelmässigt i väsentligt lägre takt 

efter skatt än före skatt. Det beror huvudsakligen på att det genomsnittliga 
ATP-beloppet per pensionär ökar och att skatteandelen av pensionerna 

därmed stiger. 
För 1990 beriiknas hushållens realt disponibla inkomster stiga med drygt 

1 ')~i alternativ 1. I det andra alternativet beräknas den reala inkomstökning
en till l 1/2%. 

Inkomstskatten har antagits bli justerad genom en uppräkning av inkomst

gränserna i den statliga skatteskalan med 4%. Reallönerna beräknas öka mer 
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i det andra alternativet, men inkomstöverföringarna från den offentliga 
sektorn beräknas öka något mer i det första. Det beror huvudsakligen på att 
pensionerna via basbeloppet är knutna till föregående års inflation, vilket 
innebär att en sänkt inflationstakt medför en real ökning av pensionerna. 

Inkomsterna 1990 påverkas också av att det andra steget i utbyggnaden av 
föräldraförsäkringen sker den 1 juli 1990 genom att tiden för ersLittning 
förlängs med ytterligare tre månader och att högsta dagpenningen i 

arbctslöshetsförsiikringen fr.o.m. 1990 skall höjas l1rligen i takt med 
löneutvecklingen för industriarbetare. 

7 .2 Privat konsumtion och sparande 

Den privata konsumtionen har i stort sett utvecklats parallellt med den 

disponibla inkomsten sedan 1970, se diagram 7:2. Det finns dock ett par 
viktiga undantag. Under 1980-talcts första år sjönk hushållens reala dispo
nibla inkomster utan att den privata konsumtionen minskade i motsvarande 

grad. Istället sjönk hushållens sparkvot med ca 4 procentenheter mellan 1980 

och 1983. vilket kan tolkas som att hushållen försökte bevara sin levnads
standard genom att dra ner på sparandet. Den andra avvikelsen inträffade 
under åren 1986 och 1987 då den privata konsumtionen ökade med 8,6 

procentenheter. vilket är mer än dubbelt så mycket som de disponibla 
inkomsterna steg under samma period. Detta resulterade i att sparkvoten 

försämrades ytterligare med ungefär 2 procentenheter per år till -3,3% är 

1987. 

Diagram 7:2 Disponibel inkomst och privat konsumtion 
Miljarder kr., 1980 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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Diagram 7:3 Hushållens förväntningar om den egna ekonomin 12 månader framåt 
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Anm.: Diagrammd visar skillnaden mellan andelen hushall som tror på en förbättring 
och andelen som tror på en försämring. Säsongrensat. 
Kiilla: Statistiska centralbyrån 

Huvudorsaken till att den privata konsumtionen ökade så starkt i 
förhållande till inkomsterna 1986 och 1987 torde i första hand vara att 
hushällen fick större möjligheter att finansiera sin konsumtion med lånade 
medel i och med att kreditmarknaden avreglerades i november 1985. 
Sannolikt förstärktes avregleringens konsekvenser av att hushållens förvänt
ningar om den egna ekonomins framtida utveckling blev mycket mer 
optimistisk dessa år. se diagram 7:3, och att hushållssektorns förmögenhet 
steg starkt till följd av värdestegringen på fastigheter och aktier. 

Sannolikt har den ökade tillgången till krediter haft störst betydelse när det 
gäller den starka försäljningsuppgången på bilar och andra varaktiga varor, 
som kan betraktas som investeringsvaror för hushållen. Till konsumtions

uppgången på 8,6% under åren 1986 och 1987 bidrog bilinköpen med 2,0 
procentenheter och inköpen av andra ·sällanköpsvaror med 3,2 procenten

heter. 
Hushållens upplåning och vad hushållen använt inkomster och upplåning 

till framgår av tabell 7:4. Avregleringen av kreditmarknaden i november 
1985 medförde en kraftig ökning av nettoupplåningen 1986. Därmed ökade 
hushållens tillförda medel med över 17% medan inkomsterna steg med ca 
7%. Hushållens finansiella placeringar fördubblades mellan 1985 och 1986 
och var något större än nettoupplåningen. Den nedgång av de reala 
investeringarna som pågått sedan 1979 fortsatte även 1986. 
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Tabell 7:4 flnansieringsanalys för hushållssektorn 
Miljarder kr., löpande priser 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Disponibel inkomst brutto 397,3 424.4 467,0 500,7 535,I 583.1 
Nettoupplåning 37.0 41.2 36,I 89,7 74.3 IOO.O 
Tillförda medel 424,3 465,6 503,1 590,4 609,4 683,l 

Konsumtion 3fl2,7 398.4 438,7 480.5 526.3 572.2 
Reala investeringar 21.S 22.6 20,8 19,9 21.9 26.2 
Finansiella placeringar 40.1 44,6 43.6 90.0 61.2 84,7 
Använda medel 424,3 465,6 503,I 590,4 609,4 683,l 

Anm.: Disponibel inkomst brutto inkluderar den i nationalräkenskaperna kalkylerade 
kapitalförslitningen på hushållens kapitalstock. 
Hushållens andel (6,3 miljarder kr.) av den tillfälliga förmögenhetsskatten pa 
försäkringsbolag 1987 har i tabellen till skillnad från i nationalräkenskaperna inte 
dragits bort vid beräkningen av disponibel inkomst brutto och finansiella placeringar. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyran och finansdepartementet. 

År 1987 var nettoupplåningen och de finansiella placeringarna lägre än 
1986. Det finansiella sparandet - skillnaden mellan finansiella placeringar 
och nettoupplåning-försämrades från omkring noll 1986 till ca -13 miljarder 
år 1987. Upplåningen användes således i större utsträckning än 1986 till 
konsumtion och i någon mån till reala investeringar. Sparkvoten sjönk med 
ca 2 1/2 procentenheter. 

År 1988 beräknas nettoupplåningen ha ökat till ca 100 miljarder kr. 
Ökningen motsvarades av en lika stor uppgång i finansiella placeringar och 
investeringar. Det innebär att hushållens sparkvot var i stort sett oförändrad. 
Det finansiella sparandet försämrades emellertid med ca 2 miljarder kr. 
jämfört med under 1987. 

Diagram 7:4 Privat konsumtion 
Bidrag i procent till den ärliga utvecklingen 
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Anm.: 1988 avser de tre första kvartalen. I sällanköpsvaror ingår varaktiga och delvis 
varaktiga varor. 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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Under 1988 har hushållens förmögenheter fortsatt att öka. I decemher Prop. 1988/89: 100 

1988 hade aktiekurserna återhämtat sig till den nivå som rådde innan Bil. 1.1 

börsraset i oktober 1987. Det betyder att aktiekurserna stigit med i 

genomsnitt ca 40% sedan slutet av 1986. Prisökningarna på småhus har 

accelererat sedan de 1986 för första gången under 1980-talet översteg 

inflationstakten. Mellan första halvåren 1987 och 1988 steg priserna på 

småhus med ca 14 % . 

Trots hushållens förmögenhetsökningar och en fortsatt optimistisk syn på 

den egna ekonomin har den privata konsumtionens ökningstakt bromsats 

upp under 1988. Enligt nationalräkenskaperna var konsumtionstillväxten 

2.6% under de tre första kvartalen 1988 jämfört med motsvarande period 

1987. Speciellt för detaljhandclns försäljning har en dämpning av öknings

takten observerats. Under de elva första månaderna 1988 ökade detaljhan

dclns försäljningsvolym med ca 2% jämfört med motsvarande period 1987. 

Helåret 1987 ökade omsättningen med 4,59L Omsättningen av sällanköps

varor har gått ned från en ökning på drygt 8% 1987 till knappt 4% för de elva 

första månaderna 1988. Bilinköp och utlandsresor har däremot fortsatt att 

öka starkt. För helåret 1988 beräknas den privata konsumtionen ha ökat med 

2.7%. Det tidigare fallet i sparkvoten beräknas, som redan nämnts, ha 

upphört 1988. 
Flera faktorer talar för en dämpad konsumtionstillväxt och ett ökat 

hush@ssparande 1989. Efter avregleringen av kreditmarknaden ökade 

hushållens nettouppläning starkt. vilket gav utslag i en ökad privat konsum

tion. Utvecklingen under 1988 visar dock en i stort sett oförändrad sparkvot 

jämfört med 1987. vilket tyder p~i att den anpassning av hushållens tillgångar 

och skulder, som avregleringen resulterade i. nu till stor del är genomförd. 

Dessutom är realräntan efter skatt idag betydligt högre än under 1970-talet, 

vilket gör det dyrare att låna och mer förmänligt att spara. Vidare har 

hushållens negativa sparande resulterat i en starkt ökande skuldbörda. med 

räntor och amorteringar som sannolikt minskar hushållens villighet att ta nya 

lån. Även den aviserade skattereformen torde redan under 1989 minska 

hushällens beniigenhet att öka sin skuldsättning. 

Den höga försiiljningsnivän för nya bilar 1988 väntas inte bestå 1989. En 

bidragande orsak härtill är att många hushåll torde ha tidigarelagt sina inköp 

av bilar till 1988 för att kunna utnyttja katalysatorrabatten. som tas bort 

fr.o.m. 1989 års modeller, vilka alla skall vara utrustade med katalytisk 

avgasrening. Då bilinköpens andel av den privata konsumtionen är ca 5% 

betyder ett omslag i hilinköpen från en ökning med 10% 1988 till en väntad 

minskning med 10% 1989 att ökningstakten för den privata konsumtionen 

reduceras med 1 procentt:nhet. 

Försäljningstillväxten av sällanköps- och dagligvaror bedöms 1989 bli i 

stort sett oförändrad jämfört med 1988. Turistnettot väntas ha en fortsatt hög 

tillviixttakt 1989. Mot denna bakgrund bedöms den privata konsumtionen 

öka i volym med l. 9% 1989. Spar kvoten beräknas stiga med ca 1 procenten

het. 

För 1990 väntas en fortsatt nedgång i ökningstakten av den privata 

konsumtionen. Vid en timlöneökning på 4% 1990 bedöms konsumtionstill

växtcn bli 1.5%. Den högre timlöneökningen på 7% i alternativ 2 väntas leda 

till en ökningstakt av den privata konsumtionen på 1,7%. 
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8 Investeringarna 

Den kraftiga investeringsuppgången 1987 fortsatte under 1988 och de totala 
bruttoinvesteringarna beräknas ha ökat med ca 5% i volym. Investeringarna 
under 1988 var i högre grad än under 1987 koncentrerade till maskininvcste
ringar, medan byggnadsinvesteringarna utvecklades något svagare. 

Under 1989 väntas näringslivets investeringskonjunktur mattas något, 
särskilt för byggnadsinvesteringarna. samtidigt som bostadsinvestcringarna 
minskar relativt kraftigt bl.a. till följd av åtstramningen av ombyggnadsverk
samheten. Myndigheternas investeringsplaner innebär dock en fortsatt och 
större investeringsexpansion än under 1988. Likaså ökar affärsverkens 
investeringar, vilket innebär att den offentliga sektorn beräknas ge ett 
betydande bidrag till investeringstillväxten 1989. De totala bruttoinveste
ringarna beräknas öka med 1,5% 1989, se tabell 8:1. 

Investeringarna under 1990 antas till viss del vara beroende av lönekost
nadsutvecklingen. I alternativet med en nedväxling av löneökningstakten 
beräknas näringslivets investeringar växa en dryg procentenhet snabbare än 
vid en försatt hög löneökningstakt. I båda lönealternativen väntas bostads
byggandet bli i stort sett oförändrat, medan myndigheternas investeringar 
fortsätter växa. De totala bruttoinvesteringarna väntas öka med 2,5% 1990 i 
alternativ 1 respektive 1, 7% i alternativ 2. 

'J1. 

Tabell 8: I Bruttoinvesteringar efter näringsgren 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1987. 1980 års priser 
löpande 
priser 1986 1987 1988 1989 

Näringsliv 124,5 0,5 5.4 5.9 2.5 
Offentliga myndigheter 23.2 .:..{).8 -0.6 2.5 6.6 
Bostäder 43.1 -3.5 12,9 4,3 -4,5 

Totalt 190,9 --0,6 6,2 5,1 1,5 
därav maskiner 101.3 -2.7 7.4 8,U 4.2 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

8.1 Näringslivets investeringar 

Efter en tillfällig försvagning under 1986 har näringslivets bruttoinvestering
ar de två senaste åren fortsatt växa med 5 1/2% respektive 6%. Sammantaget 
har därmed näringslivets investeringsvolym vuxit med 36% sedan 1982. 
Tyngdpunkten i uppgången har legat på maskininvesteringarna som vuxit 
med drygt 40%, medan näringslivets byggnadsinvesteringar ökat med drygt 
20%. Näringslivets investeringar har vuxit nästan dubbelt så mycket som 
produktionen, varför näringslivets investeringskvot nu ligger på en markant 
högre nivå, se diagram 8: 1. 

lndustriinvcsteringarna har stått för nära hälften av investeringsökningcn 
sedan 1982 och ökat med över 70%. Den svaga investeringsutvecklingen och 
utslagningen av kapital under under senare delen av 1970-talct innebar att 
industrins kapitalstock minskade i volym. De senaste årens investeringsupp-
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Diagram 8:1 Näringslivets investeringar 
Procent av BNP, 1980 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet 

gång har dock medfört att bruttoinvesteringarna nu markant överstiger 
kapitalförslitningen och att kapitalstockens tillväxt är tillbaka på i stort sett 
samma nivå som under första hälften av 1970-talet. Den förlust av produktivt 

industrikapital som inträffade under senare delen av 1970-talet och i början 

av 1980-talet torde nu ha aterhämtats och industrins kapitalstock beräknas 

vara större nu än vad den var innan investeringarna började falla. 
Vid bedömningen av industrins kapitalanskaffning och produktionskapa

citet måste även industrins leasing av maskiner och byggnader samt 
investeringar i s.k. immateriella tillgångar beaktas. För industrins del har 
leasingvolymen fördubblats under 1980-talet och motsvarade under 1988 
nära 10%· av industrins investeringar. De immateriella investeringarna är 
svåra att uppskatta. Enligt statistiska centralbyråns investeringsenkät var 
industrins investeringar i forskning och utveckling samt marknadsföring 
under 1987 värdemässigt lika omfattande som de materiella investeringarna. 

Industriföretagens utgifter för forskning och utveckling har, räknade i fasta 

priser. fördubblats under det senaste decenniet. 
Industrins bidrag till investeringstillväxten var något mindre 1988 än året 

innan. Denna uppbromsning faller helt på byggnadsinvesteringarna, som 

beräknas ha varit oförändrade, medan industrins maskin investeringar ökade 

i samma takt som under 1987 eller med drygt 13%. Under 1987 var 

investeringsuppgången koncentrerad till skogsindustrin och transport
medelsindustrin. Dessa branscher ökade sina investeringar även under 1988, 
men ökningstakten halverades. Den kraftigaste investeringsuppgången 

registrerades istället för andra delar av basindustrin, bl.a. gruvorna och järn

och stålindustrin, samt för de delar av industrin som berörs av den kraftiga 
uppg[mgen i byggsektorn. t.ex. trävaruindustrin samt jord- och stenindu
strin. 
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Diagram 8:2 Näringslivets investeringar 
Miljarder kr., 1980 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Statistiska centralbyråns investeringsenkät i oktober 1988 visade att 
företagen reviderat upp sina investeringsplaner för 1989 relativt kraftigt 
jämfört med enkäten i maj. vilket kan tolkas som att företagens osäkerhet om 
den framtida efterfrågeutvecklingen nu har reducerats. Med hänsyn tagen till 
att företagen i oktoberenkäterna normalt underskattar den framtida investe
ringsutvecklingen tyder enkäten på en fortsatt tillväxt för industrins investe
ringar även 1989, se diagram 8:2. Transportmedelsindustrin har mycket 
expansiva investeringsplaner, medan t.ex. skogsindustrin väntas minska sin 
investeringsvolym. Transportmedelsindustrin skulle, om planerna förverkli
gas, öka sina investeringar för sjunde året i rad och stå för nära 20%· av 
industrins investeringar 1989 mot 10% 1982 

Tabell 8:2 Bruttoinvesteringar i näringslivet 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1987, 1980 iirs priser 
löpande 
priser 1986 1987 1988 1989 

Industri 35,l - 2.2 12,6 10,0 5,1 
Basindustri 8,7 -26.5 21.5 16.2 -0,5 
Verkstäder 14,5 9,7 I I.I 3.6 10,0 
Övrig industri 12.0 7.0 8.5 13.2 4,0 

Övrigt näringsliv 89,4 1,4 2.9 4.3 1,5 

Totalt 124,5 0,5 5,4 5,9 2,5 
därav maskiner 72,7 - 3,7 6,6 7,3 4.1 

byggnader 41.7 8,6 :u 3,4 0,3 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralhyrån och finansdepartementet. 
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Till skillnad från industrin expanderade det övriga näringslivet sina 
investeringar kraftigare under 1988 än under 1987. 4.3% jämfört med 2,9%. 
Det var speciellt byggnadsinvesteringarna som, trots restriktionerna på 

byggmarknadcn, ökade relativt kraftigt. Frånräknat de statliga affärsverken 

ökar skillnaden mellan 1987 och 1988. Affärsverken beräknas nämligen ha 
minskat sina investeringar 1988 med 4%. efter en ökning med 6 1/2% 1987. 
Det var bl.a. statens järnvägar och statens vattenfallsverk som drog ned sin 
investeringsverksamhet. 

Under 1989 bedöms även det övriga näringslivet få en svagare investerings

utveckling än under 1988. Det ansträngda läget och restriktionerna på 
byggmarknaden väntas medföra att speciellt byggnadsinvesteringarna brom

sas upp. Affärsverkens investeringsplaner tyder på att dessa under 1989 
kommer att öka sina investeringar med 5% i volym. 

Utvecklingen av näringslivets investeringar 1990 är svårbedömd. Det finns 
flera faktorer som talar för en fortsatt relativt god investeringsutvcckling 

bl.a. det höga kapacitetsutnyttjandet, den relativt goda lönsamheten under 

flera år i följd samt att flera investeringsprojekt på grund av överhettningen 

på byggmarknaden fått skjutas på framtiden. En något lägre tillväxttakt i 
ekonomin talar dock för en svagare invcsteringsutveckling. 

En annan viktig faktor för utvecklingen av investeringarna är företagens 

förväntningar om den framtida kostnadsutvecklingen. En utveckling där den 

svenska löneökningstakten under 1990 kommer ned på en markant lägre nivå 
och hamnar i paritet med omvärldens, kan antas få en positiv effekt på 
företagens framtidsbedömning och därmed deras benägenhet.att bygga ut sin 
produktionskapacitet. I alternativet med en lägre löneökningstakt beräknas 

näringslivets investeringar öka med 3.2%· 1990, medan investeringsuppgång

en förutses begränsas till 2,0% vid alternativet med en högre löneöknings
takt. 

Tabell 8:3 Offentliga innsteringar 

Miljarder Årlig procentuell förändring. 
kr.. 1987 1980 års priser 

löpande 
priser 1986 1987 1988 1989 

Statliga myndigheter 6,5 -6.0 11.3 8.8 9.2 
Statliga affärsverk 15.6 8.6 6.7 -4,1 4,8 
Staten 22,l 3,7 8,1 --0, I 6,3 

Kommunala myndigheter 16.8 l.2 - 4,8 -0.1 5,5 
Kommunala affärsvc::rk 4,0 -8,7 -17.3 15,2 -21.6 
Kommunerna 20,8 -1,2 - 7,5 2.9 - 0,4 

Totalt 42,9 I, I - 0,1 1,3 2,9 

Källor: Konjunkturinstitutet. statistiska ccntralhyrån och finansdcpartmcntet. 

8.2 Bostadsinvesteringar 

Efterfrilgan på bostäder har under de senaste åren ökat markant. Ett mått på 

detta är att andelen outhyrda lägenheter har sjunkit från 2,6% 1984 till 0.4% i 

september 1988. Uppgången av bostadseftcrfrågan har varit mest accentu-
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Diagram 8:3 Antal outh)·rda hyreslägenheter respektive totalt antal påbörjade lä- Prop. 1988/89: 100 
genhcter Bil. 1 . I 
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Källor: Statistiska centralbyriin och finansdepartementet 

crad i storstadsområdena~ men har nu fött spridning över hela landet. Denna 

uppgång i bostadsefterfrågan torde i hög grad vara en effekt av den relativt 

förmånliga utvecklingen av hushållens reala inkomster. Därtill har en hög 

nettoinvandring och en ökad regional rörlighet bidragit till att driva upp 
efterfrågan på nya bostäder. 

Den växande bostadsefterfrågan har resulterat i en kraftig tillväxt av 

bostadsbyggandct. Under 1987 pilbörjades niira 40 000 nya liigenheter och 

under 1988 beräknas 48 000 lägcnhctcr ha blivit påbörjade. vilket kan 
jämföras med ca 30 000 lägenheter per år under 1985 och 1986. Uttryckt i 

investeringsvolym i nyproduktion av bostäder innebär detta en uppgång med 

över 75'/r• pä tvä år. 

Expansionen av hostadsbyggandet under 1988 läg framför allt på första 
halvåret. Under loppet av året har bostadsbyggandct bromsats upp, speciellt 

i storstadsomrädena. Svårigheter att få igång nya liigenhctsprojckt kan i 

första hand förklaras av den mycket ansträngda situationen på byggm~ukna

den, som även gett utslag i kostnadsutvecklingen i bostadsbyggandet. Den 

snabba kostnadsutvecklingen har inneburit att allt fler bostadsprojekt fatt 

kostnader som överstiger de gränser som accepteras vid prövning av statliga 

län till nybyggnad. 

I oktober föreslog regeringen en rad åtgärder i syfte att dämpa överhett

ning och kostnadsökning i byggsektorn och bereda utrymmc för bostadshyg

gandc. Prognosen för byggverksamheten exklusive nya bostiider innebär en 

nedgång 1989. Det torde därför finnas utrymme på byggmarknaden för en 

fortsatt hög nivå p[1 bostadsbyggandet. Prognosen lir att drygt 50 000 nya 59 



Tabell 8:4 Bostadsinvesteringar 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1987. 1980 års priser 
löpande 
priser 1986 1987 1988 1989 

Nybyggnad 20.6 -12,l 28.3 33.0 15.0 
Flcrbostadshus 10.1 - 9.4 30.9 40.0 13.0 
Småhus 10.4 -14,6 25,9 26,0 17.0 

Ombyggnad 22.5 3,3 2,5 -20,0 -32.0 
Flerbostadshus 19.3 1.7 9.1 -20.0 -33.0 
Småhus 3.2 11.4 -26.1 -20.0 -25.0 

Totalt 43,1 - 3,5 12,9 4,3 4,5 

Anm.: Förändringen i investeringsvolymen skiljer sig från förändringen av antalet 
påbörjade lägenheter eftersom investeringsvolymcn påverkas av bl.a. bostadshyggan
dcts förläggning i tiden och den genomsnittliga investeringskostnaden per lägenhet. 

Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdcpartmentet 

lägenheter påbörjas 1989. Den förutsätter dock att kostnadsutvecklingen 
inte blir sådan att den påtagligt dämpar nyproduktionen. Även för 1990 antas 
igångsättningen ligga kvar på samma höga nivå. 

År 1988 innebar en vändpunkt för ombyggnaden av bostäder. som 
beräknas ha minskat med 20l/f .. i volym. Ombyggnadsinvesteringarna steg 
kontinuerligt från början på 1970-talet Lo.m 1987. Särskilt kraftig var 
expansionen i början på 1980-talet i samband med det s.k. ROT-program
met. som innefattade en höjning av de statliga subventionerna till ombygg
nad av bostäder. 

Diagram 8:4 Bostadsinvesteringar 
Miljarder kr., 1980 års priser 
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De flesta ombyggnader sker med statliga ombyggnadslån, till vilka är 
knutna en räntesubvention, som motsvarar mer än halva om byggnadskostna
den. Under 1987 och 1988 sattes ramar för omfattningen på ombyggnadslå
ncn i storstadsområdena, vilket efter en tid resulterade i en kraftig nedgång 
av antalet lägenheter som beviljades ombyggnadslån i dessa områden. Trots 

det var ombyggnadsverksamheten mycket omfattande 1988. I hela landet 
beviljades lån till ombyggnad av ca 35 000 lägenheter, motsvarande en 
invcsteringskostnad på ca 15 miljarder kr. 

Regeringen föreslog i propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgär

der (prop 1988/89:47) ytterligare åtgärder för att begränsa ombyggnaden av 

bostäder. Ramarna för ombyggnadslån i storstadsområdena under 1989 
bibehålls och ramar sätts även i övriga delar av landet. Vidare reduceras 
subventionsgraden vid ombyggnad genom att den garanterade räntan för 
räntesubventionerna höjs. Mot denna bakgrund förutses i det närmaste en 

halvering av ombyggnadsverksamheten de närmaste två åren. Neddragning
en av ombyggnaden av bostäder torde i viss utsträckning komma att 

kompenseras av ökade bostadsreparationer. 

8.3 Byggnadsverksamhet 

Läget på byggmarknaden karaktäriseras av en högt uppdriven efterfrågan 
och brist på produktionsresurser. I konjunkturinstitutets byggbarometer i 

september uppgick resursutnyttjandet, räknat som skillnaden mellan ande
len företag med högt respektive lågt resursutnyttjande, till nära +60%. Före 
1987 hade detta mått på byggsektorns resursutnyttjande aldrig överstigit 
+ 15%. Över 80'k av företagen uppgav brist på vissa kategorier av 

byggnadsarbetare och nästan samtliga byggnadsföretag angav bristen på 
arbetskraft som främsta hindret för en ökad produktion. Överhettningen på 

hyggmarknaden är mer accentuerad nu än vid tidigare uppsving i hyggkon
junkturen. 

Uppgången i byggeftcrfrågan började under 1986 då näringslivets bygg
nadsinvesteringar ökade relativt kraftigt. Näringslivets byggande fortsatte 
expandera under 1987 samtidigt som bostadsbyggandet svängde från en 
nedgång 1986 till uppgång med nära 12% i volym 1987. Under 1988 
bromsades tillväxten av byggandet något framför allt som en följd av en 
minskad ombyggnad av bostäder. 

Sysselsättningen i byggsektorn, som ökade mycket kraftigt under 1987, 
fortsatte stiga under 1988, men i en långsammare takt. Drygt hälften av den 

sysselsättningsnedgång som inträffade mellan 1981och1984 har nu återhäm
tats. 

Statistiken möjliggör ingen regional fördelning av den totala byggverksam

heten. Regionalt fördelad statistik över antalet byggnadsarbetare indikerar 
dock att uppsvinget i byggvcrksamheten har varit kraftigast i storstadsområ

dena. men att skillnaden i utveckling mellan storstäderna och övriga landet 
minskat under 1988. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare har de senaste 
två åren minskat i samtliga län. 

Sedan 1987 har byggvcrksamheten varit föremål för särskilda regleringar. 
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Syftet med dessa har varit dels att dämpa överhettningen på byggmarknaden, 
särskilt i storstäderna, dels att skapa ett ökat utrymmet för nyproduktion av 
bostäder. Regleringarna inne här. utöver tidigare nämnda ramar för ombygg

nadslån till bostäder. bl.a. att länsarbetsnämnderna i Stockholms samt 
Göteborgs och Bohus län skall utnyttja byggnadstillståndsgivningen för att 

begränsa den totala byggvolymen till 1986 {1rs nivå. För Stockholms Hin skall 
dessutom annat byggande än bostadsbyggande begränsas till 70';(, av 1986 års 

nivå. Vidare har möjligheten att utnyttja investeringsfonderna begränsats till 
miljöinvesteringar samt investeringar i stödområdcna. 

Tabell 8:5 Byggnadsverksamhet 

Miljarder Årlig procentuell för~indring. 
kr. 1987. 1980 års priser 
Iörandc 

1986 1987 1988 1989 pnser 

Byggnadsinvesteringar lOU 1.l 5,2 2.7 -0.6 
därav näringsliv 41.7 8.6 3, I 3.4 0.3 

offentliga 
myndigheter 16.5 -4.0 -6.3 -2.9 7.4 
bostäder 43.1 -3.5 12.9 4.3 -4.5 

Reparation och underhåll 40.1 5.9 0.9 3.1 3.1 

Summa 141,4 2.5 3,9 2.11 0,4 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralhyran och finansdepartementet. 

Mot bakgrund av att överhettningen på hyggmarknaden under 1988 

förstärktes och spreds även till övriga delar av landet. skärptes i oktober 1988 
regleringen av byggmarknaden. Denna skärpning innebar utöver ramar och 

ändrade villkor för ombyggnadslån till bostäder dels en förlängning av 
regleringen av byggnadstillståndsgivningen i storstadsliinen till att gälla även 

under 1990. dels att arbetsmarknadsstyrelsen fick i uppdrag att under 1989 
med stöd av förordningen om byggnadstillstånd begränsa annat byggande än 
bostadsbyggande i övriga delar av landet till 95%· av nivån under perioden 
november 1987-oktober 1988. 

Regleringarna på byggmarknaden har medfört en kraftig nedgång av 
ombyggnadsverksamhcten och att ett stort antal byggprojekt i storstadsom
rådena har skjutits på framtiden. Volymen av annat byggande än bostäder i 
de reglerade områdena minskade markant under 1988. För landet som helhet 
har emellertid byggandet utanför bostadssektorn fortsatt att växa och 

tillväxttakten var högre under 1988 än under 1987. 
Under 1989 och 1990 beräknas den totala byggverksamhetcn växa 

betydligt långsammare än under 1987 och 1988. Under 1989 är det framför 
allt ombyggnader av bostäder som reduceras kraftigt. Byggandet utanför 

bostadssektorn väntas däremot expandera mer än under 1988. Det är bl.a. 
primärkommunernas investeringar i byggnader och anläggningar som beräk

nas öka, till stor del som en följd av det ökade bostadsbyggandet. De 
kommunala affärsverken. som räknas till näringslivet. väntas däremot 
kraftigt minska sina hyggnadsinvesteringar. varför uppgången av den 

kommunala sektorns byggande sammantaget blir mer begränsad än för 
myndigheterna. Hela den offentliga sektorns byggvolym beräknas öka med 

knappt 2%. 
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Diagram 8:5 Lagerkvoten inom industrin 
Procent av produktionsviirdct 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet 

8.4 Lagerinvesteringar 

Den lagerneddragning som påbörjades andra halvåret 1980 fortsatte även 
under 1988. Under denna period har lagren minskat med nästan 50 miljarder 

kr. i löpande priser. Industrin svarar för nästan två tredjedelar av neddrag

ningen men också inom partihandeln har lageravvecklingen varit betydande. 
Industrin har sedan 1980 dragit ner sin lagervolym med 25 % samtidigt som 
produktionen stigit med 18 %. Lagerkvoten har därmed sjunkit från 51 % 
1980 till 34 % 1988, se diagram 8:5. 

Lagerneddragningen under 1988 kan i huvudsak hänföras till oljelagren 
inom parti- och detalj handeln. En viss lageruppbyggnad av övriga varor har 
dock skett inom handeln. Inom industrin har den höga efterfrågan och det 
höga kapacitetsutnyttjandet lett till en fortsatt reducering av färdigvarlagren. 
Neddragningen är speciellt märkbar inom massa- och pappersindustrin och 
järn-, stål- och metallverken. Inom dessa branscher är lagren för närvarande 

mycket små, vilket minskar möjligheterna att under den närmaste framtiden 

möta en ökad efterfrågan med fortsatta lagerneddragningar. 
Under 1989 och 1990 förväntas en avmattning av efterfrågetillväxten, 

vilket torde leda till en viss uppdragning av lagren. Samtidigt innebär den 
höga realräntan ett incitament för företagen att hålla nere sina lager. Lagren 

har mot denna bakgrund antagits stiga måttligt under perioden, eller med 0, 7 
mdkr. 1989 och 2,2 mdkr. 1990 (1980 års priser). Detta motsvarar ett 

BNP-bidrag på 0,4 % resp. 0,2 % . Uppdragningen förväntas främst komma 
inom industrin, där de små lagerstockarna i vissa fall inneburit störningar i 
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prodl:lktionsprocessen. Även detaljhandeln kan förmodas öka lagren något 
under 1989 i samband med att bilinköpen minskar. 

Tabell 8:6 Lagervolymförändringar 
Miljarder kr.. 1980 års priser 

1986 1987 1988 1989 

Jord- och skogsbruk -0,1 -0,l 0,1 0 
Industri exkl. varv -3,5 -1,5 -2,1 0,6 
Varv -0.6 -1,5 0,3 0 
El-. gas- och vattenverk 0.6 -0,3 0,3 -0,1 
Partihandel -1,2 -1,1 -0,3 -0,4 
Detalj handel -0,2 0,3 -0,3 0,6 

Totalt -5,1 -4,2 -1,9 0,7 
därav råolja och bränslen 1,2 1,8 -1,5 -0.6 

Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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9 Den offentliga verksamheten 

9 .1 Den offentliga sektorn och samhällsekonomin 

Den offentliga sektorns finanser har förbättrats markant sedan 1982 då 
underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till 6,3% 
av BNP. År 1987 fick den offentliga sektorn ett överskott på ca 41 miljarder 
kr .. vilket motsvarar drygt 4~>c av BNP. År 1988 beräknas det finansiella 

sparande ha minskat med ca 7 miljarder kr., men om engångsskatten på 
livförsäkringsbolagens förmögenheter 1987 exkluderas så motsvarar det en 
förbättring med ca 9 miljarder kr. 

Den starka förbättringen .av den offentliga sektorns finansiella sparande 
sedan 1982 kan hänföras till en relativt snabb ökning av inkomsterna 

samtidigt som utgiftsutvecklingen har varit förhållandevis dämpad. Inkoms
terna beräknas ha ökat med ca 27% i fasta priser mellan 1982 och 1988. 
medan utgifterna har stigit med 10 112~;{;,, se tabell 9:1. 

Tabell 9:1 Reala förändringar av· den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
Årlig procentuell volymförändring 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Inkomster 4,9 3,1 3,5 5,1 7,9 0,0 2,0 

Exkl. engångsskatt 5,2 2,5 

Utgifter 2,7 0,4 3,8 1,4 0,0 1,8 2,2 

Transfereringar till hushåll 3.1 -1,2 4,7 5,9 5,4 6,6 5,5 
Övriga transfereringar 6,0 -10,4 3,6 2.7 -10,0 -0,8 --0,4 
Räntor 7,8 9,6 12,0 -7,4 -8,9 -9,7 -4,9 
Konsumtion 0,8 2,4 2.1 1,2 1,3 1.4 1,9 
Investeringar -0,3 -2,2 -3.7 -2,6 -3,5 4,3 1,7 

Anm.: Förändringstalen för den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 
redovisas med statsbidrag och andra interna betalningsströmmar eliminerade (liksom i 
tabell 9:4). Inkomster och transfereringar har deflaterats med KPI. Offentlig 
konsumtion och investeringar har deflaterats med respektive implicitdeflator. 
Källa: Finansdepartementet. 

Bakom utgiftsutvecklingen ligger minskade transfereringar till företag 
(bl.a. har särskilda industristöd reducerats från ca 10 miljarder kr. 1982 till ca 

I miljard kr. 1988), oförändrade ränteutgifter. minskade investeringar samt 
en måttlig konsumtionstillväxt. Transfereringarna till hushåll har dock ökat i 

ungefär samma takt som inkomsterna. Det beror huvudsakligen på förbätt

ringar av olika bidrag och på det ökade antalet pensionärer. 

År 1989 beräknas utgifterna öka 2,2% i fasta priser. Den extra ökningen av 

basbeloppet samt förbättringen av föräldraförsäkringen bidrar till en fortsatt 
snabb ökning av transfereringarna till hushåll. Den offentliga konsumtionen 
förutses öka med närmare 2%. Både en tilltagande expansionstakt i den 

kommunala sektorn och ökade statliga inköp bidrar till konsumtionsök
ningen. 

5 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga/. I 
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Tabell 9:2 Skattekvoten 

Procentandel av BNP 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Direkta skatter 21.7 21,9 21.4 21.3 22.1 24,3 24.7 24,5 
Hushall 20.4 20.1 19.6 19,6 20,3 21.5 22.0 22.0 
Företag u 1,8 1,8 1.7 1.8 2.8 2,7 2.5 

Indirekta skatter exkl. 
arbetsgivaravgifter 13,2 13,U 13.6 14.2 15,l 14,9 14,8 14,7 

Mervärdeskatt 6,9 6,8 7.2 6,9 7.6 7,6 7,5 7.6 
Övrigt 6.3 6,2 6,4 7,3 7.5 7,3 7.3 7,1 

Arbetsgivaravgifter 15.2 15.8 15.6 16.0 15.8 16,2 16,2 16,3 

Skatter och avgifter 50,1 50,7 50,6 51,5 53,0 55,3 55,6 55,5 

Anm.: Engångsskatkn på livförsäkringsbolagens förmögenheter ingår inre i skatte-
kvoten. 
Källor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska 
centralbyrån. 

Inkomstökningen har inneburit att skattekvoten stigit med 5.5 procenten
heter mellan 1982 och 1988, se tabell 9:2. Skattekvotens förändring beror av 
dels hur skatteunderlagen utvecklas i förhållande till BNP, dels förändringar 
i skatteuttagen. 

Av skattekvotens ökning svarade hushållens direkta skatter för 1,6 
procentenheter. Marginalskattereformen mellan 1982 och 1985 bidrog tiH att 
inkomstskattens andel av BNP sjönk under den perioden. År 1987 och 1988 
justerades den statliga skatteskalan bl.a. genom en uppräkning av inkomst
gränserna i den statliga skatteskalan. Inkomsterna ökade dock mer än 
uppräkningen, vilket medförde att det genomsnittliga skatteuttaget ökade. 
År 1989 väntas hushållens direkta skatter vara oförändrade som andel av 
BNP trots att den statliga inkomstskatten sänks med ca 10 miljarder kr. 
jämfört med en tillämpning av 1988 års skatteregler. Det beror på den 
kraftiga ökningen av skatteunderlaget, framför allt av pensioner och andra 
transfereringar, samt de kommunala skattehöjningarna. 

Den starka uppgången i företagens vinster sedan 1982 motsvarades inte till 
en början av en lika stark ökning av skatteinbetalningarna pga. de 
avsättningsmöjligheter som finns i företagsbeskattningen. Inkomståret 1986 
var dessa avsättningsmöjligheter till stor del uttömda, vilket medförde att 
företagens fyllnadsinbetalningar ökade med över 6 miljarder kr. 1987. Den 
fortsatt goda vinstnivån väntas medföra att företagens skatteinbetalningar 
ligger kvar på en relativt hög nivå 1989. 

Mervärdeskatten höjdes 1983 från 17,7 % % till 19 %. Det huvudsakliga 
skatteunderlaget för mervärdeskatten, den privata varukonsumtionen exkl. 
bränslen. har ökat kraftigt, vilket bidragit till skattekvotens ökning. Mervär
deskattens andel av BNP beräknas öka något 1989 trots att ökningen i den 
privata konsumtionen väntas avta. 

Övriga indirekta skatter steg kraftigt som andel av BNP 1985 genom 
höjningar av skatteuttagen. Ett flertal ytterligare höjningar av skattesatser 
på t.ex. tobak. vin och sprit, bensin och olja har sedemera genomförts. Trots 
detta har denna del av skattekvoten minskat svagt sedan 1986. Det beror på 
att de flesta skatter av detta slag är anknutna till försäljningsvolymer, vilket 
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medför att skatteintäkterna minskar som andel av BNP om skatteuttaget är 
oförändrat. År 1989 utvidgas omsättningsskatten på värdepapper. Vidare får 
vissa skattehöjningar som skedde under 1988 full årseffekt först 1989. 

Arbetsgivaravgifternas andel av BNP beräknas ha ökat med l procenten
het mellan 1982 och 1988. Under samma period har avgiftsuttagct ökat med 
ca 4 procentenheter. Arbetsgivaravgifternas ökade bidrag till skattekvoten 
1989 beror på att ATP-avgiften höjs med 0,4 procentenheter. 

För att belysa hur de reala förändringarna i den offentliga sektorns 
inkomster och utgifter påverkar samhällsekonomin, har en enkel modell 
använts i nationalbudgetarbetet under en följd av år. Med antaganden om 
marginella import- och konsumtionsbenägenheter kan multiplikatorer be
räknas, vilka anger hur förändringar av inkomster och utgifter i den 
offentliga sektorn bidrar till förändringar av BNP. Modellen inkluderar inte 
de effekter finanspolitiken ger via pris-och lönebiklning och kreditmarknad. 

Tabell 9:3 Finanspolitiska effekter 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Staten -1,3 -2,7 --0,7 -1,4 -2,5 --0,7 0,6 
Socialförsäkringssektorn 0,2 --0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 
~ommunerna 0,6 0,5 0,8 0,2 --0,2 0,6 0,2 

Totala ofTentJiga sektorn -0,5 -2,4 0,2 -:-1,0 -2,7 -0,1 1,0 

Källa: Finansdepartementet. 

Som framgår av tabell 9:3 har den statliga finanspolitiken haft en 
åtstramande inriktning 1983--1988. För 1989 beräknas den totala offentliga 
sektorn ha en stimulerande effekt på samhällsekonomin. Det sammanhänger 
med att utgifterna beräknas öka snabbare än inkomsterna till följd av 
inkomstskattesänkningen, förbättrade sociala förmåner samt den förväntade 
utvecklingen av de reala konsumtions-och investeringsutgifterna. I fOrslaget 
till statsbudget för budgetåret 1989/90 ökar statsutgifterna mycket långsamt. 
Att staten trots det beräknas ha en viss expansiv inverkan på samhällsekono
min 1989 sammanhänger bl.a. med att den fulla effekten av en del tidigare 
beslutade åtgärder, t.ex. sänkningen av den statliga inkomstskatten och den 
extra höjningen av basbeloppet, faller på kalenderåret 1989 men inte på 
budgetåret 1989/90. Vidare bör påpekas att de senaste åren har denna typ av 
beräkningar överskattat finanspolitikens positiva effekter för prognosåren. 

Prognoserna för 1989 över inkomster och utgifter medför att den offentliga 
sektorns finansiella sparande kan beräknas till drygt 29 miljarder kr., vilket 
är en minskning med ca 5 miljarder kr. jämfört med sparandet 1988. 
Försämringen av den offentliga sektorns finanser kommer också till uttryck i 
att utgifternas andel av BNP väntas öka något medan skattekvoten blir i stort 
sett oförändrad, se tabell 9:4. 

För 1990 väntas en fortsatt minskning av det finansiella sparandet till ca 28 
miljarder kr. i alternativ 1. I det andra alternativet beräknas det finansiella 
sparandet öka till ca 33 miljarder kr. 1990. Skillnaden mellan alternativen 
beror huvudsakligen på att en minskning av löne- och prisökningstakten 
(vilket förutsätts i alternativ 1) inverkar omedelbart på den offentliga 
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Tabell 9:4 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter Prop. 1988/89:100 
Löpande priser Bil. 1.1 

Miljarder kr. · Förändring. % 

1986 1987 i988 1989 1987 1988 1989 

Inkomster 593,2 667,0 705,8 .760,5 12,4 5,8 7,8 
Skatter 369,5 419,0 453,4 486,8 13,4 8,2 7,4 
~_ocialförsäkringsavgifter 124.4 137,3 156,I 171,5 10,3 13,7 9,8 
Ovriga inkomster 99,2 110,7 96,3 102,2 11,6 -13,l 6,1 

Utgifter 599,3 626,0 671,8 731,2 4,5 7,3 8,9 
Transfereringar till hushåll 182,1 199,9 225,5 251.5 9,8 12,8 11,5 
}länteutgifter 70,2 66,6 63.6 63,9 "'."5,1 -4,5 0,5 
Ovriga transfereringar 62,6 58,8 61,7 64,9 -6.2 4,9 5,2 
Konsumtion 258,0 273,2 292,3 318,0 5,9 7,0 8,8 
Investeringar m.m. 1 26,3 27,4 28,6 32,9 4,2 4,4 15,0 

Finansiellt sparande -6,o· 41,1 34,1 29,3 
Exkl. engångsskatt 24.8 

Proce111 av BNP 
Skatter och avgifter 53,0 55.3 55,6 55,5 
Utgifter 64,3 62.3 61,3 61,7 
Finansiellt sparande -0,6 4.1 3,1 2.5 

1 I investeringar m.m. ingår förutom offentliga myndigheters investeringar även kommunala affärsverks 
investeringar, investeringar i personalbostäder, lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning av 
fastigheter och mark. 

Källor: Konjukturinstitutet. statistiska centralbyrån, riksrevisionsverket och finansdepartementet. 

sektorns inkomster, medan en stor del av transfereringarna (t.ex. barnbi
drag, pensioner och ränteutgifter) inte påverkas på kort sikt. 

9.2 Staten 

År 1982 var statens budgetunderskott 83 miljarder kr., vilket motsvarade 
drygt 13% av BNP. För 1988 beräknas statens budgetsaldo visa ett överskott 
på drygt 11 miljarder kr. (ca 1 % av BNP). Orsakerna till den kraftiga 
förbättringen av statens finanser är att inkomsterna ökat starkt samtidigt som 
utgiftsökningen har hållits nere genom en stram budgetpolitik. Det förbättra
de ekonomiska läget har i hög grad bidragit till den snabba inkomstökningen 
och till att insatserna inom arbetsmarknads- och industripolitiken har kunnat 
minskas. 

De förbättrade statsfinanserna kommer också till uttryck i att statens 
finansiella sparande vänt från ett underskott på 59 miljarder kr. 1982 till ett 
överskott på 18 miljarder kr. 1987. Det finansiella sparandet beräknas ha 
minskat något 1988 genom att engångsskatten på försäkringsbolagen föll 
bort. Överskottet 1987 medförde att statsskulden minskade. Därigenom 
började ränteutgifterna minska i volym. År 1988 drogs ränteutgifterna 
dessutom ned med 5 miljarder kr. genom en omläggning av redovisningen av 

räntor på statsskuldsväxlar. År 1989 väntas en nedgång i statens budgetöver-
. skot_t_ och finansiella sparande, se tabell 9:5. 

Statens inkomster beräknas öka med 6,5% 1989. Den statliga inkomstskat
ten sänks 1989 genom att skattesatserna sänks med 3 procentenheter för 
inkomster över 75 000 kr. (och 15 procentenheter mellan 70 000 kr. och 68 



75 000 kr.). Samtidigt reduceras underskottsavdragens maximala värde från 
50% till 47%. Uttaget av socialförsäkringsavgifter är oförändrat. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1.1 

Statens övriga inkomster minskade mycket kraftigt 1988 genom att 
engångsskatten på försäkringsbolagen föll bort. År 1989 återgår återbetal
ningarna för det kommunala bostadstillägget till normal nivå, efter en 
ändring av betalningsrutinerna. Ändringen medförde att 1987 och 1988 
omfattas av vardera ett och ett halvt års återbetalningar från kommunerna. 

Transfereringarna till hushåll beräknas öka med drygt 10% 1989. En 
fortsatt kraftig ökning väntas av utbetalningarna inom arbetsskadeförsäk
ringen. Den extra höjningen av basbeloppet den 1 januari bidrar till 
ökningen av statens pensionsutbetalningar. 

Statens ränteutgifter beräknas öka 1989 efter ha minskat sedan 1985. Att 
ränteutgifterna åter ökar trots att statsskulden minskat är en följd av att den 
positiva engångseffekt, som omläggningen av redovisningen av räntor på 
statsskuldväxlar innebar 1988, avtar. 

Statens övriga transfereringar består till drygt 60% av transfereringar till 
socialförsäkringssektorn och kommunerna. I övrigt består denna utgiftspost 
av bl.a. räntebidrag, livsmedelssubventioner och gåvodelen av u-landsbi
ståndet. Räntebidragen väntas öka 1989 till följd av ett ökat bostadsbyggan
de. Livsmedelssubventionerna väntas däremot minska något. 

Den statliga konsumtionen har i volym legat på ungefär samma nivå sedan 
1982. Antalet anställda har minskat genom de rationaliserings- och bespa
ringskrav som ställts på statliga myndigheter. För 1989 väntas en fortsatt 
minskning av sysselsättningen inom de statliga myndigheterna. Genom att 
andra delar av konsumtionen, framför allt försvarets inköp, förutses öka 
relativt starkt i volym 1989. beräknas den totala statliga konsumtionen öka 
med ca I 1/2% 1989. 

Tabell 9:5 Statens inkomster och utgifter 
Löpande priser. Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Miljarder kr. Förändring, % 

1986 1987 1988 1989 1987 1988 

Inkomster 311,5 364,5 374,2 398,5 17,0 2,7 
Skatter 228,8 261,3 282,6 300.4 14,2 8,1 
S_ocialförsäkringsavgifter 46.7 51.5 57.7 62.7 10,3 12,0 
Ovriga inkomster 36,1 51.6 33,9 35.4 43,2 -34,3 

Utgifter 336,0 346,3 360,4 390,8 3,1 4,1 
Transfereringar till hushåll 82,2 88.3 96,5 106,4 8,8 9,3 
Ränteutgifter 63,1 58.9 55.7 56,4 -6,5 - 5,5 
Övriga transfereringar 119,0 120,5 126,8 137.6 1,3 5.2 
Konsumtion 67,0 70,6 74,5 80.6 5.4 5.5 
Investeringar m.m. 1 5,7 7,9 6,9 9,9 38,8 -12.9 

Finansiellt sparande -24,4 18,1 13,8 7,7 
Utlåning m.m. - 2.7 19.2 0,8 0,6 
Korrigeringspost 17,5 8,9 1,6 3,8 

Budgetsaldo -39,2 -10,0 11,4 3,3 
Budgetsaldo i % av BNP - 4,2 - 1,0 1,0 0.3 

1989 

6,5 
6,3 
8,6 
4.4 

8,3 
10,2 
1.2 
8.5 
8.2 

43,0 

1 I investeringar m.m. ingår även lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och 
mark. 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrcvisionsverket och statistiska centralbyrån. 

6 Riksdagen /988189. I sam/. Nr 100. Bilaga/. I 

69 



Investeringarna inom de statliga myndigheterna beräknas öka kraftigt 
1989. Den starka iikningen förklaras huvudsakligen av att stora delar av 
statens jiirrwägars investeringar genom bildandet av sta~ens banverk flyttas 
fr{m att ha registrerats på företagssektorn till att redovisas under staten. 

För 1990 väntas en ytterligare försämring av statens finansiella sparande i 
alternativ 1 bl.a. till följd av en kraftig ökning av utbetalningarna av 
kommunalskattemedel. Dessutom ökar ränteutgifterna genom att reduce
ringen till följd av omläggningen av redovisningen av räntor på statsskuldväx
lar bortfaller helt 1990. Den statliga inkomstskatten har antagits bli justerad 
genom en uppräkning av inkomstgränserna i skatteskalan med 4 o/c. Hänsyn 
har tagits till den särskilda vinstskatten för 1989, vilken väntas ge upphov till 
ökade skatteintäkter 1990. I det första alternativet beräknas det finansiella 
sparandet uppvisa ett överskott på ca 2 miljarder kr. En starkare ökning av 
skatteinkomsterna i alternativ 2 bidrar till att det finansiella sparandet väntas 
bli ca 10 miljarder kr. 1990 i detta alternativ. 

9.3 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorn omfattar allmän tilläggspensionering (inkl. lönta
garfonderna), allmän sjukförsäkring (inkl. föräldraförsäkring) samt erkända 
arbetslöshetskassor. Reglerna för finansiering av arbetslöshetsersättningen 
ändrades 1 juli 1988. A-kassorna får i fortsättningen statsbidrag för hela 
ersättningen. Statsbidragen finansieras helt med arbetsgivaravgifter till 
staten. Fr.o.m. 1989 skall de medlemsavgifter som tas ut täcka dels 
förvaltningskostnaderna, dels två nya avgifter; finansierings- och utjäm
ningsavgift. Finansieringsavgiften är avsedd att kompensera staten för ökade 
kostnader när statsbidrag betalas ut för hela ersättningen. Utjämningsavgif
ten har införts för att minska skillnaderna i medlemsavgifter mellan olika 
kassor. A-kassornas fonder upplöses vid årsskiftet 1988/89. 

Det finansiella sparandet inom socialförsäkringssektorn består i stort sett 
av uppbyggnaden av allmänna pensionsfonden. Sparandet i övriga delar är 
obetydligt. Det finansiella sparandet beräknas ha uppgått till drygt 28 
miljarder kr. 1988 och väntas vara oförändrat 1989, se tabell 9:6. 

Tabell 9:6 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 
Löpande priser 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1.1 

Miljarder kr. Föriindring, 'i~ 

1986 1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Inkomster 129,5 143,7 163,0 179,1 11,0 13,4 9,9 
Avgifter 77.7 85.8 98,4 108,8 10.3 14,8 10,5 
13idrag från staten 18.2 21,2 24.6 28.9 16.9 15,9 17.4 
Ränteinkomster 111.111. 30.9 32.4 34.6 36.1 4.9 6.8 4.4 
Skatter 2.7 4.4 5.4 5.3 60.8 23.0 -1.5 

Utgifter 105,8 117,5 134,7 150,8 11,0 14,7 12,0 
Transfereringar till hushåll 82.9 93.1 108.7 123.1 12.3 16.8 13,2 
Övril!a transfereringar 19,3 20,5 21,9 23.4 6.1 6.8 6.9 
Konsumtion m.m. -· 3,4 3.8 4.0 4.2 10,9 6,0 7.1 

Finansiellt sparande 23,7 26.3 28.3 28,2 

Kclllor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverkct och statistiska centralbyrån. 
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Socialförsäkringssektorns inkomster bestar i huvudsak av arbetsgivarav
gifteer. ATP-avgiften höjs med 0.4 procentenheter 1989. Övriga avgifter är 
oförändrade. 

Statsbidragen väntas öka kraftigt 1989. Till viss del beror ökningen av en 
bokföringsomHiggning av egenavgifterna till ATP. Omläggningen medför att 
AP-fonden erhällcr tvä års egenavgifter 1989. Statsbidragen ökar också 
nagot till följd av det ändrade finansieringssystemet för arbetslöshetskas
sorna. 

AP-fondens ränteinkomster beräknas ha uppgåtttill knappt 34 milj;mlcr 
kr. och aktieutdelningarna till ca 1/2 miljard kr. 1988. Kursvinster ingår inte i 
tabell 9:6. 

AP-fondens inkomster av vinstdelningsskatten ökade mycket kraftigt 1987 
och 1988. Orsaken till dessa kraftiga ökningar torde vara att företagens 
möjligheter att genom bokslutsdispositioner minska.den redovisade vinsten 
började bli uttömda. För 1989 väntas inkomsterna av vinstdelningsskatten bli 
i stort sett oförändrade. 

Socialförsäkringssektorns utgifter består huvudsakligen av transfereringar 
till hushåll. Dessa beräknas öka relativt kraftigt 1989. Den extra höjningen av 
basbeloppet med 600 kr. den 1januari1989 medför ökade ATP-utbetalning
ar med ca 1,5 miljarder kr. 1989. Förbättringen av föräldraförsäkringen 
beräknas kosta 1,2 miljarder kr. 1989. Arbetslöshetsersättningen höjs den 1 

januari 1989. 
Bland övriga transfereringar väntas en ökning av inkomstöverföringarna 

till staten med ca 112 miljard kr 1989. Denna ökning beror på de nya 
avgifterna i A-kassorna. Bidragen till den offentliga sjukvården beräknas 
öka något medan bidragen till privat vård väntas var i stort sett oförändrade 

1989. 
År 1990 beräknas det finansiella sparandet minska till 25112 miljarder kr. i 

alternativ 1 och till 26 1~2 miljarder kr. i alternativ 2. Inkomsterna av 
kollektiva avgifter ökar med 3 miljarder kr. mer i alternativ 2 än i alternativ 1. 
Samtidigt blir dock utbetalningarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 2 
miljarder kr. högre i det andra alternativet. 

9.4 Kommunerna 

Kommunernas finanser var i balans under första hälften av 1980-talet. År 
1985 uppstod ett underskott i det finansiella sparandet på ca 4 mil jardcr kr. 
Sedan dess har kommunernas finansiella sparande varit negativt. De 
ackumulerade underskotten i det finansiella sparandet medförde att likvidi
teten inom kommunsektorn gick ned mellan 1984 och 1987. Rörelsekapita
lets andel av de externa utgifterna minskade från 16 112 % i slutet av 1984 till 
10% 1987. Skillnaden mellan kommunerna är dock stora. 

Kommunernas inkomster förutses öka betydligt mer 1989 än de två senaste 
åren. se tabell 9:7. Skatteinkomsterna beräknas öka med 9 ,4% 1989. Hänsyn 
har tagits till att utdebiteringen höjs med 9 öre för primärkommunerna. 14 
öre för landstingen och I öre för de kyrkliga kommunerna. 

Statsbidragen består av allmänna bidrag och specialdestinerade bidrag. De 
allmänna bidragen utgår dels som skatteutjämningsbidrag. dels som kom-
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pensation för slopandet av beskattningsrätt av juridiska personer. Från 1989 
får kommunerna även kompensation för inkomstbortfall till följd av den 
slopade garantibeskattningen av fastigheter. Skatteutjämningsbidragen fi

nansieras delvis genom en avgift. som i tabellen har frånräknats statsbidra
gen. Skatteutjämningsavgiften utgår med 47 öre för primärkommunerna och 
34 öre för landstingen 1989. Den s.k. skolavgiften bruttoförs här och har 
således inte avräknats från statsbidragen utan ingår bland kommunernas 
utgifter som en transferering till staten. De allmänna statsbidragen beräknas 
ha uppgått till 11,8 miljarder kr. 1988 och öka till 13.6 miljarder kr. 1989. 

De specialdestinerade statsbidragen är kopplade till de verksamheter 
kommunerna utövar. Av bidraget till primärkommunerna går hälften till 
skolutbildningen. ca 20% till barnomsorgen och ca 10% till äldreomsorgen 
och övrig social omsorg. De speciella statsbidragen utvecklas i stort sett i takt 
med verksamheten i fråga. De beräknas ha uppgått till 46.7 miljarder kr. 
1988 och öka till 49.3 miljarder kr. 1989. Bidragen från socialförsäkringssek
torn utgår till sjukvården och beräknas ha uppgått till 12.4 miljarder kr. 1988 
och beräknas öka med ca 1 miljard kr. 1989. 

Övriga inkomster består till stor del av kapitalförslitning och tillräknade 
pensionsavgifter. Dessa poster ingår i den kommunala konsumtionen men 
medför inte någon utgift för kommunerna. Därför läggs de till på inkomstsi
dan vid beräkningen av det finansiella sparandet. Ökningen av vårdavgifter 
till följd av avskaffandet är det avgiftsfria året för ålderspensionärer förs här 
som en nominell avgift från hushåll till kommuner. Dessa vårdavgifter 
beräknas till ca 1/2 miljard kr. 1989. 

De kommunala utgifterna väntas öka i något lägre takt än inkomsterna 
1989. Den kommunala konsumtionen beräknas ha ökat med 1.7% i volym 
1988. För 1989 väntas en ökning med 2%. Antalet arbetade timmar beräknas 
öka något mindre än konsumtionen. Den underliggande ökningstakten är 

Tabell 9:7 Kommunernas inkomster och utgifter 
Löpande priser. Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 
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Miljarder kr. Förändring, r;,;_, 

1986 1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Inkomster 243,3 259,8 275,6 298,3 6,8 6,1 8,3 
Skatter IJ8,l 153.3 165,5 181, I Il.I 7.9 9,4 
Bidrag från staten och 
socialförsiikringsscktorn 65,8 69,3 70,9 76,I 5.4 2.4 7,2 
Övriga inkomster 39,5 37,2 39,1 41,I -5,9 5.2 5.1 

Utgifter 248,7 263,2 283,6 305,0 5,8' 7,8 7,5 
Transfereringar till hushåll 18,0 18.5 20.3 22,0 2.8 9.5 8.5 
Övriga transfereringar 22,5 26,3 27,9 26,8 16.9 6.1 -3.9 
Konsumtion i'87,6 198.9 213,8 233.1 6,0 7.5 9,0 
Investt:ringar m.m. 1 20.5 19,4 21.6 23.0 -5.4 11.4 6.1 

Finansiellt sparande -5,3 -3,3 -8,0 -6,6 

1 I investeringar m.m, ingår förutom kommunala myndigheters investeringar även kommunala affärs
verks investeringar, investeringar i personalbostäder samt nettot av köp och försäljning av fastigheter 
och mark, , 

Käl/or:Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån, 72 



dock högre. eftersom omfattningen av beredskapsarbeten och ungdomslag 
väntas fortsätta minska till följd av det förbättrade arbetsmarknadslägct. 

De kommunala investeringarna heräknas ha ökat i volym 1988. efter att ha 
minskat så gott som varje år sedan 1981. Det uppdämda investeringsbehovet 

samt ökade bostadsinvesteringar, vilka ger följdinvesteringar inom den 
kommunala sektorn, väntas leda till en fortsatt ökning av investeringarna 
1989. Den kommunala sektorn sålde 1987 mark och fastigheter för nästan 2 

miljarder kr. netto. Nettoförsäljningen väntas fortsätta 1989. 
Ar 1990 väntas en förbättring av den kommunala ekonomin som följd av 

att skatteinkomsterna ökar relativt starkt. med 11,5% i bada alternativen. 
Slutrcgleringcn av kommunalskattemedel ökar särskilt starkt. Den kommu
nala konsumtionen beräknas öka med 2% i alternativ l och med 1.5%· i 

alternativ 2. De lägre löneökningarna i alternativ l minskar den kommunala 
sektorns lönekostnader med 4 112 miljarder kr. jämfört med alternativ 2, 

trots den förutsedda högre sysselsättnings- och konsumtionsökningen i det 
första alternativet. Det finansiella sparandet väntas visa ett överskott på 

knappt l miljard kr. i alternativ 1. De högre utgifterna i det andra alternativet 

medför att det finansiella sparandet blir ca 4 miljarder kr. sämre i detta 
alternativ än i alternativ I. 
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10 Kapitalmarknaden 

10.1 Internationell ränteutveckling 

Den internationella ränteutvecklingen och den förda penningpolitiken har 
under 1988 i stor utsträckning påverkats av världskonjunkturens starka 
utveckling. I takt med att den ekonomiska aktiviteten ökat har förväntningar 
om en högre inflationstakt slagit igenom med högre räntor som följd. 

Vid inledningen av 1988 var den internationella räntetrenden nedåtriktad, 
se diagram 10: 1. Räntenedgången var speciellt markerad i Förenta staterna 
där Federal Reserve förde en tämligen lätt penningpolitik i syfte att stödja 
den ekonomiska tillväxten och skapa lugn på de finansiella marknaderna 
efter kursfallen på världens aktiemarknader i oktober 1987. 

Ett omslag till stigande räntor skedde i mars 1988 som en följd av den 
åtstramade penningpolitiken i Förenta staterna. Ränteuppgången förstärk
tes under sommaren av samordnade penningpolitiska åtstramningar i 
Västeuropa, bl.a. höjdes diskontot i Förbundsrepubliken Tyskland i början 
av juli. I Förenta staterna höjdes diskontot en dryg månad senare som en 
bekräftelse på Federal Reserves intention att hålla tillbaka inflationstrycket i 
den amerikanska ekonomin. En kort tid efter det att Bundesbank i slutet av 
augusti höjt diskontot en andra gång, inleddes en fas med fallande räntor. 
Räntenedgången stöddes av fallande råvarupriser och indikationer på en 
svagare ekonomisk utveckling i Förenta staterna. Den nedåtgående trenden i 
de amerikanska räntorna bröts emellertid i början av november. Ränteupp
gången förstärktes efter presidentvalet i Förenta staterna då oro utbröt på 
valutamarknaderna. Osäkerhet om den nya administrationens förmåga att 

Diagram 10:1 Ränteutvecklingen i olika länder 
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vidta tillräckliga åtgärder för att reducera budget- och bytesbalansunderskot
ten medförde en press nedåt på dollarkursen och höjda räntor, trots 
centralbankernas samordnade interventioner. 

Den japanska centralbanken har under året fortsatt att föra en tämligen 
lätt penningpolitik trots hög aktivitet i den inhemska ekonomin. Den lättare 
penningpolitiken har möjliggjorts av det mycket låga inflationstrycket i den 
japanska ekonomin. 

Den kraftiga uppgången i de amerikanska och västtyska penningmark
nadsräntorna har lett till att räntemarginalen mellan 6-månaders eurodollar
och euroyenräntorna ökat med knappt 2 procentenheter och till att 
penningmarknadsräntorna i Förbundsrepubliken Tyskland vid slutet av året 
låg på en högre nivå än i Japan. Från årsskiftet till augusti steg 6-månaders 
D-marksräntan med knappt 2 procentenheter och låg därmed på den högsta 
nivån sedan 1985. Även uppgången i den korta eurodollarräntan förde upp 
nivån i mitten av december till den högsta sedan våren 1985. 

Den under senhösten ökade oron på valutamarknaderna speglar de 
finansiella obalansernas inverkan på växelkurser och ränteutveckling. Det 
faktum att obalanserna kvarstår ställer stora krav på en fortsatt samordnad 
valuta- och penningpolitik i Japan, Förenta staterna och Förbundsrepubli
ken Tyskland. Av stor betydelse för den kommande ränteutvecklingen bl.ir 
också den tillträdande administrationens förmåga att reducera underskotten 
i Förenta staternas federala budget och bytesbalans. 

10.2 Räntor och valutaflöden i Sverige 

I Sverige har räntan på femåriga obligationer under året fluktuerat mellan 
11 % och 11,5%, medan räntan på 6-månaders statsskuldväxlar haft en 

Diagram 10:2 Ränteutvecklingen i Sverige 
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stigande trend, se diagram 10:2. Från årsskiftet 1987/88 har den korta räntan 
stigit ca 1,5 procentenheter och i slutet av december var räntan på 
6-månaders statsskuldväx\ar ca 10,8%. Statsobligationsräntan låg under 
1988 knappt 0,5 procentenheter under nivån andra halvåret 1987. 

De korta räntorna steg kraftigt i slutet av april som en följd av att 
riksbanken höjde diskontot och aktivt intervenerade på penningmarknaden. 
Den penningpolitiska åtstramningen vidtogs i syfte att dämpa kreditexpan
sionen, och därmed tillväxten i den privata konsumtionen. Åtstramningen 
fick emellertid ingen bestående effekt på obligationsräntorna. som efter en 
dryg månad hade fallit tillbaka till samma nivå som före interventionen. I 
samband med att den internationella ränteuppgången tog fart under 
sommaren steg emellertid även de svenska obligations- och statsskuldväxel
räntorna. Uppgången av de korta svenska räntorna blev dock inte lika kraftig 
som för motsvarande dollar- och D-marksräntor på euromarknaden genom 
att riksbanken, via marknadsoperationer, stabiliserade den svenska ränteut
vecklingen. Under hösten var ränteutvecklingen lugn med en svag nedgång 
av de långa räntorna. 

Räntemarginalen mellan 6-månaders statsskuldväxlar och motsvarande 
eurodollarränta ökade från ca 2 procentenheter vid årsskiftet till som högst 3 
procentenheter i maj. Därefter sjönk räntemarginalen successivt i takt med 
eurodollarräntans uppgång. I slutet av december var räntemarginalen 1,5 
procentenheter. 

Riksbankens penningpolitiska åtstramning i slutet av april resulterade, till 
följd av den ökade räntemarginalen gentemot utlandet, i ett kraftigt 
valutainflöde under maj månad. se diagram 10:3. Samtidigt stärktes valutain
dexet och låg en tid nära sitt starkaste värde i det fastställda intervallet. Från 

Diagram 10:3 Valutaflöde och kursindex 
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Diagram 10:4 Total dagsomsättning av stat.~papper Prop. 1988/89: 100 
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juni till december redovisades ett mindre nettoutflöde. För helåret 1988 

registrerades ett sammanlagt valutainflöde på ca 15 miljarder kr. Preliminära 

uppgifter visar att valutainflödet utgjordes av ett inflöde över kapitalbalan

sen med ca 25 miljarder kr. och ett utflöde på ca 10 miljarder kr. via 

bytesbalansen. 
För att utjämna valutaflöden och dämpa in- och utflöden under periodcr 

med valutaoro utan att detta avspeglas i valutareserven, genomför riksban

ken terminsaffärer på valutamarknaden. Fr.o.m. hösten 1988 publiceras 
uppgiftana om riksbankens terminsaffärer med 3 månaders eftersläpning. 

För de finansiella marknaderna innebär denna öppenhet ökad information 
samtidigt som riksbanken får visst handlingsutrymme i tider med oro på 

valuta- och penningmarknaderna. 
Den genomsnittliga dagsomsättningen av statspapper på penningmarkna

den har successivt minskat sedan sommaren 1987, se diagram 10:4. Framför 

allt har terminshandeln och handeln med statsskuldväxlar krympt. Detta 

gäller särskilt den s.k. interbankhandeln. Bidragande orsaker till den 

sjunkande omsättningen är det stabila räntefäget under 1988 och statens 

minskade upplåningsbehov. Statens andel av emissionerna på obligations

marknaden har under 1988 fortsatt att minska. 

Den 1 januari 1989 införs en omsättningsskatt på penningmarknaden, 

vilket tillsammans med utvecklingen av nya instrument och arbetsmetoder på 

penning- och obligationsmarknaden kan påverka omsättningen och den 

framtida strukturen på kreditmarknaden. 77 



10.3 Utlåning och sparande 

Kreditexpansionen fortsatte under 1988 och nettoutlåningen från banker och 
bostadsinstitut ökade kraftigt. Bankernas nettoutlåning i svenska kronor 
ökade med 58 miljarder kr. under tolvmånadersperioden t.o.m. november 
1987. Ökningen december 1987 t.o.m. november 1988 var 83 miljarder kr. 
Under samma perioder ökade bostadsinstitutens nettoutlåning med 51 
respektive 66 miljarder kr. Finansbolagen ökade sin utlåning i svenska 
kronor till allmänheten med 22 miljarder kr. under november 1986 t.o.m. 
oktober 1987. Ökningen november 1987t.o.m. oktober 1988var 17 miljarder 

kr. 

Tabell 10:1 Nettoutlåning i svenska kronor 
12-månaders förändring t.o.m. november 
Miljarder kr. 

Banker 
Bostadsinstitut 
Finansbolag 

Totalt 

1987 

57,8 
51.2 
22,3 

131,3 

Anm.: Uppgifter för finansbolag gäller t.o.m. oktober 
Källa: Riksbanken 

1988 

82,8 
65,9 
16.9 

165,6 

Bankernas mycket stora utlåningsökning i svenska kronor möjliggjordes 
bl.a. av en fortsatt minskning av obligationsinnehavet. Även utlåningen i 
utländsk valuta ökade kraftigt. Större delen av ökningen avsåg finansiering 
av utrikeshandel. Företagen lånade också upp i utländsk valuta för att dra 
nytta av räntedifferensen mot utlandet. Den stora volymökningen och ett 
förbättrat räntenetto innebär att bankernas vinster blev höga även 1988. 

För bostadsinstituten har den hårdnande konkurrensen på kreditmarkna
den bl.a. tagit sig uttryck i att man snabbare sänkt sina utlåningsräntor i lägen 
då marknadsräntorna fallit. Dessutom har räntemarginalerna minskat för lån 
utan statliga räntebidrag. Nästan hela ökningen av nettoutlåningen utgörs av 
lån utan statliga räntebidrag, främst höjningar av gamla lån på småhus. Den 1 
december 1988 fastställde riksbanken nya regler avseende räntekonstruktio
ner och löptider för bostadsinstitutens upplåning. De nya reglerna ger 
bostadsinstituten en mer flexibel upplåning och därigenom bättre konkur
rensförmåga. 

Finansbolagen har tappat marknadsandelar till banker och bostadsinstitut. 
Detta är en synlig följd av kreditmarknadens avreglering. Även mellan 
finansbolagen har konkurrensen blivit hårdare. En viss överetablering synes 
föreligga. Det bör dock noteras att finansbolagens utlåning varierar säsongs
mässigt. Hela utlåningsökningen infaller vanligtvis under fjärde kvartalet. 

Även kreditinstitutens nettoutlåningen till hushåll ökade, relativt sett dock 
avsevärt mindre än utlåningen till företag. Hushållens sammanlagda skuld till 
kreditinstituten uppgick till 540 miljarder kr. i slutet av oktober 1988, vilket 
var ca 90 miljarder kr. mer än ett år tidigare. Totalt för 1988 beråknas 
hushållens nettoupplåning ha uppgått till ca 100 miljarder kr. Samtidigt 
beräknas hushållens finansiella placeringar ha ökat med drygt 80 miljarder 
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kr. Omkring 20 miljarder kr. placerades på allemansspar- och allemansfond
konton. Ungefär lika mycket motsvarades av ökat försäkringssparande. 
Även ökningen av banksparandet kan uppskattas till ett belopp i samma 
storleksordning. Vad gäller aktier ökade hushållens innehav under första 
halvåret 1988, vilket ska jämföras med de senare årens minskning av 
hushållens aktieinnehav. 

Tabell 10:2 Nettoutlåning till hushåll i svenska kronor 
12-månaders förändring t.o.m. november 
Miljarder kr. 

Banker 
Bostadsinstitut 
Finansbolag 

Totalt 

1987 

45,9 
26,1 
12,7 

84,7 

Anm.: Uppgifter för finansbolag gäller t.o.m. oktober 
Källa: Riksbanken 

1988 

47,4 
32.2 
13,8 

93,4 

Hushållens sparkvot var negativ även 1988. Den privata konsumtionen 
översteg inkomsterna med ca 3%. Således användes en del av upplåningen 
till konsumtion. Som framgått ovan motsvaras dock ökningen av hushållens 
lånestock främst av en ökning i de finansiella placeringarna. En viss ökning i 
de reala investeringarna kan också konstateras. 

De senaste årens ökade hushållsupplåning torde i stor utsträckning vara 
orsakad av den liberalisering av kreditmarknaden som genomfördes i slutet 
av 1985. Hushållens anpassning till en mer lättillgänglig kreditmarknad har 
nu pågått i tre år och portföljomplaceringa,rna tycks fortsätta. 

Under de kommande åren är dock en avmattning av ökningen i hushållens 
upplåning att vänta. Flera faktorer talar för detta. Effekterna av de ökade 
möjligheterna att få lån bör avklinga. Hushållen kommer så småningom att 
ha anpassat sina skulder och tillgångar till det nya läget på kreditmarknaden. 
De stigande realräntorna och begränsningarna av ränteavdragens värde har 
lett till att den reala upplåningskostnaden efter skatt har ökat betydligt under 
1980-talet. Dessutom bör den skatteomläggning som är planerad till 1991 få 
effekter på hushållens villighet och möjlighet att öka sin skuldsättning. 

10.4 Aktiemarknaden 

Aktiekursernas huvudtendens har varit stigande på världens börser under 
1988. Återhämtningen efter de stora kursfallen i oktob~r 1987 har på de fle~ta 
börserna vida överträffat förväntningarna. UnderJ988 har index på de flesta 
håll stigit med 20-40% fram till senare delen av december. Flertalet större 
börser har därmed återhämtat det mesta av kursfallen. På några börser, bl.a. 
Tokyobörsen, har index stigit tillbaka till de nivåer som gällde före oktober 
1987. Bland de marknader som utvecklats svagast märks börserna i New 
York och London. Där har aktieindex i år ökat med endast ca 8% respektive. 
l % fram till mitten av december. 

New Yorkbörsens svaga utveckling och deprecieringen av den amerikan-
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Diagram 10:5 Kursuh·ecklingen i New York och Stockholm 
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ska dollarn visar att amerikanska tillgångar nu värderas lägre än tidigare i 
relation till tillgångar i övriga OECD-länder. Detta kan ses som ett uttryck 
för marknadernas oro för de amerikanska budget- och utrikeshandelsun
derskotten och för den framtida utvecklingen i den amerikanska ekonomin. 
Ett lägre budgetunderskott måste rimligtvis uppnås genom en viss åtstram
ning av den inhemska ekonomiska aktiviteten. med negativa effekter på 
företagens vinster som följd. Vidare förutsätter en förbättrad externbalans 
en låg dollarkurs. Visserligen borde detta höja värdet av utlandskonkurre
rande företag, men denna sektor är förhållandevis liten i USA. Båda dessa 
faktorer leder till att andelar i amerikanska företag blir mindre värda. särskilt 
mätta i utländsk valuta. 

Stockholmsbörsen är en av de aktiemarknader som utvecklats starkast 
under 1988. Fram till senare delen av december hade kursindex stigit med 
drygt 50% och låg därmed över nivån före börsfallet i oktober 1987. 
Börsvärdet steg från 422 miljarder kr. den 30 december 1987 till över 620 
miljarder kr. i mitten av december 1988. Trots den starka långsiktiga 
kursuppgången har utvecklingen över kortare perioder varit ryckig och 
beroendet av utländska marknader. främst New Yorkbörsen, har tidvis varit 
betydande. 

Den kortsiktigt ryckiga kursutvecklingen har varit internationellt utbredd. 
En successiv stabilisering har emellertid skett. Aktiemarknaderna har under 
året fungerat som förväntningsmarknader utan tydliga förväntningar. A ena 
sidan har det funnits ett klart minne av ''den svarta måndagen" i oktober 
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1987. Aktörerna har blivit mer riskmedvetna och omsättningen har allmänt 
sett gått ned. Å andra sidan har den reala ekonomin utvecklats betydligt 
bättre än de flesta väntat. Marknaderna har därför varit mycket känsliga för 
ny information. Varje nyhet har kunnat tolkas som inledningen till en ny 
huvudtendens. 

Aktörernas allmänt utbredda osäkerhet vad gäller den kortsiktiga utveck
lingen torde således vara en huvudförklaring till finansmarknadernas lägre 
aktivitet och de återkommande kortsiktiga fluktuationerna. Det finns dock 
skäl att anta att aktörernas agerande successivt blivit allt starkare påverkat av 
den fortlöpande goda utvecklingen av den reala ekonomin. På den svenska 
aktiemarknaden har den lägre omsättningen och de stigande kurserna varit 
ett tecken på detta, dvs. ett utslag av att det funnits få säljare. Den upplevda 
osäkerheten torde därför ha minskat under året. 

Den minskade osäkerheten har också haft en direkt inverkan på derivat
marknaderna, dvs. marknaderna för optioner och terminer. Dessa instru
ment kan användas såväl som försäkring som till spekulation. När den 
upplevda osäkerheten minskar och aktörernas förväntningar konvergerar 
minskar både behovet av försäkring och utrymmet för spekulation. Under 
året har omsättningen av indexoptioner och indexterminer minskat medan 
omsättningen av aktieoptioner snarast ökat. Detta kan tolkas som att den 
upplevda marknadsrisken minskat medan risken i enskilda aktier kvarstått. 

År 1987 var ett rekordår för de svenska företagens vinster. Preliminära 
uppgifter pekar på att lönsamheten förbättrats ytterligare under 1988. Detta 
har lett till att företagen haft en påfallande hög likviditet, vilket inverkat på 
börsens utveckling. Sedan hösten 1987 har det, liksom på flera utländska 
börser, förekommit osedvanligt många stora företagsköp på Stockholmsbör
sen. Aktiekursernas betydligt lägre nivå efter oktober 1987 och de osäkra 
konjunkturförväntningarna har i många fall gjort det mer attraktivt att köpa 
marknadsandelar än att bygga ut den egna kapaciteten. Köpen har till stor 
del skett i mogna branscher där marknaderna inte längre expanderar. 
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Bilaga 1.2 

Utdrag ur riksrevisionsverkets 
inkomstberäkning 





Regeringen -. 
Finansdepartementet 

Riksrevisionsverkcts inkomstberäkning för budgetåret 1989/90 

Enligt riksrevisionsverkets ( RRV) instruktion skall RRV varje t1r till rege
ringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkömster för det komma-nde 

budgetåret, avsedd som underlag för _inkomstberiikning i budgetpropositio

nen. 
RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beriikning av statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1989/90. Beräkningarna har gjorts för varjl' in

komsttitel för sig. I anslutning till beriikningarna har bedömningar gjorts 
även av det viintade utfallet för budget{tret 1988/89. Underlag för bt>riikning
arm1 har hämtats fr{m berörda myndigheter. För bai'tkningarna av inkomst
skatterna har dessutom uppgifter fr{m RRVs taxeringsstatistiska unclt'rsiik
ning och aktiebolagsenkät utnyttjats. 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av beriikningsn:sultaten. I 

den återstående delen redovisas förutsiittningar. antaganden och beriik
ningsresultat för de olika inkomsttitlarna. För att underlätta en jiimfördse 
med prognoserna i den preliminära nationalb[1dgcten presenteras i 

bilaga beriikningsresultaten kalenderftrsvis för åren 1988, 1989 uch 1990. 
Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1988/89 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstberäkning. Inkomstliggaren innehål

ler utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och vilka 
bestiimmelser som giiller för dem. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Mundcbo i närvaro 

av avdelningschefen Jönsson. revisionsdirektörcn Danielsson, byrådirektö
rerna Aronsson, Isberg och Nöjd, revisorn Åberg. byråassistenten Stenberg. 
assistenten Frank samt avdelningsdirektören Karlson. föredragande. 

Stockholm den 15 december 1988 

Ingemar Mundebo 

Matts Karlson 

I Riksdagen /988//i9. I sam/. Nr 100. JJilaga 1.2 
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I. SAMMANFATTNING Prop. 1988/89: 100 
, Bil.. l.2. ·.·~ 

f'iirutsiittningar 

RRVs filrslag till heriikning av statsbudgetens inkomster under budgetim:t 

1989190 och den nu gjorda prngnoseil a\· inkoins·terna tmd~r budgct[ire1·· ·' 

I lJ88/89 har u tfiirts u1'1der antagande om oför:indrad ekonomisk politik. För

iindringar av L'konomisk-politisk karakt:ir har beaktats i Je fall det föreligger 

beslut av statsmakterna eller förslag därom har lagts fram av regeringen i. 

propositioner pffrntliggjorda före den 23 november 1988. Till grund för bc

riikningen ligger hl.a. följande propositioner: 

- I 981</8'J:2 I om merv:irdeskatt 

- llJ88/8lJ:2.J. om totalisatorskatt 

- 198818'1:28 \1m beskattning av bingospel 

- I lJK8/89:33 om avgiftc:r för pensioniin.:r vid sjukhusv{1rd 

- 1988/89:3') om miljöskatt pi1 inrikt•s flygtrafik . 

- 1988/89:46 11m inkomstskatten för ~ir 191.\9. extra avdrag för folkpensionii-, 

n.:r. uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift p<'t fyllnadsinbetal" 

ning;1r m.m. 

- 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska i1tg:irder 

- 1988/89:.'i.'i om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag m.m. 

- 1988/89:57 om skattebefridse för vissa intiikter av kottplockning 

- I lJ88/8lJ:58 om skattdriigor avseende sjiimiin 

Förutom dessa institutionella fiirutsiittningar iir bedömningen av konjunk

turutveL·klingt·n hetyddsdull frir heriikningen av statsbudgetens inkomster. 

Den bedömning av det ekonomiska liiget som pn::senterades i konjunktur

institutets höstrappnrt 1988 har utgjort det huvudsakliga underlaget för anta

gandena om den samh:illst·konomiska utvecklingen. RRV har ocksa haft 

k.1ntakter med finansdepartementet unuer det cHir pagi1ende arbetet med 
den preliminiira nationalbudgeten för [ir 1%9. P;i grundval härav har RRV 

valt att.utgi1 fri111 följande antaganden för beriikningarna: 

Uthc·tald li111oumma 1 

h< >n,u mc·n t prisimkx. a rsmcdc It al 1 

l'ri\·at kon,umli<>ll. nil\·111 1 

Pri\·at kPnst11ntio11. pris 1 

Ba,h..:l<lpp. kr. 
B1»t;1<bl;11H:r:i111.i. prnl'l'nt 

9.3 
~.9 

2.7 
8.'J 

25 81111 
11.h 

l<J~l) 

8.-l 
5.h 
l.'I 
7.8 

28 ()(I() 

11.11 

(l)l)(l 

-1.8 
-I.Il 
1.5 
5.7 

2'1-1110 
11.6 

En a\· R RV gL'nomfiird L'nkiitundersiikning till niira 4 tl!Jtl svenska aktie

hlllag. sparbanker och fi\rsiikringshtllag ligger iiven till grund för heriik

ningen av juridiska persntk'rs skatter. I denna L'nkiit har det bl.a. framkom

mit att ~katteunderl;iget fiir juridiska personL'r heriikna~ öka med ca 12 ''I 
mellan arL'n I lJ87 och I LJ88. 

Ln S!K'cifikation av RRV~ heriikningar av statsbudgetens inkomster under 

budgetaren I LJ88/S9 llch I LJ89!9tl framgiir av tabell 3. 

. ,, 



Statsbudgetens totala inkomster budgetåren 1988/89 och 1989/90 

Enligt de nu redovisade beriikningarna uppgi1r statsbudgetens inkomster 
budgetäret 1988/89 till 364 565 milj. kr. Det iir 32 013 milj. kr. eller 9,6 % 
mer iin utfallet för budget[1ret 1987/88. 

STATSBUDGETENS INKOMSTER 
Budgetåret 1989/90 

Juridiska personers 
inkomstskatt 

Socialavgifter 
14,9 % 

Mervärdes katt 
24,6 % 

6,2 % 

Skatt på varor 
och tjänster exkl. 
mervärdes katt 

17 ,6 % 

Fysiska personers 
inkomstskatt 
19,6 % 

Ovriga 
inkomster 
17,l % 

För budgetäret 1989/90 beräknas statsbudgetens inkomster till 376 394 
milj.kr. Ökningen i förhiillande till budgetfiret 1988/89 blir 11 829 milj.kr. 
vilket motsvarar 3,2 l/i- i ökningstakt. N{1gra engiingseffekter av större bety
delse och som paverkar utvecklingstakten mellan åren finns inte. 

Utveckling av inkomsterna 

De beriiknade föriindringarna av inkomsterna på statsbudgeten på 32 013 
milj. kr. resp. 11 829 milj. kr. mellan resp. budgetiir har delats upp i tabell I 
pil niigra av de intressantaste inkomsttitlarna. 

I' Riksdugen /9/:ltl/1:11.J. I .1aml. Nr 100. Bilagu 1.2 
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Tabell I. Förändringar mellan budgetåren 1987/88 '."' 1988/89 och 1988/89 - 1989/90 
(milj.kr.) 

Inkomstgrupp/ 1987/88 till 1988/89 till 
Inkomsttitel 1988/89 1989/90 

1111 Fysiska personers skatt + 16 921 - I 327 
1121 Juridiska personers skatt 601 + I 131 
1131 Ofördelbara inkomstskatter + I 101 0 
1211 Folkpensionsavgift + 6 404 + 1 773 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto + 2 115 + 787 
1231 Barnomsorgsavgift + 1495 + 412 
1251 Övriga socialavgifter, netto - 3 354 - 3 463 
1281 Allmiin löncavgi1t - 4 044 231 
1312 Fastighctsskatt + I 199 + 222 
1411 Merviirdcskatt + 6 340 + 6 300 
1421 Bensinskatt + I 599 + 300 
1428 Energiskatt + 2 332 + 350 
1462 Kilometerskatt + 84 +· 900 
2000 Inkomster av statens verksamhet + I 850 + 3 212 
4000 Återhctalning av lån 593 + 704 
5000 Kalkylmiissiga inkomster - 2 761 + 983 

Övrigt, netto + I 926 + 220 

Summa förändringar + 32 013 + Il 829 

Hur inkomsterna på statsbudgeten utvecklas i förhållande till tidigare budgetår 
framgår av m:<lanstaende diagram · 

STATSBUDGETENS INKOMSTUTVECKLING 
Utveckling mellan åren 

82/83 84/85 86/87 88/89 
83/84 85/86 87/88 89/90 

Budgetår 

Av diagrammet framgår att utvecklingen av inkomsterna under budget
. åren 1987 /88 och 1988/89 är relativ hög. De höga utvecklingstalen för bud
getåren 1982/83 - 1984/85 förklaras till en viss del av att en rad olika omlägg
ningar fick positiva engångseffekter som gynnade inkomstutvecklingen un-
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der dessa hudgctitr. Budget~·1rct I %6/87 iir .:mcllertid rdatin op:1vnkad av 
s[1dana engiingseffrkter. vilket gtir utvecklingstaktt:n anmiirkningsviirt hög. 

I det följande redogörs för de större föriindringarna i de bcriiknade in
komsterna mellan budgct:1ren 1987/88 och 1988/89 resp. 1988/89 och 

1989/91.J. 

(rsiska pl'l"sv11cr.1· i11ko111s1skat1 

Fysiska personers inkomstskatt b.:riiknas öka m.:d lh 921 milj. kr. mellan 
budgcti\ren 1987/88 1ich 1988/89. Inkomstnna ökar med knappt 14 \·~ och 
utgifterna beriiknas öka med 9 r·~ . Ökningen av inkomsterna beror främst 

pt1 högre inbetalningar av prelimin~ir A-skatt. Denna ökning beror i sin tur 
dels på en högre utbetald lönesumrna mellan [m~n. dels p:I en högre prelimi
närskattekvot. Ökningen av utgifterna fi>rklaras till största delen av högre 

kommunalskatk'uthctalningar. 
För budgetåret 1989190 beräknas titeln Fysiska personers inkomstskatter 

till 73 819 milj. kr.. vilket iir en minskning mecl L 327 milj. kr. lnkom~terna 
pä titeln ökar med 6.7 <.i • medan utgifterna ökar med !OJ) <;; •. Den lägre 
ökningstaktcn för inkomsterna beror pa den lägre utbetalda liinesurnman för 

1990. Den högre ökningstakten för utgifterna beror främst på ökningen av 
kommunalskatteutbetalningarna. Dessa baseras på de högre utvecklingstak
tcrna för utbetald lönesumma två år tidigare. 

I beräkningarna har hänsyn tagits till prop. 1988;89:46 om inkomstskatten 
för inkomståret 1989. Den högsta marginalskattesatsen sänks från 75 q, till 
72 %- vid en ;mtagen kommunal utdebitering på 30 kr. Skattesänkningen gäl

ler enbart grundbeloppet och påverkar inte tilläggsbeloppet. 

Beskattningsbar 1988 l9!i9 
inkomst Skatt \id Skatt vid 
ncdn; gräns nedre griiti> 

0- 70 ()()() 100 kr+ 5 Si- [(JO kr + 5 ';·;-
7tJ tJOO - 75 000 3 6Ull kr + 20 '> 3 6UO kr + 5 ~'(· 

75 000 - -I 600 kr + 2(1 'c 3 850 kr + 17 % 

RRV har beriiknat effekten av förslaget till 9.8 miljarder kr. för inkomsl
ård 1989. En utförligare redovisning av förslagets effekter finns under titeln 
Fysiska personers inkomstskatter i avsnitt Ill. 

För inkomstäret 1989 riiknar RRV med höjning av den kommunala utde
biteringen med 22 öre. 

Juridiska personers inkomstskall 

:-.lettot p[1 titeln Juridiska personers inkomstskatt beräknas minska med 601 
milj. kr. mellan budgetitrcn 1987/88 och l<J88/89. Inkomsterna beräknas öka 

med I 591 milj. kr. och utgifterna beriiknas öka med 2 192 mil i. kr. Ökningen 

av inkomsterna bernr främst p~ att de preliminärt debiterade B-skatterna 
ökar till följd av att den slutliga skatten ;\r 1986 och 1987 ökar med 49 r:~ 

resp. 9 % jämfört med år 1985 resp. 1986. Ökningen av den slutliga skatten 
beror till ~törsta delen pil att den statliga inkomstskatten och vinstdelnings
skatten ökar. Utgifterna ökar beroende pä att omföringarna och utbetal-

Prop. 1988/89: )()() 
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ningarna frfo titeln ökar. Budgetåret 1988/89 omförs 1987 års skatter och 

avgiftL'r, bl.a. fastighetsskatten, som bcriiknas till 3 U7L milj. kr. Vidare ut

betalas vinstdclningsskatten vilken ber:iknas till 4 1-B milj.kr. Budgetåret 

1988/89 bcriiknas titeln Juridiska personers inkomstskatt till 22 354 milj. kr. 

!vkllan budgctiiren 1988/89 och 1989/90 beräknas nettot på Juridiska per

soners inkomstskatt öka med I 131 milj. kr. Inkomsterna ökar med 1 392 

milj. kr. Ökningen beror bl.a. på att det statliga inkomstskatteunderlaget 

l 'J88 hL'räknas iika med 12 <;t,. jämfört med ar 1987. Övriga skatter och avgif

tl'r her:iknas öka med 70 milj.kr. Detta sammantaget medför att den slutliga 

skatten beriiknas öka med 9,3 % mellan <"tren 1987 och 1988. Preliminiirskat

t<c n 1989/90 beräknas öka med I 590 milj.kr. Detta beror fr:imst pii ökningen 

i slutlig skatt 1988 jiimfört med 1987. Fyllnadsinbetalningarna 1990 beräknas 

minska n11.:J 90 milj.kr. Utgifterna pii titeln beräknas iika marginellt mellan 

hudgctarcn. Budgl'!;irct 1989/90 beriiknas titeln Juridiska personers in

komstskatt till 23 485 milj. kr. 

Lagstadgade so1·ialu1·gifter 

Inkomsterna frän de lagstadgade socialavgifterna beräknas öka med 2,8 mil

jardn kr. mellan budget{tren 19~7/88 och 1988.189. Budgetåret 1988/89 be

riiknas i11komsterna från lagstadgade socialavgifter till 58 191 milj.kr. 

För budgetiiret J 989/90 beräknas inkomsterna frfm de lagstadgade social

avgihcrna till 55 951 milj. kr. 

Orsaken till att inkomsterna minskar mellan· budgetf1ren 1988i89 och 

I 989190 iir fr;imst ökade utgifter för sjukförsiikringen samt kraftigt ökade ut

hL'talningar friin arbetsskadefonden. 

Avgiftsuttaget för de lagstadgade socialavgifterna kommer att öka med 

!U '\· mellan budgetiiren 1987/88 och l 988/89. Ökningen häriför sig till ATP
avgitt..::r som ökar från 10,6 <;;,till I I ,0 'X. 

Höjningen av ATP-avgiften fr.o.m. l 989 med 0,4 procentenheter ger AP

fonderna ett inkumsctillskott pa 8.'iO milj.kr. för budgetåret 1988/89. Dessa 

inkomster piivL'rkar inte statsbudgetens saldo men däremot AP-fondens fi
nansiella sparande. 

Skar; f'ti cgc11do111 

Fa-.1i1>,hetssbtte11 för hudgetiirct 1988/89 beriiknas till 5.8 miljarder kr., vil

kc·t i"1r L'n iik~1i11g med drygt I miljard kr. jämfört med budgct[1rct 1987/88. 

hir budgeti11·ct 1989/90 bcriiknas skatten till 5.6 miljarder kr. Minskningen 

mdlan budgc:tiiren iir en följd av att skatteunderlaget för hyreshus bcriiknas 

minska mellan ;1r l lJ87 och 1988. Den stora ökningen mellan 1987/88 och 

1988/89 förklaras a\ att fastighetsskatten inföm i tre steg med successiva ök

ningar av skattesatserna. 

Sk.1111 fJll rnror och tjdnsra 

Inkomsten av merviirdL·skatt, som netto iirden största inkomsttirl'ln pii stats

bud!,!:ctcn. uppgick till 79 %0 milj. kr. budget<lret 1987/88. För budgetåren 

J Ll88'S9 uch J 1)8()/tlO bL'riiknas nu inkomsterna till 86 300 milj. kr. resp. 

l)2 hl H 1 mi I.i. h. J 11 kl1mstökningarna beror pil antagandt'l att beskattningsun-

Prop. 1988/89: I 00 
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dcrlagct för mcrviirdeskatt ökar. Det iir främst antagandet om utvecklingen 

av privat konsumtion som påverkar hcskattningsundcrlaget. Som tidigare 

har niimnts antar RRV att den privata konsumtionen i fa~ta priser ökar med 

2.7 c;; .. iir 1988. 1.9 ';'.-;·, {1r 1989 och med 1.5 f;t. {1r 1990. 

Inkomsterna av bensinskatt beräknas öka med l 599 mil_j. kr. mellan bud

getåren 1987/88 och 1988189. Ökningen förklaras till största delen av skatte

böjningen som triidde i kraft den I april 1988. Bensinförbrukningen beräk

nas ocks<'l öka mellan hudgctilren. Mellan budgetåren 1988/89 och 19S9/90 

beräknas inkomsterna öka med 300 milj. kr. Denna ökning beror på en be

räknad ökad bensinförbrukning. Inkomsterna pii titeln Bensinskatt beriik

nas till !5 600 milj. kr. för budgeUm:t 1988/Wl och till I 5 900 milj. kr. för hud

getäret 1989/90. 

Inkomsterna av energiskatt uppgick till 13 048 milj. kr. budgetåret 

1987/88. För budgetåren 1988/89 och 1989190 beräknas inkomsterna till 

15 380 milj. kr. resp. 15 730 milj. kr. Inkomsterna beräknas öka med 2 332 

milj. kr. mellan budgetåren 1987/88 och 1988/89. Denna ökning beror pf1 

skatteböjningen den 1 juli 1988 på olja och kol. Ökningen på 350 milj. kr. 

mellan budgetåren 1988/89 och 1989/90 beror pa en beräknad ökning av kol

och oljeförbrukningen. 

Övriga inkomster 

Inkomster av statens verksamhet beriiknas öka med 1.8 miljarder kr. m.:-llan 

budgetfiren 1987/88 och 1988/89 samt med 3.2 miljarder kr. mellan budgct{1-

ren 1988/89 och 1989/90. Diirav beräkna~ riintcinknrmterna öka med 

3.9 miljarder kr. mellan budget{1ren 1987/88 och 1988189. Ökni11gen av riin

teinkomsterna kan till stor del förklaras av tv[i för budgct(iret nya inkomsttit

lar. Riintor pf1 statens vattenfallsverks statslan och Riintor pa särskilda räk

ningar i riksbanken. Dessutom beräknas rörelseiiverskottet minska med 2.1 

miljarder kr. mellan budgetåren 1987/88 och 1988/89. 

Mellan budgetåren 1988/89 och l 981J/lJU ber;iknas ränteinkomsterna öka 

med I 238 milj. kr. Ökningen kan till stor del hiinföras till riinteinkomster p11 
statens vattenfalbverks statslån. 

Inkomstgruppen återbetalningar av 1{111 beräknas minska med 593 milj. kr. 

mellan budgetilren .1987/88 och 1988/89. Differensen kan till stor del hän

föras till minskade återbetalningar av niiringslån. studielän och övriga lån. 

Mellan hudgett1ren 1988/89 och 1989/90 beräknas äterbetalningarna öka med 

704 milj. kr. Ökningen förklaras till största delen av återbetulningar p[i lån 
för bostadsbyggande. 

Inom inkomstgruppen kalkylmässiga inkomster beräknas avskrivningar 

och amorteringar minska med 2.8 miljarder kr. mellan budgetfiren 1987/88 

och 1988/89. Minskningen förklaras till största delen (2.4 miljarder kr.) av 

att statens vattenfallsverks in leverans av amortering för 1988 inlevacrats un

der budgctiiret 1987 /88 och att inleverans av amortering för J 989 skL'r i de

cember 1989. 

Känslighetskalkyl 

Storleken på förändringar för den totalt utbetalda lönesumman och den pri

vata konsumtionen har en avgiiranch: betycklse för beriikningsresultaten fiir 

Prop. 1988/89: 100 
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flera inkomsttitlar. RRV har diirför utfört en gr1iv bnslighctskalkyl för \'is~a Prop. l !J88/89: J()() 

inkumstlitlar. Bil. 1.2 
Om utvecklingen av privat konsumtion o.:h löner ökar med en procenten

het mer iin vad som nu ligger som antagande för im:n 1989 och 1990 kommer 

inkomsterna pil stabbudgekn att utwcklas som i nedanst<knde tahlii (mil

jarder kr.). 

Statsl,udgt:lc'n 

Su1uma inkomster 

lllXXiX9 
Prognos 

l 'IX'J'l)() 

Prognos 

3X3.I 

l nkomsterna kommer enligt 1k1111a kiinslighctskalkyl att bli l.8 miljarder 
hiigre för budget;'1rct lliSSfSl) tich (1. 7 miljarder hiigre för budgct;iret llJSlJ!lJO. 

Till viss dL'l aterspcglar dessa föriindringslal att endast en halv{irscffckt upp

k1Hnn;.:r för bud.!!eti1ret I LJSKiS9 och att ett niviilyft intriiffar som blir utg;!ngs

punkt för budgetaret I 9XlJ/lJ(I. 

Hruttoredo\'isning av statsbudgetens inkomster 

P<I de flesta inkomsttitlar p;1 statsbudgeten redovisas endast inkomster. På 

ett mindre antal titlar. men med betydande belopp. redovisas även utgifter. 

Fiir dessa titlar sker en netton:dovisning. dvs. saldot av inkomster och utgif

to:r tas upp pil statsbudgetens inkomstsida. I tabell 2 görs en sammanställ

ning av bruttobeloppen buclgetfarcn 1987/88. 1988189 och 1989/90. I RRVs 

prognosarbete ingar all bedöma utvecklingen av bruttobeloppen för si1väl 
inkomster mm utgifter. En närmare redovisning av dessa belopp finns i be

skrivningen av resp. inkomsttitel. 
Av tabell 2 framg<'ir att bruttoinkomsterna fiir budgetiirct 1989/90 beräk

nas uppg~1 till R36.5 miljarder kr. vilket är mer iin dubbelt si1 mycket som 

inkomsterna netto pil statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräknas 

till 460, I miljarder kr. fiir ~amma budgett1r. 
Den största differensen mellan brutit>- och nettorcdovisningen finns pa in

komsttypen IUUO Skatter. Inkmmterna på huvudgruppen 1100 består till 

stiirsta delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt 

111.111. ). Utgifterna utgörs bl.a. av utbetalningar av kommunalskattemedel 

tich överskjutande skatt. Fiir huvudgrupp 1100 beräknas bruttoinkomsterna 

öka med 6.3 1.:;, mellan huclgetären 1988.189 och 1989:'90. Mellan samma bud

get{1r ökar brutlllUtgiftcrna med 9.5 ''L Till följd av att utgifterna under 

huvudgruppen I ](JO ökar snabbare iin inkom~terna. minskar nettot på in

komsthuvudgruppen med lU ,..;. . 

l nkc1111sterna p<I huvudgruppen I 20U hestt1r i huvuds<ik av arbetsgivarav

gifter. I bruttosammanstillningL'll ing~1r saviil ATP-avgifter som de iivriga ar

betsgi' aravgifter sllm öwrförs t il I fonderade mi::del utanfiir statshudgL'kn. 

Ut,l!ifterna utgi.irs av ulhelalningar till ATP-;,ystemet och olika fonderingar 

inom den statliga sektnrn. Vidare utbetalas sjukför<ikringsavgifti::rnas <mdcl 

av sjukfi.ip;iikring:cns knstnadl'r. Bruttoinkomsterna för huvudgruppen 12UU 
hcriiknas iika med -1.:'i '< mellan buclgeU1ren 1988/89 och I 9:-\9/9U. 



Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 227.2 miljarder 
kr. för budgetåret 1989/90 och bruttoutgifterna till 68.5 miljarder kr. för 
samma år. Bruttoutgifterna utgör återbetalningar av mervärdeskatt. 

Omföringar mellan huvudgrupperna 1200 och 5200 av de statliga arbetsgi
varavgifterna liksom omföringar mellan huvudgrupperna 1100, 1200 och 
1300 av egenavgifter, förmögenhetsskatter etc. är exkluderade i tabell 2. 

Prop. 1988/89: 1()0 
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Tabell 2. Bruttorcdo,·isning 3\' statsbudgetens inkomster budgetåren 1987/88 - 1989/90 (milj.kr.) 

Inkomsthuvudgrupp Inkomster Utgifter 

1987/88 1988/89 1989/90 1987/88 

IOOO Skatter 665926 734636 777095 372575 
varav l !001 Skatt på inkomst 275484 309872 329 513 192195 

12001 Lagstadgade socialavgifter 168 826 192 926 201606 1134.3.5 
1400 Skatt p<lvaror och tjänster 196593 213 845 227 157 58512 

2000 Inkomster av statens verksamhet 28427 30273 33485 4 
3000 Inkomster av försåld egendom 81 34 33 0 
4000 Aterhetalning av lån 5940 5 347 6051 () 

5000 Kalkylmiissiga inkomster 19923 17838 19836 15167 
varav 52001 Statliga pcnsionsavg netto 15992 16656 17651 15167 

Summa 720297 788128 836500 387746 

1 Omföringar mellan statsbudgetens inkomsttitlar är exkluderade. 

1988/89 1989/90 

407 720 443249 
209 185 229094 
134 735 145 655 
63800 68500 

0 0 
0 () 

() 0 
15 843 16858 
15 843 16858 

423563 460107 

Inkomst pa statsbudgeten 

1987/88 1988/89 

293 351 326916 
83289 100687 
55391 58191 

138081 150045 
28423 30273 

81 34 
5940 5347 
4 756 1995 

825 813 

332 551 364565 

1989/90 

333 846 
100419 
55951 

158657 
33485 

33 
6051 
2978 

793 

376393 

o::i "'::I 

:~ 
1-.;

\C 
X 
~ 
X 
\C 

c 
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Tabell 3. Sammanställning av beräkningsresultat för budgt'tåren 19118/89 och 
1989/90 ( tusental kr. I 

1987/88 1988/89 1988/89 1989/90 Föriindring 
Inkomsttitel 1988/89-1989/90 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

1000 Skatter: 293 351 190 308 032 001 326 915 7411 333 846 201 6 930 453 2,1 

1100 Skatt på inkomst: 113 289 152 89 807 000 100 686 550 100 419 200 - 267 350 -0,3 
11 J(I Fysiska personers i11komstskatt: 58 224 727 63 003 000 75 1./6 000 73 819 000 -I 327 000 -1,8 
1111 Fysiska personers inkomstskatt 58 224 727 63 003 000 75 146 000 73 819 000 -1 327 noo -u: 
1120 Juridiska paso11ers inkomst-

skatt: 22 955 494 23 736 000 22 354 000 23 485 IJOO I 131 000 5.1 
1121 Juridiska personers inkomst-

skatt 22 955 494 23 736 000 22 354 O(U) 23 4K5 000 131 000 5,l 
11311 Oji'irdclbara inkomslskattcr: -1848 I J(JO 000 I 100 000 I 100 000 Il 0.(i 
l 13 I Ofördclbara inkomstskatter -1 8-18 l 100 000 1 100 000 I 100 000 l) o.n 
//./Il Öl'riga inkom.\"/Skatter: 2 110 779 I 'J68 000 2 086 550 2 015 200 -71 350 -3 . ./ 
11-11 Kupongskatt 226 986 2-10 000 240 000 260 000 20 000 ö.J 
11-12 Utskiftningsskatt och ersätt-

ningsskatt - 8 669 lO 000 78 950 -10 000 -J8 950 --19 .. '\ 
11-IJ Bevillninl!sskatt 5 213 3 000 5 000 5 000 () 0.0 
I 1-14 Lottt:rivi~stskatt I 869 911 1 715 oon I 762 600 I 710 200 --52 -100 -3.0 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 55 391 073 54 596 600 51! 191 000 55 951 000 -2 240 000 -3,8 
1211 Folkpensionsavgift 42 809 407 -15 554 000 49 213 000 50 986 000 I 773 000 3.6 
1221 Sjukförsiikringsavgift. netto -3 687 226 -600 000 -1572000 -2 359 O()() -7S7 000 50.1 
1231 I3arnoms11rgs~vgif1 9 969 972 111 606 000 11 465 000 Il 877 O!lll 412 ()(Il) 3.(i 
1241 yuxenutbildningsavgift I 177 -115 1 252000 I 350 000 I 397 00!1 -17 000 3.5 
12)1 Ovriga socialavgifter.netto -1 127 405 -4 257 000 --I -IS\ 000 -7 <J-14 000 -3 -16.1 oon 77 .. '.\ 
1271 Inkomster av arbetsgivarnvgif-

ter. till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkcsinspcktioncns verk-
sam het. 139 077 138 600 150 000 159 000 9 000 ri.O 

1281 Allmiin liineavgift 6 J09 833 I 903 000 2 066 000 I 835 000 -231 000 -11.2 

1300 Skatt på egendom: 16 51!9 553 17 271! 000 1799.1197 18 819 000 825 80.1 4,6 
1310 Skall pti fast egendom: 4 997 762 6 060 000 () 150 000 5 950 0011 -20(1 (}()() -3.3 
1311 Skogsvilrd;avgifter -124 860 460 000 378 000 40(1 000 22 tlOO 5.8 
1312 Fastighl·rsskatt 4 572 902 5 600 000 5 772 000 5 550 0011 ·-222 Oll(I -3.8 
1320 Fi.irmiige11'1ct.Hk1111: 2 690 Wl8 2 468 0110 2 233 197 2 464 ()/)(} 230 X03 10.3 
IJ21 Fysiska personers förmiigcn-

hetsskatt 2 632 150 2 403 ()(10 2 183 000 2 -114 000 23l (10(1 10.fi 
1322 Juridiska personers fiirmligen-

hdsskatt 58 838 . 65 000 50 197 50 000 -197 - ll.-1 
1330 Arvs.1k1111 och gäl'iiskall: I 089 600 i 350 000 I 350 000 I .//Il UOO ()(I 000 ./ . ./ 
1331 Arvsskatt 909 679 I IOO 000 I 100 000 I 15(1 (1()(1 50 0110 4.5 
13:12 Ci;ivoskatt 179 921 250 (I()() 250 000 260 0(10 111 00(1 -1.0 
13./0 <J1.,.ig sk1111 pil egendom: 7 811 203 7./00 000 8 260 0(1(} 8 9'J5 Olili 735 (}()() 8.') 
1341 Stiimpelskatt 3 741 902 3 125 000 3 985 000 -1220 000 235 000 5.9 
13-E Skatt pi1 viirdepappcr 4 069 301 4 275 000 -I 275 000 4 775 000 SOll OtlO 11.7 
13-13 Tillfiillig förmögt:nsskatt fiir 

livförsiikrinl!sholag. under-
sröd~Jiircningar ot:h pensions-
stiftelser () 0 () 0 (I 0.ll 

1400 Skall på ,·aror och tjänster: 1311 01!1 412 146 350 401 150 045 001 158 657 001 I! 612 000 5,7 
141 (I A l/miinna fiirsiiljni11g.ukattl'r: 79 959 970 82 300 ()(}(! 86 300 UOll C):! 6110 000 6 300 ()(}(! 7 1 

l,.i 

1-111 Merviirdeskatt 7lJ 959 970 82 300 00!1 86 300 Ol_ltl 92 600 tltl() 6 300 000 7,:1 
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lnknmsllilL'I 

/./20.1./30 Skart på spt'cijika rnrur: 
J .Q I Bensinskatt 
1.\21 SUrskil<la varuskattL'r 
1.\2:< Fiir<il.ining,,katt pC1 motorfor-

d<111 
1-!2-l r.ih:iks,;kalt 
1-!2:' Skall p:1 spritdrycker 
1.i2<> Sk:itt p:i \'in 
1-!27 Sk,111 pi1 malt· nch liiskL·dryd:L·r 
1-!2~ En•.'l'!!i'~atl 
1-l~'i S:ir,klid a\ gift p:i '\'a\'dh:iltigt 

1·1r~i11~ 

1-1:>1 s:.ir,kild :l\'giil fiir 11ljcproduk-
ti:·r 111 111 

1-132 Kass-:ttskan 
1-l.~.1 Ska!l p!1 \'idL·.ihandspdare 
1-l.1-l Sbn p:1 vis' c·kktrisk kraft 
1-L\:' Siirsl.:ild av!!ift mol fiirsurnin!! 
f ././li 01•,•rskotl 1~id filrsä/j11i11g <Il' 1:;,_ 

ror med swts111ono1wl: 
I.\.\ I :\B \"in- & Spritcentrah;ns ink

wrerade Ö\'t:rskoll 
1-l-!2 Svstc'mbola!!el AI3:s inlevcre-

r:.1di: Ö\'t:rsk·;,ll 
1./5() Sk1111 /!il tjiinster: 
1..\51 .Re,eskafl 
1-!~2 Skatt pa annnnsc·r och n:klam 
l..\:"3 Totalisatorskat t 
l.\'i-l Skall pi1~pel 
1./60 Skuu pil 1·iigrra.fik: 
I ..\(i I Fordonsskatt 
!-lfi~ Kilnmcti:r<.katt 
/./7(1 ~'k<11! pa impon: 
1..\71 Tullmt'dt:I 
1./80 Ö1·rigc1 skatta på rnror och 

tjii11s/( 1r: 
1-lRI Ovriga skatllT pii varor och 

tjiinster 

2000 Inkomster av statens n:rksam
het: 

2 I 00 Riirelsciin~rskott: 
2110 Af/iir.1Terkrns inln·en'radt' 

<'ii:ersko11: 
2 I i I l'<>sl\'L'rkds inh::vereradc i.ivi:r

skotl 
2112 Tt.:k\'crkds inkn:rcradl' iivi:r

skott 
211.< Stati:ns jiirn,·iigars inlevererade 

iivcrskott 
211..\ Luit f;ntsvcrkc1' inlevererad<' 

i.i\'crskott 
2115 Afliirsverkd FFV:s inkvcrc

raJi.: \.)\·1.::rsklltl 
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191'\7i8f.: 1988/84 1988/89 1989190 

Utfall Statsbudget Progmis Prognos 

./7 563 068 52 998 600 52 ./98 001 53 388 001 
14 000 617 15 ..\00 000 15 600 000 15 900 000 
I 009 877 I 011 400 l 053 000 I WO 000 

2.092 690 
..\ 550 3..\0 
S H56 25ö 
2 387 71-l 
I 79lJ 318 

IJ 0..\8 18:'i 

3 

l 2~(1 S.32 
1..\(1 l>:'o7 
207 658 
11!7 826 
75 115 

2fJ9 65() 

131 232 

138 ..\2..\ 
1 783 727 

..\07 288 
763 567 
..\9-l 9:'i8 
117 91..\ 

5 752 }(13 
3 536 192 
2 215 l)]] 
2 752 888 
2 752 888 

0 

0 

2 :~51 0(1() 
-1900 000 
(l ()()O OOll 
2 ;.75 000 
I 9'il 000 

16 050 0()0 

500 

I 5..\'J 000 
13;~ -!00 
227 300 
<)5(1 000 

95 0(10 

3./0 (){)() 

200 000 

]..\0000 
l 832 8110 

-!00 000 
817 800 
.535 000 

80 000 
6 122 000 
3 822 000 
2 300 000 
2 757 000 
2 757 000 

2 126 ()00 
4 950 (1()0 
5 l)5() 000 
2 ..\20 000 
2 120 00(1 

15 31'0 ()(I() 

I 38'.I 000 
160 l)()() 

2-lO 000 
I 030 000 

8() ()()() 

270 000 

130 Ollll 

1-lO 000 
1 912 0011 

..\23 000 
859 ()()() 
53.'i 000 

95 000 
() 150 ()()() 
3 850 000 
2 300 onu 
2 900 ()(}() 
2 900 000 

15 000 

15 000 

2 185 000 
..\ l):'\0000 
:'i '1511 01111 
2 -l-111 ()IJ(I 
2 13'! tlOO 

15 730 000 

I -!fil 0110 
181 ouo 
2."i<i Ollll 

I OIO 000 
8(> 00() 

3./0 000 

200 000 

1..\(1()()() 

2 (l/C) (}(}(! 

..\38 000 
l)..\] 000 
5(1.'i 000 

75 000 
7 150 000 
3 950 l)()(J 
3 21)0 000 
3 100 000 
3 l!Jfl 000 

(>(} 000 

60 000 

28 422 997 31 219 327 30 273 123 33 485 388 

Il 240 178 7 538 355 8 139 521 8 580 2.16 

3 33X ./65 96/ ./15 l 606 720 I 888 220 

-16 2:\..\ .\'i 210 ..\7 520 47 520 

182 637 193 600 203 500 203 'iOO 

0 () 0 l) 

169 .\31 222 ()()(J 2.\'."i 700 286 IJOO 

7.\ 950 6..\ ouo 60 300 ..\9 001) 

Fiiriimlring 
l 'IHS/89-19.89/llO 

Helnpp Procent 

890 0011 
300 000 

47 000 

5'1 000 
() 

() 

20 OUli 
il) Oll(J 

350 (Jl)O 

0 

72 000 
21 11011 
111 000 

-2ll 000 
(i ()(}Il 

70 0110 

70 000 

(I 

107 000 
15 000 
82 oon 
30 OOll 

-20 (){)() 
10000110 

](JO (Il)() 
900 000. 
200 000 
200 000 

1.7 
1,9 
4,5 

2.8 
0,0 
().() 

0.8 
0,9 
2.3 

()J) 

5.2 
13.1 
(i.7 

-1.'I 
7.5 

25.9 

5].8 

o.u 
5.6 
3.'."i 
9.5 
:".6 

-21,l 
16,3 

2.6 
39.l 
6.9 
6,9 

45 000 301!,0 

..\5 OlJO 30llJI 

3 212 265 10,6 

440 695 5,4 

281 500 17,5 

0 ll.ll 

0 OJI 

U OJJ 

..\0 301) 16 . ..\ 

-1131)0 -18.7 

12 



lnK<)lllStlil.:i 

211 (1 Statens vattenfallsverks inleve
rcra1k 111dclning 

2117 Don1Ci11verkt'ts inlevererad.: 
överskott 

21 IX Sj\;Jarts\·erk.:ts inkverer:u.le 
1)\'l' rskott 

2119 Statens vattenfallsverb inleve
rans av motsvarighet till statlig 
sk;!lt ' ,. 

2120 (•priga n:yndighcrcrs inlei·<·rc
r<1d1: iiversko11: 

2121 \:';i!.!\'l:rk~ts inlcvcr..:rade llvL·r
skL;tr 

2122 <;jöfarrsn:rkets inkvereade 
öwrsk<Jlt 

2 l 2.1 !nkH"rerat i\vcrskott av uthvr
nim: av /\Dl3-ulrustning · 

2130 Ri(1"/iankens in/1·1weraile 1"iiw
skoll: 

2 LJ I Riksbanh·ns inleverl'rade 
(i\·c:rskott 

l 15U Örcrsk1i/l _fr<i11 sp!'lrcrksami11:1: 
2151 Tipsmedl'I 
2152 l.ottnimed.cl 

2200 Överskott a1 statens fastighcts
förrnltnin)!: 

21 JO ihersku11 a1· .f{1.11ighe1sförmli-
11i11!!,: 

2211 öv(·rskoll a,· kriminalvärdsstv
n·lsens fastighetsförvaltning 

22 l-l Öv::-rskut! 71v bv!!gnads<;t\-rel-
sen' verksamhet· -·· · 

2215 Överskull av ~em:raltullstvrcl-
":ns rastighe!:iförvaltning . 

2300 Ränteinkomster: 
2310.23.!0Niinwr1){/ 11.Jring1/1ln: 
23 I I R:.intor p<1 l(ikalisningslån 
23 lJ Riinteinkomster pa statens a,· .. 

dikningsliin 
1J l-l Riinteinknmst.::r p{1 bn till fis

kc-riniirin!!en 
~316 Riintl!inkr;r11stcr p[t vatten

kraftslan 
2.\ 17 Riinteinknni;,ter p.i lnftfansl~in 
2.' I 8 Ri111teinkomstcr p:\ statens lån 

till den mindn:: :;keppsfarten 
2.' I 1) Riintt:inkrnmter p<i k rafrkd

nin~.sli1n 
2:~~ 1 R~i~1rt. inkt·msh.·r p:l sknQ:.;..v;it?.· 

Jan , ' 
2322 R~i1Hor pi1 <:;\ rit!a niirin~!slin~. 

Karnmarkolkl.(Tct -
2323 R~intnr. pc.i l)\·;J~a n~irinl!slt.in. 

Lantbruksstyrc·~lsrn ' 

Utfall 

2 8.14 7-12 

30 -171 

() 

0 

93 053 

37 !<0-l 

() 

55 249 

5 5H3 796 

5 583 796 
2 224 864 
I 270 019 

95-l !<-15 

580 028 

51!11 Olli 

500 

579 528 

(I 

9 511 675 
687 8R.:! 
18X !<72 

207 

8 X12 

::11 
37 

9 83~ 

(J 

2 -10-l 

Prnp. l 9.SS/S9: I 00 
Bil. 1.2 

Stahbudget Prognos 

2li1J 000 

167 800 

68 805 

(l 

125 140 

.p 141) 

(I 

83 000 

4 (}()(} (}()() 

-l 00() 000 
2 451 801) 
I 383 800 
I 068 000 

735 500 

735 500 

500 

735 000 

0 

783 100 

190 2011 

70 .JUU 

0 

120 400 

.jt) ()(10 

I) 

80 -llltl 

4 ()()() /}(}(} 

-l 000 Otl(l 
2 412 ·!01 
I -lt12 500 
I 009 9lll 

293 724 

2G3 72·1 

u 

() 

Progno~ 

500 000 

170 .j(l(J 

58.'\ 300 

146 000 

-13 (Jl)(J 

(I 

./(J(i()i)l)(I 

-l 000 Otkl 
2 545 CJ9(i 
I .JK5 6011 
I 060 .1% 

579 330 

57•13.W 

il 

579 3Jit 

0 

14 769 176 B -'54 148 14 691 980 
2X34331 1563414 2851185 

I.JO 000 I.JO 000 130 OOCI 

12ll 

6 I JO 

168 

0 

4! 

ISO 1)1!1) 

168 
28 

8 l)l)() 

36 

145 (l(ill 

2 500 

IC'O 

7 (llJ(I 

il 

IJ.:'i OOP 

2 (13() 

Fö;-~inllri112. 
I ~ISX'Sll-1 '~'N'l!l 

lkk>pp 

- 2X3 1011 -- 36.2 

--2:' 80() --13,i 

-21 9t10 -31,l 

25 1)(10 .!} .3 

:; 1100 7 ,5 

!I 0.11 

22 6lill 28, I 

I) U.11 

(I (l_t) 

J.~3 595 _·i.5 
83 !011 5,ll 
:;o -llJ5 5.o 

285 606 97,2 

u (1.lJ 

Il iJ,1) 

I 237 8.~2 9,.! 
1 ~S7 ;'7/ 82.-1 

-1(1 (.1()() - '·i 

-- 21.1 -: I,! 

275 3.1 

--'.I --~A 

-9 --~2. l 

-I 1!(10 -12,5 

() OJJ 

d <,IJ! 

--111 il(_J(i -/1.'I 

1311 :'.2 

. ' !_1 



--------------
1987188 1988189 

lnkomsltitl'i 

Utfall Statshudgct 
-·---------

2.124 Riintor p<i tt:leverkcts statslån 244 865. 244 860 
2325 l~iintor p:i postvcrkcts statslan 45 210 45 210 
2326 Riintor pit atfärvcrkcts FFV:s 

slatslän () 36 000 
2327 Riintor pi1 statens vattenfalls-

verks statslJn 0 2 200 000 
2.i30 Riimor ptl bos111ds/å11: 6 293 374 7 400 490 
2JJI Hiintcinkomstcr p{1 egnahems-

lfo () 

2.~32 Riinlcinknmstl'f pit 1;'111 för bo-
,t;ids bv~~andc 6 292 463 7 400 ()()() 

2333 RäntL·ii1k:-imstL'r pit hm för bo-
slads försiirjning för mindre be-
111cdlade harnrika familjer 203 190 

23:\l Riintnr pii övriga bnstadslttn. 
Hn,;ta1lsstvrclsen 707 3!Kl 

23-111 u.-imor />d s111diclan: 27 978 9 110 
2341 Riintnr pi1 slalens I fin for uni-

,-er sitcrsstudier 146 110 
234~ Ri1111cinkor11stcr pa allmiinna 

studielirn 27 832 9 000 
2350 Riim"r p1i 1'•1t'rgisp11rlån: 343 X/3 40() 000 
2351 Riinl< •r pii encrgispmliin 343 813 400 000 
23()(1 Rti11tor pä 111cdcl a1·sal/11 till pCll-

:·uoner 1888 5 000 
.!.1f1i R;inror pi1 medi:I avsatta till 

f<ilkp•:nsi<incring l 888 5 000 
2370 Rii111or /Jtl l>crct!skapslagring: 660 499 8()() 000 
2371 Riintor p;1 heredskapslagring 

'.lCh fl?.rr,'1ds,111 l~iggn i ngar 660 499 800 000 
23811.~'390 01'l'i~a rii111einko111.wer: I 496 241 3 320 245 
2381 Riinteink;·,mstcr p;1 Uin till per-

sona I i 1wm ut ri kcsförvalt-
nillCt'Il llLllL 3J 15 

2.'SJ Rii1\tei11komster p:°1 statens ho-
S:itl11ir1gslttn I 501 I 000 

23~4 Riintcinkn1mtcr p?1 län för 
kommunala markförvärv 213 (I 

2~85 R:intcinkomster p[1 lån för sru-
dL·ntkarlukakr () 50 

2386 Riimcinkomster pil Ian fiir all-
miinn;i samlinl!slokalcr 12 318 15 lKJO 

2389 Riintcinkomster pa bn för in-
vcntaricr i vissa .;pccialbostiidcr 195 180 

2391 Riintcinkomster p{1 markför-
,.;in för jurdbrukets rationali-
se ring 1 472 2 000 

2192 Riintor pii intressemedel 15 121 25 000 
139.J Ovriga riintl'inkomstcr 132 136 HJO 000 
2395 Riintor pa <irskilda riikningar i 

riksban~cn 0 I 780 000 
239(1 Riint.:inkornstcr pii d.:t av 

lwol!nadsstvn:lscn fi\rvaltadc 
ki1l1it;ikt - I 333 252 I 397 000 

1988/89 

Prognos 

261 567 
48 290 

29 000 

920 ()()() 
7 300 690 

0 

7 300 ()(Ml 

190 

500 
8 110 

110 

8 000 
390 ()()() 
390 000 

5 000 

5 000 
645 239 

645 239 
3 541 695 

10 

(it)() 

60 

J(l() 

15 000 

180 

1 8lKl 
15 000 
90 000 

I 9(Kl 000 

I 518 9.i5 

Prop. l 988/89: I 00 
Bil. 1.2 

1989/lJO Föriindrin!! 
I 9X8/iN- l 9l:N.'<Jt I 

Progno' Belopp Procent 

256 001 -·5 566 -2.1 
47 260 -I 0111 -2.1 

23 000 -(i ll()(l --20,7 

2 241 000 I 321 0011 143.6 
7 (}()(} 680 -311(1 ()/() -4.I 

() 0 0.0 

7 000 000 --Joo ono --4.1 

180 --10 -5.3 

500 Il 0.0 
7 110 --/ ()(!!i ·-f.1.3 

110 () 0,0 

7 ()()() --I 000 -12.5 
3511 ()()() ---100110 -/IU 
350 000 -41) 000 -!(J.J 

5 (!{}() 0 (),{) 

5 000 () 0,0 
636 6--15 --8 59--1 -1.3 

636 645 -8 5<>4 --1.3 
3 8--11 360 299M5 8.5 

() -- lll 

JOO - Jon -50.0 

() -(i(l 

JO() () 0.0 

15 000 0 0.ll 

lhO --2() - I I.I 

I 800 () 0.0 
15 1)00 () 0,0 
70 000 -20 0110 -2~.2 

2 200 ()(\() J(J(I i)(_)(l 15,8 

I 5J9 000 20 055 1.3 
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lnkomsttitc:I 

2400 Aktieutdelning: 
2..//0 lnkc1111s1cr 111· .1·w1em ak1icr: 
2..t 11 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga a\·gif'tcr: 
25 l l Expeditionsavgifter 
2517 Trafiksäkerhetsavgift 
2522 i\ vgifter för granskning av fil-

lllL';: och viJcZ>gram " 
2523 A Ygif1er fiir siirskild prövning 

och fyllnadsprövning inom 
skolvibcndet 

2527 Avgiftc::r för statskontrull av 
kri~smatericltillvcrkningen 

252K Av~iftcr vid bergsstaten 
2529 i\ vgiftcr vid par~nt- och regist

rerinl!sväs.:ndet 
2531 A vgiftcr för rcgisrrcring i fiir-

.:nings 111.n. register 
2:'i32 Utsökningsavgiftcr 
253J /\\'gift.:r vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering 

av körkort o.:h motorfordon 
2535 i\ vgifter för statliga garantier 
25.'l<i Lotteriavl!ifter 
2537 MiljiiskyJdsavgift 
2538 Miljiiavgifl pä hcbmpnings-

m.:dd och handclsgöds.:I 
2539 Tiiktavgift 
2541 A Vl!ifter vid tullvaket 
2542 PatIL'!llavgiftcr vid tandliikarut

bildning 
2:'i4:l Skatktll_j:·imningsavgift 
2544 Avl!ift.::r i iin:ndt•n om lokala 

kal~cbiiudningar 
254.5 Niirradinavgift.:r 
2546 Avgifter vid registrering av fri-

1idsb:1tar 

2600 Fiirsäljningsinkomster: 
2611 Inkomster vid kriminlavärdcu 
2612 lnkomskr vid statens riittskcm-

iska laboratorium 
2öl9 Inkomster vid riksantikvaric

iimb.:tet 
2fl24 Inkomster av uppbörd av fel

parkeringsavgifter 
2625 Utförs~iljning av beredskapsla

ger 
2626 Inkomster vid hanverket 

2700 Böter m.m.: 
2711 Rcstavgift.:r 
2712 Bcit.:smedd 
'271 J Vattcnfiiror.:ningsavgift 

1987/88 

Utfall 

626 056 
626 056 
626 056 

4 788 679 
543 066 
56 441 

3 355 

I 482 

328 
2 942 

89 404 

29 201 
96 843 

932 

138 548 
156 365 

3 451 
22 359 

1n 913 
11 687 
71 240 

8 869 
3 415 490 

6 543 
2 765 

3 455 

584 240 
155 497 

14 701 

94 

70 522 

3-13 426 
() 

511 796 
286 228 
225 481 

87 

1988/89 1988/89 

Statsbudget Prognos 

490 000 
../90 000 
490 000 

5 453 876 
490 500 
53 632 

3 700 

I 470 

l 
J 020 

IB 150 

27 3(KJ 
93 800 

580 

150 ()(JO 
126 395 

3 2()() 
25 000 

95 500 
IO 5lKt 
90 000 

Il 600 
4 143 000 

8 528 
2 700 

24 300 

I 363 820 
159 200 

9 380 

300 

59 500 

685 440 
450 000. 

468 600 
270 300 
198 200 

100 

647 210 
6../7 210 
647 210 

5 710 167 
542 055 
58 698 

3 700 

l 500 

I 
2 630 

86 070 

32 120 
101 600 

0 

143 150 
126 395 

3 500 
23 7(X) 

153 500 
Il 800 

111 000 

6 600 
4 281 500 

10 258 
2 890 

7 500 

I 087 222 
160 000 

10 400 

30ll 

70 522 

400 000 
446 000 

541 131 
299 231 
241 800 

IOO 

Prop. 1988189: 1110 
Bil. 1.2 

640 OIO 
li40 (!/{) 
MO 010 

6 299 446 
538 145 

60 752 

4 000 

l 520 

2 470 

91 415 

33 700 
106 600 

0 

146 000 
127 525 

3 500 
24 400 

186 500 
11 900 

116 000 

6 200 
4 807 000 

13 858 
2 960 

15 000 

I 746 222 
165 000 

JU 400 

300 

70 522 

<iHO O(IO 
900 000 

541! 1114 
306 284 
241 800 

100 

Fiiriimlrin!.! 
I lJX818'l-1 'lS'>'<)li 

Belopp l'roccm 

-7 200 -I.I 
-7 200 -I.I 
- 7 200 - I.I 

5891.79 10,3 
-3 9lli -0,7 

2 054 3.5 

:-1!10 8.1 

20 1,3 

il 0,0 
-160 -6.1 

5 345 6.2 

I 58U 4,9 
5 00() 4.9 

0 ll,O 

2 850 2.0 
IDO 0.9 

0 0.0 
701.1 3.0 

33 UUO 2i.5 
lllO O.H 

5 (l{)l) 4.5 

-4Uil -6,! 
:;15 500 1:u 

J 600 35.1 
7ll 2.4 

7 501.l wo.o 
659 000 60,6 

5 00!1 :I. I 

ll 0.0 

ll {).(I 

I) 0,(1 

200 0/10 50.0 
454 ()lit) lll 1.8 

7 os., 
7 O.'\l 

() 

0 

'·-' 2.4 
u.o 
IJ.U 



·---------------------

lnku1llo'ttit.cl 

------·-
2800 Övriga inkomster a" statens 

\'Crksmnhet 
231 I (),-riga inkon1~tcr av :'latens 

\'t:rksamhet 

3000 Inkomster av försålrt egendom: 

3100 Inkomster av fiirnllda brngna-
der och maskiner: 

3110 Atji'irs1·ah·11s inkom.<lcr ai• för-

:nu 
scilda tiuli!ihc1er ,,,·h m11.1ki11a: 
Stale;1s Firnviig;1rs inkomster 
av fors;!lda fastighet.:·1 <JCh ma-
skinn 

3115 Affiirsvakct FF\':s i11komstcr 
av fiir<ilda fa!>tighc:l~r <lCh ma-
skiner 

31 lo Stall'n, vattrnfall~verks in-
kn111ster av ff•rs;'\lda fo:aighcrer 
och maskincr 

3120 Sw1lig11 mrndighc1as i11ko111s1a 
ul· fantllda hyggnader och n;a-
skina: 

3121 Krim i n;1h imiss tvr..: bens 
inkomstcr av f(;rsålda byggna-
der och maskiner 

3122 Vät'.vt.:rl.cts inkomster av för-
sälda byggnadcr och maskiner 

.~12~ Statsknntnrcts ink11mster a\' 
t'örs{tlda datorer m.m. 

312:i Bvggnadsqyr<?bens inkl.mister 
av fiirs;llda byggnadcr och ma-
skin<:r 

3200 Övriga inkomster av markför-
säljning: 

321 l Övriga· inkomster av markfö1-
siiljning 

3.'00 Öuiga inkomster av försåld 
t'g~ndom: 

J)i I Jnkun1ster uv staten~ gruvcgl'n-
dom 

J.ll2 Öni~!a i11komslc'r av fibiild 
:.:µl'ndorn 

4000 ,\tcrbetalninl/, a,· Ian: 

4100 \terbetalning a,· näringslån: 
41 !Il .-j:1'rhera/11i11g uv i111i11stril<l11: 
41 i I Atcrbctalning a\' lobliscring,. 

l~in 
4120 A1crhc1al11i11i.: 111· iordhruksl<i11: 
41n Atcrbdalni1;g ;l\. statens a\'dik-

412.' 
nin:.r~liin 
A1:rb<:tal11ing a\' hin til\ fi-,kcri-
niiringcn 

I 1187!8ö 198öi89 1988189 1989!9() 

Prop. l 98K/8l): I 00 
Bil. 1.2 

Fi.iriindring 
1988.'~9- J 989, 'Il I 

Utfall Statsbudget Pwgnos Prngnlls Bdupp .Prncc·nl 

580 345 400 000 400 000 400 000 0 0,0 

580 .145 400 000 400 000 400 000 0 O.fl 

81 371 42 900 34 400 32 800 -1 600 -4,7 

56 822 18 900 6 300 6 300 0 0,0 

50 602 JO 000 {.I 0 0 0,0 

12 6ti4 lO 000 () (I 0 0.0 

4 787 0 () () () O,ll 

33 151 0 () 0 (I 0.0 

6 220 8 900 (J 3110 6 300 0 0,0 

300 400 300 300 () 0.0 

3 089 3 500 3 500 J )()Il Ll (),() 

() () 0 Il 0 0.ll 

2 X31 5 000 2 500 2 500 0 o.n 

3 762 2 000 l 100 I 000 -IOO -9,l 

J 762 2 000 I 100 I OUO -100 -9.1 

20 787 22 000 27 000 25 500 -1 500 -5,6 

20 787 22 000 21 000 21 000 Il 0.0 

(I 0 6 000 4 500 -I 500 -25.0 

5 940 B5 5 130 776 5 346 869 <· 051 466 704 597 B,2 

887 429 321 662 431 529 348 123 -!l3 406 ·-19,3 
419 807 120 000 200 ()()(} 160 000 -40 ()(}() --20.0 

419 807 120 (lt)() 200 000 160 llOO -411110() ·-20.0 
32 454 13 937 37 390 38 094 704 /,9 

689 200 5ll0 350 ·-151.1 -·.10.0 

31 765 13 737 36 890 37 744 854 2.3 

16 



Inkomsttitcl 

./130 A1erht'tal11i11g ar ii1·riga 11ii
rit1~slti11: 

4 U l Åt~rbetalning av vattenkrafts-
lån -

4132 Ätah..:talning av luftfartsl{m 
4U3 Återbetalning av statens liin till 

den mindre skl·ppsfartcn 
4U4 Aterbctalning av kraftkdnings

lån 
4135 Återhdalning av skogsväglirn 
4 Uti Återbetalning a,· ÖHiga n~i

ringslim. Kammarkollegiet 
4137 Åt~rbdalning av övrig<J nä

ringsliin. Lantbruks,;tyrelscn 
4138 Atcrbetalning av tidigare infri

. ade statliga g:iranticr-

4200 Återbetalning av bostadslån 
m.m.: 

421 l Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för ho
stadsbyggancle 

4213 Återbetalning av liin for bo
stad~försörjningcn för mindre 
h.emedlade barnrika familjer 

4214 Aterbetalnin~ av övriga bo
stadsltm. Bo;idsstyrclsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
431 I Återbetalning av statens Ian för 

univc rsi tl'lss tudie r 
4312 Återbetalning av allmänna stu-

diclCm 
·Bl3 Återbctalr.ing av studiemedd 

4400 . .\terbetalning av energisparlån: 
4411 Ätnb<.·talning av energisparian 

4500 . .\terbetalning av ö~·riga I.ån: 
451 l Återbetalning av l?tn till perso-

nal mum utrikc~förvaltningen 
m.m. 

4:513 Återbetalning av Ian för kom
munala mark-fi.irvärv 

4514 Återbetalning av lån för stu
dentkiirlokakr 

4515 Återbetalning av län för all
miinna samlingslokaler 

4516 Äterhctalning-av utgivna starl-
liin och bidrag -

4517 Aterbctalning Iran Portugal-
l"111dcn - -

45 (9 Aterbctalning av statens bo
siittningslirn 

4521 Aterbl·talnir11! av Un för inven
tarier i vissa spccialbost:idcr 

Prop. 198S1iN: 100 
Bil. 1.2 

1987188 1988/89 1988/89 19891911 

Utfall Statsbudg..:t Prognos Prognos 

435 168 187 725 194 139 150 029 

:no 254 254 '.'.65 
179 188 188 197 

30 002 15 301 20 000 15 000 

() 0 0 0 
67 82 (!7 67 

23 l 010 120 000 120 OllO 121 ouu 

l 585 I 900 1 550 1 500 

171 995 50 000 52 080 11 000 

2 496 705 3 000 614 2 826 314 3 501 300 

0 14 14 0 

2 495 769 3 000 000 2 825 000 3 500 000 

936 600 800 800 

0 0 500 500 

l 817 371 l 387 180 I 630 150 l 759 150 

109 180 150 150 

lO 833 10 000 10 000 9 000 
l 806 429 1 377 000 l 620 000 I 750 000 

265 723 300 000 310 000 300 000 
265 T!.J 300 000 310 000 Jl)(l 000 

473 007 121 320 148 876 142 893 

497 150 56 0 

3 778 0 1 800 0 

115 170 150 150 

5 647 ti 000 6 000 0 000 

15 35.\ 15 000 15 000 15 000 

28 731 0 20 000 20 00() 

8 332 5 000 4 000 I 000 

826 2 000 l 000 l (l()(l 

För;·indrin1! 
l 'l88i89- l <l1Ni'i!J 

Proc.:nt 

-44 110 --.22.7 

1 l 4..) 
() 4.8 

--5 000 -25.lJ 

0 0.0 
() 0.0 

l 000 0,8 

--50 -3.2 

-4ll il8(l - 77,0 

674 986 2.1,9 

675 ()()() 23.9 

0 0.0 

u 0.0 

129 000 7,9 

0 0.() 

-1 ooo -w.n 
130 000 ~JI 

-10 000 -.,,2 
-10 OOll -:U 

·-S 9113 -4,0 

-I 800 

1J n.o 

o n.o 

() 0.11 

il 0.0 

-3 000 -75.0 

0 O.ll 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 1.2 

1987i88 1988/89 1988/89 1989/90 Föriinclring 
lnko111slli!L'l 1988/89-1989/91) 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

4525 Aterbctalning a\' lim för 
svenska FN-styrkor 46 788 45 000 52 870 59 743 6 873 13.0 

4526 Aterbctalning av (ivriga län 362 940 48 000 48 000 40 000 -8 000 -16,7 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 4 756 113 2 666 708 I 995 200 2 978 410 983 210 49,3 

5100 A \'Skrivningar Ol'h amortering-
&.r! 3 873 444 2 000 308 I 124 835 2 128 045 I 003 210 89,2 

5110 A_/}iir.\l'erkt!ns lll'skrii·11i11t.:ar 
och ,111101'/erini;ar: 1759806 I 017 000 /76 400 I 075 900 899 500 509,9 

511.\ Statens j>irnviigars avskrivning-
.ar 73 290 27 000 27 000 0 -27 000 

5115 :\lforsvcrk .. :t FFV:s amortc-
ringar 147 982 0 49 400 49 400 0 0,0 

511 (i Statens vattcnfailsv.::rks amor-
tcrinl!ar 2 538 534 1000000 llHJ 000 I 026 500 926 500 926,5 

512// i11·.\'k.,.il'lli11g11r pti fastigheter: 600 6.J9 314 300 319 400 332 000 12 600 3,9 
5 L:~ l Avskrivningar pit fastigheter 600 649 314 300 319 400 332 000 12 600 3,9 
5130 Uppdragsmy11dighett!rs komp-

leme111kost11ader: 108 971 123 500 118 000 122 000 4 000 3.4 
5131 Uppdragsmyndigh<.:tc::rs m.fl. 

ko111plcmentkostnatkr 108 972 123 500 118 000 122 000 4 000 3,4 
5 /.lli 01•ri15a u1·skril'l1i11gur: 404 017 535 508 511 035 598 145 87 I J(J 17,0 
5141 Viigvcrkcts avskrivningar 130 128 198 300 200 300 210 500 10 200 5.1 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

Illt11?, 219 005 280 000 256 950 334 550 77 600 30,2 
5144 Avskrivningar pi1 förrädsan-

liiggningar för ekonomiskt for-
svar 54 884 57 208 53 785 53 095 -690 - 1.3 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 825 304 613 000 813 000 793 000 -20 000 -2,5 
5211 Statliga pcnsionsavgifti:r. netto 825 304 613 000 813 lHJO 793 000 -20 000 -2.5 

5300 Statliga avgifter: 57 365 53 400 57 365 57 365 0 0,0 
5311 A vgiftcr för forct<1gshälsovärcl 57 365 53 400 57 365 57 365 0 0.0 

STATSBUDGETENS TOTALA 
INKOMSTER 332 551 906 347 091 712 364 565 340 376 394 265 Il 828 925 3,2 
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Bilaga 1.3 

Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
utvecklingen, m.m. 
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fä~ll I. Slalshudgelens utnckling 1967/68-1989/90 
Milj. kr. 

I% 7/118 I %8/6'1 I %9/70 1970!71 1971!72 1972173 I 97.V7-I 197-1175 1975/76 

Inkomster 33 416 36 236 40 404 45 637 51 830 54 513 61 489 72 490 93 934 

llti:ifler 36 347 38 883 4-1221 -18 269 55 497 60 718 70 881 83 187 97 658 

Anslag' 36 190 38 811 -1-1 0-16 -18 653 55 5711 61 195 70 928 82 91-1 l)7 232 
Rörlii!"i1 krediter 
( - = - minskad disposition) + 157 + 72 + 175 - 38-1 - 73 - -176 -17 + 273 + -12h 

Saldo - 2 931 - 2 648 - 3 817 2 632 - 3 667 - 6 205 9 393 -JO 698 3 724 

1 '!79!80 1 '181l!8 I I 'J8 li82 I 982i8J I '18J/8-1 198-1/85 1985.1811 198(1!87 1987 i8X 

Inkomster 

Utgifter 

132 491 155 287 167 Bl I 191 280 221 165 260 596 275 099 320 105 332 552 

182 475 215 238 235 164 277 879 298 265 329 136 321 901 335 266 336 669 

Anslat! 1 181 -117 21-17~(1 23h -106 277 llJ I 297 882 JJll 281 322 2-11 33-1 9% 3Jh 85h 
Fllr~in~fritH! i.l\' anslai.!S-
hch~tllnint!';ir: -
( + = fiirl1ruknim! 
- ~ upphyggnaJ) 
Riirli!!a krcditcr 

1976!77 1977!78 1978179 

104 360 112 113 119 664 

11-1 845 137 292 158 341 

11-1 739 D<1 331 158 605 

+ lll6 + %1 - 26-1 

- 10 48-1 - 25 179 - 38 678 

19X8/X9 llJX8!SlJ !9SlJ1l)O 
Stats- J\v be- Förslag 
hudgct r;i.kning 

347 092 364 231 37-1 947 

353 S67 353 274 374 524 

3-111 567 J-19 0119 Jh7 52-1 

+ 11 500 +-I 0115 + (l 5011 

(- =·minskad disposition)+ I 1158 + -155 - I 2-12 + X-IS + JS.' - I 1-1-1 - .>-lll + 270 - 187 + )()0 + 21111 + 50() 

423 Saldo -49 98-1-59951 -68 03_, -86 599 -77 100 -68 5-10 -46 802 -15 161 - 4 117 - 6 475 

1 Fiir;indring av anslagshehidlningar har fiir utfallsi1rcn hcr;ikn;th i ;111-;lagcn. 
: Inkl. hcr;iknat tillkommandc utgiftsht:lhl\·. netto. 
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Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utn~t·kling 1977/78- 1987.188 
l\,lilj. kr.. löpande priser 

l<J77:7x l'J7Xi74 1471.um ll)i'-:0/1'1 l'!Xl!82 lW\2.'83 1'!8J/X4 1'!84/85 ll)85:t-:h llJX<l.X7 l'JX7'88 

Inkomster 112 110 119 660 1.U490 155 290 167 130 191 280 221 165 260 596 275 099 .uo 105 332 552 

Direkta skatter 2'1 -120 32 670 ."\(i 9911 36 4211 38 990 42 f.:211 )J 117) 75 318 6X 570 90 644 4'1 X7lJ 
Indirekta skatter 70 .2211 72 J(lO 78 9111 98 -1110 lll l 4Xll 116 6111 134 li27 1-16 7<J7 lh4 :'il<i !SJ 41111 llJ."\ 472 
Övriga inkomster 12 -170 1-1 6."\0 lh 5911 20 470 2h (l()ll 31 k511 33 -163 JX -IX! 42 lllJ 4h Ohl 39 201 

Utgifter 137 290 158 340 182 470 215 240 235 160 277 880 298 265 329 137 .'21 901 335 267 .U6 669 

Statlig verksamhel 43 030 -17 690 52 8111 56 1611 611 820 65 -150 70 8:-:J 71 667 7-1 769 K2 12X X.5 182 
Konsumtion 34 490 ."\.~ X90 43 1-10 45 7611 49 f)lJIJ 52 510 5h 71lh ()f) 242 (>fJ 253 711 IJJJ 7J .I !Il 
Investeringar 8 5-lll K 800 9 671) I0 400 11 7311 12 9-10 1-1 117 11 -125 1ll 5 I h 12 095 11 872 

Transfererinl!ar exkl. 
statsskuld;iintor 78 98(1 <)3 64(1 102 41111 1211 330 134 (i711 147 120 152 905 lnS 571 /7() 129 183 88./ 192 375 
Till hushåll inkl. social-
försiikringss<!ktorn :n 3011 3(1 631l -Il -180 49 xoo 55 190 59 250 6."\ 380 69 -126 77 :?.17 8-1 058 91 J9() 
Till kiimmuner 28 250 32 8-10 36 101 41 KOO -15 170 -17 360 '."2 36:?. 57 009 5-1 720 SK 337 60 6-11 
Övriga 18 3711 24 170 2-1 910 :?.8 730 3-1 ·' lll ..J(I 510 37 162 42 136 44 192 41 -189 -111 335 

Statssk uldriintor 6 920 8 81111 14 510 23 7711 27 7211 ./8 200 60 387 75 234 (>I\ 509 1\3 812 53 ./JO 
Räntor inom landet 6 5-10 7 810 12 71)0 18 -1-10 19 141) 34 050 -10 -142 -16 206 -17 15<1 50 157 -10 703 
Räntor utom land<!l 380 950 1 780 -I 31l0 7 160 9 7-10 12 2-15 13 975 !:?. 537 lll 027 9 783 
Valutaförluster - 40 30 970 1 -120 -1410 7 700 15 053 6 816 3 628 2 9:?.-1 

Övriga utgifter (främst finansiella 
transaktioner och rörliga 
krediter) H 360 8 210 12 750 14 9HO 1 I 950 17 110 14 090 13 605 4 494 5 443 5 702 

1 Anm: Fr.o.m. 1980/81 har föriindring av den rcakkonomiska indelningen gjorts. Detta giiller bl.a. fördelningen mellan direkta och indirekta skatter och 
transfereringar till hush<ill. 
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Tabell 3. Statsskulden ,·id slutet av budgetåret 1976/77-1987/88 m.m. 
(Milj. kr.) 

Budgetar Stats- DHrav För-
skulden rallna 

Ränte- Riks- Premie- Stats- Spar- Um hos Allemans- . Stats- Skatt- Upplå- Öv- räntor 
löpande ohliga- ohliga- skuld- ohliga- statsinstitu- sparandet skuld- kam- ning i riga pil 
ohliga- tioncr tionsliin förhin- tions- tioncr och växlar mar- utlandet lån stats-
tionslån <le I ser Ian fonder m.m. växlar skul-

<len 

Vid 
slutet av 
hu<lgctarct 
1976177 82 340 2 057 11 300 2 773 5 2IO 2 313 - 3 016 5 066 604 5 512 
1977!78 )()5 238 (12 888 l3 IOO 2 553 6 494 2 168 - (i 829 11 203 4 7 015 
1978179 139 086 89 025 - 16 150 2 615 8 504 3 167 - 3882 14 876 868 8 979 
1979/80 192 1188 )()8 385 Il) 900 2 513 IO 419 4 878 - 13 885 32 105 3 14 582 
1980181 252 968 117 878 21 n5 I 263 15 347 6 376 44 155 46 721 3 23 006 
1481/tC 319 686 170 0-17 - 2~ 225 I 263 18 7117 7 066 - 36 781 62 535 2 26 468 
1982/83 407 325 201 333 26 025 333 2-1 084 14 564 - 58 710 8..\8 81 427 I -13 734 
1983/84 482 636 189 318 37 600 34 050 328 26 747 15 029 I 353 62 800 12 463 102 947 I 52 1211 
1984/85 559 -159 2oi -158 37 liOll 36 246 320 31 866 14 386 10 51l8 88 11()(1 139 067 1 59 (12(1 
1985/86 5% ll15 193 89'1 62 60() 55 lJ94 320 31 (i82 )(I 994 2<i 503 8(1 219 13 315 121l 489 I 61 539 
1486187 6()9 248 184 9-16 78 60(1 53 6()(1 320 35 562 8 406 3() 6511 81 660 I 245 128 259 0 <il -159 
l'.!87/88 597 621 169 939 88 3110 52 60() 3 ](I 34 024 8 89.'i 48 4711 71l 50(i 14 461l 1111 123 (I :'i8 609 

for-
ändring 
under 
bu<lgetiiret 
1976177 + 13 580 + 3 334 - + I 875 + I 121 + I 007 + 525 - - + 245 + 4 874 +598 + I 285 
1977178 + 22 897 + 10 831 + I 800 - 22ll + I 284 - 146 - + 3 813 + 6 136 -600 + I 503 
1978179 + 33 848 + 2<i 138 - + 3 050 + 62 + 2 Olll + I 000 - - 2 947 + 3 673 +864 + I 96..\ 
1979/80 + 53 002 + 19 360 - + 3 750 - 102 + I 915 + I 7IO - - + 10 003 + 17 229 +865 + 5 603 
1980/81 + 60 880 + 9 493 - + I 325 - I 250 + 4 928 + I 498 - - +30 270 + 14 616 - + 8 42..\ 
1981/82 + 66 718 +52 169 - + 2 00() - + 3 420 + 690 - - 7 374 +15 814 l + 3 462 l:O '"C 
1982/83 + 87 639 + 31 286 + 2 800 930 + 5 317 + 7 498 +58 7IO -35 933 + 18 892 I +17 261i -· .... - - :- 0 
1983/84 + 75 311 - 12 015 +37 600 + 8 025 - 5 + 2 663 + 465 + I 353 + 4 090 + 11 615 +21 520 - + 8 386 ,_.. '? 
1984/85 + 76 823 + 12 140 - + 2 196 - + 5 119 643 + 9 155 +25 200 -12 463 +36 120 - + 7 506 ""'"'~ 
1985186 + 36 556 - 7 559 +25 000 +19 7-18 8 - 184 - 3 392 + 15 995 - 7 781 + 13 315 -18 fä;: - + I 913 '° 00 
1986/87 + 13 235 - 8 953 +16 000 - 2 394 - + 3 880 - 2 588 + 10 147 + I 441 -12 070 + 7 770 - 80 00 --... 
1987/88 - 11 627 - 15 007 + 9 700 - 1 000 - 11 - I 537 + -189 +I I 820 -11 160 +13 215 -18 136 - - 2 850 00 
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Bilaga 2 till budgetpropositionen 1989 

Gemensamma frågor 

Civildepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Johansson (inledningen samt punkterna 1-4 
och 6-14), 
statsrådet Engström (punkt 5) 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Inledning 

Arbetet med att förnya den offentliga sektorn fortsätter i enlighet med verks
ledningsbeslutet (prop. 1986/87:99, KU 29, rskr. 226). 

Bl.a. har regeringen utfärdat nya instruktioner för sina samtliga ca 300 
myndigheter för att åstadkomma en mera målstyrd verksamhet i kombi.na
tion med en skyldighet att följa upp effekterna av verksamheten. 

Samtidigt med denna förnyelse av myndigheternas arbete fortsätter arbe
tet med att reformera den statliga budgetprocessen. Även i det arbetet, som 
också är en följd av verksledningsbeslutet, gäller det att nå en mera målin
riktad och uppföljningsinriktad verksamhet. Bl.a. genom. en ändrad utform
ning av statsbudgeten bör både riksdagen och regeringen kunna ges bättre 
möjligheter att rikta sin uppmärksamhet mot de större och övergripande 
frågorna och kunna överlåta detaljstyrningen på de underlydande myndig
heterna m.fl. 

Det är mot den bakgrunden som här skall tas upp en del åtgärder som har 
betydelse i förnyelsearbetet och som rör flera huvudtitlar. 

Under punkterna 1-4 behandlar jag sålunda regelförenkling och delege
ring, den nordiska utbytestjänstgöringen, de statliga förnyelsefonderna samt 
statens generella redovisningssystem. 

Under punktew5 redogör statsrådet Engström för den statliga lokalför
sörjningen. 

Under punkt 6 redogör jag för lönenivån i anslagsberäkningarna. 
Under punkterna 7 -10 tar jag upp en del särskilda statliga personalfrå-

Rifw/agrn 1988189. I sam/. Nr JIJO. Bilaga 2 

Prop. 
1988/89: 100 
Bil. 2 



gor m. m. De rör förenkling av statens tjänstesystem, de statsanställdas Prop. 1988/89: I 00 
medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden, personalförcträ- Bil. 2 
darc i länsstyrelsernas styrelser och i polisstyrelserna samt samordning av 
den centrala arbetsgivarfunktionen i statsförvaltningen. 

Under punkten 11 redovisar jag arbetet med att ta fram förslag till en 
ny lönestatistik som underlag i förhandlingar mellan arbetsmarknadens 
parter. 

I punkterna 12 och 13 behandlar jag datafrågor och, slutligen, i punkt 14 
den offentliga sektorns informationsverksamhet. 

1 Regelförenkling och delegering 

I de tre senaste årens budgetpropositioner har regeringen lämnat riksdagen 
redogörelser för arbetet ined att begränsa och förenkla reglerna i samhället 
och att delegera beslutanderätten i förvaltningsärenden som prövas av 
regeringen (prop. 1985/86: 100 bil. 2, p. I. KU 22, rskr. 191: prop. 
1986/87: I 00 bil.2. p. I. KU 29. rskr. 226: prop. 1987 /88: 100 bil. 2, p. I. 
1988/89: K U 7. rskr. 14 ). 

Som ett konkret inslag i en motsvarande redogörelse i år har statsrådsbe
rcdningen på grundval av uppgifter från departementen gjort en samman
ställning av resultat som har nåtts och projekt som har inletts efter den 
förra redogörelsen. Sammanställningen bör fogas till protokollet i detta 
ärende som bilaga:!. I. 

1.1 Regelförenklingsarbetet under år 1988 

Redogörelsen i bilaga 2. l illustrerar att regelförenklingsarbetet bedrivs på 
bred front och på alla nivåer i regelgivningen. Förenklingskraven är sålun
da numera väl rotade i det löpande författningsarbctct i regeringskansliet 
och hos myndigheterna under regeringen. 

Samtidigt intensifieras ansträngningarna att begränsa och förenkla de 
regler som kommunerna och landstingen svarar för. 

Parterna på avtalsreglerade delar av den offentliga sektorn arbetar också 
särskilt med att begränsa och förenkla bestämmelserna i avtalen. 

Vissa hav på myndigheternas rcgelgivning som måste uppfyllas för att 
rcgelsystcmet skall bli så enkelt och ändamålsenligt som möjligt har· 
skrivits in i l'erk.1:fi.irordningen ( 1987: 1100) och i begrä11.1·11ing~förordningen 
(1987:1347). 

Det gäller krav på att 
- reglers kostnadsmässiga och andra konsekvenser blir ordentligt utredda 

innan reglerna beslutas. 
- föreskrifter beslutas bara då det är den mest ändamålsenliga åtgärden', 
- föreskrifter utformas så att de blir enkla. klara och lätta att överblicka, 
- regler förtecknas. 
- til.lämpningcn av regler följs upp och utvärderas fortlöpande. 
· V crksförordningens krav tillämpas på myndigheter under regeringen i 2 



den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion. 
Under år 1988 har - som jag redan inledningsvis har antytt - dessa myn
digheter fått nya. enklare och enhetligare instruktioner. I de nya instruktio
nerna har regeringen med få undantag föreskrivit att verksförordningens 
krav i fråga om regelgivningen skall tillämpas på myndigheterna. De senaste 
instruktionerna träder i kraft den 1 januari 1989. 

Begränsningsförordningens krav gäller alla myndigheter under regering
en. Förordningen·trädde i kraft den 1 mars 1988. 

För att säkerställa att kraven i verksförordningen och i begränsningsför
ordningen får ett snabbt och brett genomslag har regeringen uppdragit åt 
statens institut för personalutveckling (SIPU) och riksrevisionsverket 
(RR V) att genomföra en omfattande informations- och utbildningskam
panj bland myndigheterna och i regeringskansliet. RRV har även med stöd 
av ett bemyndigande i begränsningsförordningen beslutat verkställighets
föreskrifter till denna för att underlätta det praktiska arbetet med kon

sekvensanalyser hos myndigheterna. 
Ett annat väsentligt bidrag till förenklingsarbetet under år 1988 är 

normgruppens (I 1983:H) arbete med regler som riktar sig till näringslivet. 
Bl. a. har normgruppen under hösten 1988 arrangerat ett seminarium med 
representanter för näringslivet, forskningen, myndigheterna och regerings
kansliet. Vid seminariet diskuterades hur s. k. ramlagstiftning kan följas 
upp och kontrolleras. I enlighet med vad som förutskickades i budgetpro
positionen 1988 fungerar normgruppen inte längre som en särskild organi
satorisk enhet. De aspekter på regelgivningen gentemot näringslivet som 
normgruppens uppdrag omfattat bevakas i stället under statssekreterarens 
ledning inom ramen för industridepartementets linjeorganisation. Norm
gruppssekretariatet har integrerats med denna. Avsikten är att den verk
samhet som består i fortlöpande kontakter med näringslivet, seminarier 
m. m. skall fortsätta. 

Till de mera markanta inslagen i årets förenklingsarbete hör också 
regeringens beslut den 24 mars 1988 att med verkan inom ett eller två år 
upphäva omkring 1 500 av de sjötrafikregler m. m. som länsstyrelserna har 
utfärdat. 

Den ökade användningen av datatekniken ger i dag möjligheter till en 
helt annan och bättre överblick och kontroll över regclgivningen. Stats
rådsberedningens och justitiedepartementets databaserade SFS-register är. 
sedan uppbyggnaden av dem n·u har avslutats, ett bra hjälpmedel i författ
ningsarbetet i regeringskansliet genom den snabba, aktuella och omfattan
de information om innehållet i lagar och förordningar som de ger. Också 
flera myndigheter och kommuner arbetar i dag med datorstöd i sin regcl
givning. 

Jag skall nu redogöra översiktligt för den senaste tidens arbete med att 
begränsa och fören.kla framför allt det statliga regelbeståndet men också 

det kommunala regelbeståndet och beståndet av avtalsregler. 
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1.1. l Det statliga regelbeståndet 

Arbetet fortsätter med att följa upp hur regler fördelar sig på olika nivåer i 
regclgivningen (lagar. förordningar och myndighetsreglcr). Det gäller ock
så att ytterligare klarlägga sambanden mellan reglerna på de olika nivåer
na. Som ett led i det arbetet har statsrådsberedningen med hjälp av 
datateknik upprättat ett register över sådana normgivningsbemyndigan
den som riksdagen har lämnat regeringen. Registret hålls aktuellt genom 
revisioner halvårsvis. Varje ny version överlämnas till konstitutionsut
skottet (jfr KU 1987/88:40s.10.131). 

Dei bör också i det sammanhanget nämnas att statsrådsberedningen 
fr. o. m. år 1988 för ett manuellt register över de författningsbestämmelser 
som regeringen beslutar med stöd av riksdagens normgivningsbemyndi
ganden i lag. 

I.agar och.fi'ironlningar 

Siffermaterial om antalet lagar och förordningar urider de senaste decen
nierna har nu kompletterats med 1988 års nytillkomna grundförfattningar 
samtidigt som äldre, under år 1988 upphävda författningar har strukits ur 
materialet. Siffrorna för år -1988 ·baserar sig liksom tidigare år på uppgifter 
hämtade ur registren i R.:\TTSDATA över de författningar som ingår i 
Svensk författningssamling (SFS). 

Resultatet kan sammanfattas i följande tabell och diagram Över antalet 
författningar. 

.1970 den 31 december 4665 1980 den 31 december 3979 
1971 " 4 719 1981" 4016 
1972" 4569 1982" 3810 
1973" 3690 1983": 3 790 
1974" 3 657 1984,, 3816 
1975,, 3 710 1985,, 3 858 
1976 .. 3 811 1986,, 3880 
1977" 3 808 1987,, 3 722 
1978 '.' 3 850 1988 den 1 december 3612 
1979" 3951 
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Detta bestånd kan med hjälp av registren i RÄTTSDATA delas upp på 
lagar och förordningar. 

I år har det blivit möjligt att använda en annan sökteknik än den som 
tidigare har legat till grund för redovisade uppgifter om antal lagar respek
tive förordningar. Den tidigare redovisningen har byggt på en sökprofil 
som medfört att antalet lagar blivit för högt och antalet förordningar i 
motsvarande mån för lågt, nämligen på notsystemet i SFS. Den har därför 
inte kunnat göra skillnad på lagar i egentlig mening och sådana förordning
ar vars ingress i SFS är försedd med en sådan not som avser en jämförelse 
med ett riksdagsbeslut, dvs. förordningar som rör en fråga som prövats av 

riksdagen i sak .. Nu kan "lag" också här definieras till att avse enbart 
sådana föreskrifter som bedömts vara lagar i regeringsformens mening. 

Med denna begränsning blir fördelningen av 1988 års gällande författ
ningsbestånd i SFS ca 1200 lagar och ca 2 500 förordningar. 

Författningsbeståndet har fortsatt att minska, låt vara sakta. Minskning
en uppgår för tiden den I december 1987 - den 1 december 1988 till 51 
författningar. 

Den fortgående minskningen måste åtminstone delvis ses som ett resul
tat av det arbete som under senare år bedrivits inom regeringskansliet i 
syfte att förenkla och minska och på annat sätt begränsa antalet statliga 
regleringar. 

Ett till synes motsägelsefullt mått på moderniseringsarbetet inom för
fattningsområdet är att det under år 1988 'har kungjorts ovanligt många 
författningar i SFS, nämligen 1 107 titlar t. o. m. den 1 december 1988. Av 
dem utgörs 299 av nya grundförfattningar eller med andra ord författning
ar som helt ersätter äldre· motsvarigheter. En tung post är där att som 
nämnts nästan alla instruktioner för statliga myndigheter har ersatts med 
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nya. modernare i anslut.ning till verksledningsbeslutet (prop. 1986/87: 99. 
KU 29. rskr. 226) och verksförordningen ( 1987: 1100). 

Antalet upphävda grundförfattningar under år 1988 utgör 381. en siffra 
som bara överträffas av siffrorna för år 197 3 (I 129) och år 1982 ( 445 ). 

Fördell)ingen på de olika departementen av SFS-författningarna per den 
1 december 1988 är följande. 

Departement Antal författningar i SFS 

justitiedepartementet 725 
utrikesdepartementet 120 
försvarsdepartementet 144 
socialdepartementet 309 
kommunikationsdepartemcntet 24 7 
finansdepartementet 833 
utbildningsdepartementet 256 
jordbruksdepartementet 194 
arbetsmarknadsdepartementet 129 
bostadsdepartcmentet 132 
industridepartementet 115 
civildepartementet 223 
miljö- och energidepartementet 111 
myndighetsförfattningar 74 

Summa 3612 

I tabellen beaktas inte den nya ärendefördelning mellan departementen 
som gäller från årsskiftet ·1988-1989. 

En viktig del av arbetet med att kartlägga och förenkla lagar och förord
ningar är också att ha tillgång till författningarna i löptext i ett databaserat 
register. Det s. k. fulltcxtregistret över SFS-författningar har nu förts i tio 
års tid. Under senare år har arbetet med '"Operation Överföring" bedrivits 
inom regeringskansliet under statsrådsberedningens och justitiedeparte
mentets ledning. Arbetet har bestått i att föra in även äldre gällande 
författningar i registret så att detta kommer att omfatta alla gällande 
författningar. Arbetet är nu så gott som slutfört. Det återstår bara ca 160 
författningar som inte har skrivits in. Därav är ca 40 myndighetsförfatt
ningar. Till de återstående hör vidare en del kyrkliga författningar och 
författningar på ägofredsområdet som inte heller har skrivits in beroende 
på att de för närvarande ses över. 

Myndighetsregler 

Varje höst tar departementen emot regelförteckningar tillsammans med 
myndigheternas anslagsframställningar. Myndigheterna är sedan år 1986 
skyldiga att lämna sådana förteckningar enligt 18 c .§författningssamlings
förordningen (1976: 725). I förteckningarna redovisades den I september 
1988 myndigheternas regler (föreskrifter eller allmänna råd) under sam
manlagt 16 900 rubriker (titlar). Det innebär en minskning m.cd 3 600 
rubriker från 20 500 rubriker den l september 1987. · 

Antalet regel rubriker per departementsområde är ungefär följande. 
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Område. 

justitiedepartementet 
utrikesdepartementet 
försvarsdepartementet 
socialdepartementet 
kommunikationsdepartementet 
finansdepartementet 
utbildningsdepartementet 
jordbruksdepartementet 
arbetsmarknadsdepartementet 
bostadsdepartemcntct 
industridepartementet 
civildepartementet 
miljö- och energidepartementet 

Summa 

U ngefårligt antal regelrubriker 

600 
100 

2000 
600 

2000 
3000 
1500 

900 
1200 

400 
200 

4100 
300 

16900 

Uppgifterna i tabellen är alltjämt "'avrundade'". något osäkra och dessut
om behäftade med en del skevheter (jfr prop.1987 /88: 100 bil. 2 s. 7). 

Den redovisade minskningen av antalet myndighetsregler jämfört med 
förra året. då ca 20000 titlar redovisades, torde bara till en del bero på en 
verklig minskning av beståndet. Den iorde i stället främst kunna förklaras 
på följande sätt. För justitie- och utrikesdl'partl'ml'fltl'n kan noteras att en 
något ändrad metod för att räkna antalet regler har lett till en minskning 
med sammantaget omkring 500 regelrubrikcr för dessa departement. För 
finansdepartementets myndigheter uppgår minskningen också till omkring 
500 regelrubriker. Denna minskning kan till en del bero på att uppgifter 
om antalet regler i år saknas för vissa områden. Den ökning i rcgelmäng
dcn som jordbruksdepartl'ml'flll'I redovisar beror förmodligen på att även 
allmänna råd nu ingår i redovisningen. För ind11stridl'pa1"ll'ml'l1tl'ls vid
kommande har en mera noggrann inventering av antalet regler lett till att 
ytterligare 100 regelrubriker nu redovisas. Minskningen i regelmängden 
kan inom cil'i/departementl'ls område delvis förklaras med att domkapit
len och stiftsnämnderna upphör som anslagsfiTJansierade myndigheter och 
därför i år inte har lämnat in vare sig anslagsframställningar eller regelför
teckningar till regeringen. Dessutom har länsstyrelserna strukit ca 700 
felaktigt förtecknade titlar, som varken avsett föreskrifter eller allmänna 
råd. 

1.1.2 Kommunernas föreskrifter 

Också på det kommunala området är regelförenkling givetvis en allt mer 
angelägen uppgift. Den kommunala regelgivningen är omfattande. Det 
gäller inte minst regler som riktar sig till allmänheten. 

En .stor och betydelsefull grupp av regler är exempelvis de lokala trajik
JiJreskrUia som ko mm u'nerna beslutar. En översikt över de bestämmelser i 
vägtrafikkungörelsen (1972: 603) och terrängtrafikkungörelsen ( 1972: 594) 
som styr den delen av kommunernas regelgivning har lämnats av stat-kom" 
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munberedningen (Os C 1984:6 s. 67- 71). Översikten ger också en före
ställning om innehållet i de föreskrifter som kommunerna får besluta. 

För att det skall bli lättare att överblicka de lokala trafikföreskrifterna 
ställs det i vägtrafikkungörelsen upp ett krav på att föreskrifterna skall tas 
in i en särskild liggare. Varje kommun skall föra en sådan liggare. Från och 
med år 1988 gäller skärpta krav på hur liggaren skall vara utformad. 

Trafiksäkerhetsvcrket lämnar kommunerna råd och upplysningar i deras 
arbete med trafikföreskrifterna och liggarna. Det sker bl. a. genom att 
verket ger ut handboken "'Regler orri vägmärken och trafik" och genom att 
verket medverkar. vid de kurser som Svenska kommunförbundet ordnar 
för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna. Verket försöker också 
följa upp resultatet av sitt och kommunernas arbete på området genom att 
studera de utdrag ur trafikliggarna som kommunerna är skyldiga att fortlö
pande lämna till verket. 

Andra regler av stor betydelse för medborgarna är de kommunala ord-' 
ni11g.1joreskr(tierna. I justitiedepartementet bereds för närvarande ord
ningsstadgcutredningcns förslag (SOU 1985: 24) om att dessa föreskrifter 
skall bli föremål för en genomgripande översyn med hjälp av den s. k. 
solnedgångstekniken. Förslaget aktualiserar frågan vilken hjälp i form av 
t. ex. utbildning och vägledning som kommunerna behöver för att deras 
regclförenklingsarbetc på detta och andra områden skall bli framgångsrikt. 

Som exempel på andra områden där kommunerna beslutar föreskrifter 
som riktar sig till enskilda kan nämnas miljö- och hälsoskyddet, renhåll-
11i11ge11 och räddni11gstjä11sten. En fråga som i första hand kommunerna 
själva kan ha anledning att uppmärksamma är om det i dessa föreskrifter 
finns fel och brister liknande dem som kommit fram vid ordningsstadgeut
redningens undersökningar av de kommunala ordningsföreskrifterna. 

Kommunerna utfärdar också föreskr(tier om a1•g({ier på många olika 
områden. En förteckning över flertalet av dessa avgiftsområden finns i 
stat-kommunberedningens nyssnämnda betänkande (Os C 1984:6 s. 21-
23). 

Min företrädare framhöll i budgetpropositionen 1988 (prop. 1987 /88: I 00 
bil. 2 . s. 9) att det finns starka skäl för en vidgad samverkan 
och ett erfarenhctsutbytc mellan stat och kommun när det gäller regelför
cnkling. Vidare uttalade han att diskussioner borde inledas med de båda 
kommunförbunden om hur detta samarbete skall bedrivas för att det 
samlade regelförenklingsarbctet till allmänhetens gagn skall bli så effektivt 
som möjligt. 

Också i prop. 1988/89: I s. 20 om förlängning och utvidgning av frikom
munförsökct behandlas frågan om förenkling av kommunernas regler. Där 
sägs bl. a. att stat-kommunberedningen inom fri kommunförsökets ram bör 
ta initiativ. till ett samarbete med kommuner och landsting om regel för-. 
enkling. 

Ett sådant samarbete har nu inletts. Det gäller i första hand praktiska 
och juridisk-tekniska frågor. t. ex. frågan hur andra kommunala regler än 
trafikregler bör publiceras och registreras för att man skall kunna överblic
ka vilka regler som gäller och få en säker grund att bygga på för arbetet med 
att göra reglerna färre och bättre. 
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1.1.3 Det avtalsreglerade området 

Större delen av anställningsvillkoren för de statligt anställda m. fl. - i dag 
inemot 600 000 arbetstagare - regleras i avtal mellan statens arbetsgivar
verk (SA V) och de statsanställdas tre huvudorganisationer. De allmänna 
strävandena mot färre och enklare regler gäller även det avtalsreglerade 
området. Det pågår därför ett arbete i syfte att begränsa och förenkla 
avtalen. 

Således träffades i 1988 års avtalsrörelse överenskommelser om vissa 
regelförändringar. som syftar till en enklare administrativ handläggning av 
de avtalsreglerade frågorna hos myndigheterna. 

Den I november 1988 minskades antalet tjänstetyper från fem (ordina
rie, extra ordinarie och extra tjänst, göromålsförordnande samt arvodes
tjänst) till två (lönetjänst och arvodestjänst), samtidigt som möjligheterna 
iill tjänsteförening begränsades starkt (jfr min redovisning under p. 7 i 
denna bilaga). 

Den 1 juli 1989 avskaffas vidare arbetsgivarinträdet när det gäller för
äldrapenning. Det väntas förenkla löneadministrationen vid föräldraledig
heter. Reglerna om sparande av semester förenklas fr.' o. m. år 1989. 

Även i övrigt har genom avtal under år 1988 avtalsregler ändrats. vilket 
kommer att medföra en förenklad handläggning hos myndigheterna. 

1 den gångna avtalsrörelsen enades parterna också om att se över flera 
olika avtalskom·plex för att åstadkomma förenklingar. Frågor om regelför
enkling kommer' sålunda även i fortsättningen att ha hög prioritet hos de 
avtalslutande parterna. 

Också på det avtalsreglerade området tas datatekniken till hjälp i förenk
lingsarbetet. I första hand har det där gällt att registrera avtalsreglerna i 
databaser för att kunna bättre överblicka dem och snabbare ha tillgång till 
dem. 1 budgetpropositionen 1988 (bil. 2 p. I s. 9) redovisade min företrä
dare de olika tidpunkterna för basernas driftstart. 

Utöver den databas som var i drift vid förra_redovisningstillfället -
SAV I med avtalstexter i senaste lydelser från SAV:s avtalstryck, cirkulär i 
cirkulärserie A, Aff, Civ och Fö samt s. k. A4-avtal - har den 14 mars 
1988 ytterligare en databas, SAV2, tagits i bruk. Denna databas innehåller 
SAV:s.föreskrifter till avtalen, allmänna råd och SAV:s författningssamling 
(SAVFS) i fulltext. Dessutom finns där ett register över serien "SAV 
informerar'' samt innehållet i SAV:s årligen utkommande böcker Författ
ningar om statligt reglerade tjänster (FST) och Föreskrifter om statlig 
tjänstepensionering (FSP). 

Ytterligare två databaser planeras. Den ena - SAV3 - beräknas kunna 
tas i bruk under år 1989 och skall innehålla avtal och föreskrifter för 
kommunalt anställda med statligt lönereglcrade tjänster. Den fjärde data
basen är tänkt att innehålla avtal i ursprungliga lydelser. 

Den största användargruppen av SAV:s databaser är personalhandläg
garna på de omkring 350 myndigheter som SAV företräder. Men databa
serna står öppna för alla. t. ex. parternas förhandlare. 
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1.2 Delegeringsarbetet under år 1988 

Arbetet med att befria regeringen från ärenden som inte kräver ett ställ
ningstagande av regeringen som politiskt organ har under år 1988 samord
nats med de översyner av lagstiftningen som skall göras i anslutning till 
den nya lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. 
Vid dessa översyner skall man bl. a. undersöka i vad mån det är ändamåls
enligt att låta överklagande till förvaltningsdomstol ersätta överklagande 
till regeringen .. Frågan har behandlats i prop. 1987 /88: 69 om Europakon
vent ioncn och rätten till domstolsprövning i Sverige (s. 18, 30). 

Rekommendationer om hur man i regeringskansliet närmare bör organi
sera översynerna har lämnats av statsrådsberedningen i en promemoria 
den 8 september 1988. Rekommendationerna går bl. a. ut på följande: 
- Varje departement har ansvaret för översynen av sina författningar. 
- Översynerna bör ske sakområdesvis. 
- Varje dcparternent måste kunna överblicka vilka olika ärendegrupper 

och författningar som översynerna gäller och vilka områden som de 
främst skall inriktas på. Översynerna .behöver därför föregås av en 

· inledande kartläggning och planering. 
- Översynerna bör. i varje fall till väsentlig del. vara slutförda vid årsskif

tet 1990-1991. 
Departementen har under hösten 1988 redovisat sin planering i frågan 

till statsrådsbcredningcn. 
Dclcgeringsaspekten har ägnats särsk.ild uppmärksamhet också i de nya 

myndighetsinstruktioner som utfärdats under år 1988 och som jag redan 
har nämnt. 

Det resultat som efter redogörelsen i budgetpropositionen 1988 har 
uppnåtts i dclegeringsarbetet framgår av bilaga 2.1. 

1.3 Det fortsatta arbetet med regelförenkling och delegering 

Arbetet med rcgelförcnkling och delegering har avsatt betydande resultat. 
Det bör ges hög prioritet också i fortsättningen. 

Dynamiken i samhällsutvecklingen gör att förutsättningarna för arbetet 
förändras med tiden. Ett fortsatt framgångsrikt arbete kräver att nya 
metoder och hjälpmedel utvecklas och prövas. 

Viktigt är inte minst att nya regler föregås av ordentliga utredningar om 
reglernas kostnadsmässiga och andra konsekvenser. Väsentligt är också att 
tillämpningen av regler följs upp och utvärderas fortlöpande. Det gäller 
både nya och gamla regler. Ett betydande inslag i arbetet med att utveckla 
statsbudgeten och verksamhetsplaneringen är sålunda att följa upp och 
utvärdera reglers tillämpning. 

En resurs att utnyttja även här är den offentliga språkvården. SIPU har 
för övrigt i sin nya instruktion (1988: 1006) fått till särskild uppgift att 
utveckla metoder för språkvården vid de statliga myndigheterna och sam
ordna språkvårdsarbetet hos dessa. 

Man bör i ökad utsträckning också utnyttja de möjligheter som datatck-
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niken ger att överblicka vilka regler som gäller och vilket resultat arbetet 
leder till. . 

Mer av erfarenhctsutbyte och samverkan mellan olika regelgivare i stat 
och kommun bör eftersträvas. 

Vidare måste arbetet med regelförcnkling och delegering integreras med 
strävandena att öka samarbetet med de europeiska gemenskaperna (EG). 

I linje med dessa strävanden ligger att nordisk och internationell harmo
nisering ·bör spela en viktig roll i det fortsatta arbetet. Att olika länders 
regclsystem blir enhetligare och sinsemellan bättre samordnade· har givet
vis betydelse också från regelförenklingsynpunkt. Arbetet med ·regelför
enkling ges för övrigt allt högre prioritet i många länder. Det framgår 
exempcJvis av frågans behandling i OECD:s arbete för en bättre styrning 
och ök~d effektivitet inom den offentliga förvaltningen, "Public Manage~ 
ment", ett arbete där Sverige sedan flera år spelar en aktiv roll. 

1.4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om regelförenkling och delege

ring. 

2 Den nordiska utbytestjänstgöringen 

Reglerna för Sveriges deltagande i det av Nordiska ministerrådet anordna
d.c tjänstemannautbytet finns i förordningen (1980: 848) om utbytestjänst
göring i andra nordiska länder (omtryckt 1984: 32). Statens arbetsmark
nadsnämnd informerar varje år myndigheter, anställda och personalorga
nisationer om möjligheten till utbytestjänstgöring i Norden. 

I september 1988 utsåg regeringen bland nära 80 sökande 34 svenska 
deltagare till utbytestjänstgöring under år .1989. Dessa stipendiater skall 
arbeta inom områden som miljövård, polisiär verksamhet, kriminalvård, 
arbetarskydd, tullfrågor och högre utbildning. Inom flera av områdena 
skall deltagarna arbeta med EG-frågor. 

För Sveriges del är antalet deltagare sedan år 1979, då man började med 
utbytestjänstgöringen, därmed uppe i 181. 

Samtidigt som svenska statsanställda sålunda beger sig ut till de andra 
nordiska länderna har ett antal stipendiater därifrån vistats i Sverige för 
att tjänstgöra i vår statsförvaltning. 

Nordiska ministerrådet har hösten 1987 tagit initiativ till en översyn av 
utbytcstjänstgöringen för att utveckla och förstärka den. Arbetet har bedri
vits under aktiv medverkan inte minst från det svenska civildepartemen-. 
tcts sida. Enligt vad jag har inhämtat har en rapport hösten 1988 lämnats 
till ministerrådets sekretariat. Rapporten kommer att publiceras i början 
av år 1989. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om den nordiska utbytestjänst

göringcn. 

Prop. 1988/89: 100 
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3 De statliga förnyelsefonderna 
En redogörelse· för nämnden för statliga förnyelsefonder - bakgrund. 
organisation och verksamhetsinriktning - lämnades senast i budgetpro
positionen 1988 (prop. 1987/88: IO~bil. 2 p. 10, AU 16. rskr. 188). 

Nämndens första egentliga verksamhetsår. budgetåret 1987 /88. har . 
präglats av en stor mängd ansökningar om stöd till förnyelse- och utveck
lingsprojekt. Fram till den I november 1988 har nämnden tagit emot 281 
ansökningar på sammanlagt 595 milj. kr. Av dessa inkom 116 redan före 
den I juli 1987. Nämnden har till den 1 november 1988 avgjort 249 
ansökningar. Ca 83 milj. kr. har fördelats till projekt vid 128 myndigheter 
och kommuner (det statligt reglerade lärarområdet). 

Projekten visar på mångfalden av initiativ som myndigheterna. nu tar 
för att öka effektiviteten och för att utveckla verksamhetens innehåll och 
relationerna till dess kunder. De visar också hur förändringsarbete inom 
den offentliga sektorn kan organiseras så att. de anställdas engagemang och 
fantasi kan frigöras och deras erfarenheter utnyttjas. 

Projekten berör flera teman, t. ex. modernisering av myndigheternas 
organisation och utveckling av nya lednings- och medbestämmandefor
mer. Ofta syftar projekten till att bredda arbetsinnehållet och göra arbetet 
intressantare. Resultatet kan bli att gamla mönster för arbetsfördelning 
bryts ned. I vissa projekt kommer datorerna till användning på nya sätt till 
gagn för verksamhet och anställda. 

Trots olikheterna i inriktning har projekten gemensamma drag. 
•De har vuxit fram som initiativ inom myndigheterna. 
•De har utvecklats tillsammans mellan parterna på den statliga arbets

marknaden. 
•De bygger vanligen på en bred personalmedverkan vid genomförandet. 

Andelen ansökningar, som åtminstone till viss del har beviljats, har efter 
hand ökat från knappt 30% under våren 1987 till 70% under våren ·1988. 
De ansökningar som avslagits avser till största delen bidrag till reguljär 
personalutbildning. En anledning till den ökade andelen beviljade ansök
ningar är att nämnden nu i högre grad än tidigare medverkar med rådgiv
ning och i underhandsdiskussioner om projektutformning m. m. 

En annan anledning är nämndens informationsinsatser. En broschyr 
som beskriver förnyelsefondernas syfte och nämndens policy har utarbe
tats. Den distribuerades i början på hösten 1987 till chefer och fackliga 
förtroendemän vid 3 200 centrala, regionala och lokala myndigheter. kom
muner och skolkanslier. Ett första nummer av "Nyhetsbrev från statens 
förnyelsefonder" sändes ut till samma målgrupp under juni 1988. Ett 
andra nummer distribuerades under november 1988. Nyhctsbrcvet som 
beräknas komma ut tre eller fyra gånger per år är en av nämndens kanaler 
för information om det statliga förändringsarbetet. Nämnden har också 
givit ut en projektkatalog som beskriver de projekt som beviljats ekono
miskt stöd. 

Ett annat viktigt inslag i nämndens arbete är att i dialog med intressera
de myndigheter ta initiativ till egna utvecklingsprojekt. Under förra bud
getåret startade projektet "Det snabba länet", ett projekt för service-
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utveckling vid de statliga myndigheterna i Västmanlands län i samarbete 
med länsstyrelsen. I samverkan med statskontoret har nämnden också gett 
stöd till några myndighetsförsök med kunskapssystem och datorstödd 
ärendehandläggning. 

Nämnden inriktar nu sitt utvecklingsarbete på främst 
- att etablera former för att ta tillvara och förmedla de kunskaper och 

erfarenheter som projekten givit. 
- att ta initiativ till ytterligare utvecklingsprojekt inom angelägna områ

den och 
- att vidareutveckla kontakterna med statsförvaltningens myndigheter, 

bl. a. genom att medverka till att nätverk bildas av myndigheter som 
driver likartade förnyelseprojekt som finansieras av nämnden. 
Genom överenskommelse i RALS 1988 (bil. 7) har statens arbetsgivar

verk och de statsanställdas huvudorganisationer enats bl. a. om att skapa 
förutsättningar för att statens förnyelsefonder skall kunna permanentas 
och att samtidigt utvidga dess verksamhet till att omfatta beslut om medel 
för trygghetsåtgärdcr inkl. omlokalisering och beslut om medel för perso
nalutveckling. 

Enligt min mening visar nämndens verksamhet hur parterna gemensamt 
kan förverkliga 1976 års medbestämmandereforms grundidc om arbetsta
garnas aktiva medverkan i verksamhetens utveckling och effektivisering. I 
flera fall visar också projekten hur myndigheterna tillsammans med sina 
lokala motparter tidigt kan identifiera hot mot anställningstryggheten och 
genom långsiktiga utvecklingsinsatser göra det möjligt för de anställda att 
finna ny meningsfull sysselsättning i myndigheternas förändrade uppgifter 
eller organisation. Det är självfallet angeläget att även de fackliga företrä
darna spelar en aktiv roll i detta arbete. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om de statliga förnyelsefonder

na. 

4 Statens generella redovisningssystem 
4.1 Föredragandens överväganden 

Min bedömning: Den nuvarande organisationen med redovisnings
centraler bör upphöra vid utgången av juni 1989. Samtidigt bör finan
sieringen av system S förändras. 

Riksr:evisionsverkets förslag: Riksrevisionsverket (RRV) har den 10 maj 
1988 lämnat över en rapport till regeringen om statens generella redovis
ningssystem. Enligt förslaget bör RC-organisationcn upphöra och finansi
eringen av system S förändras. 

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser, bl. a. myndigheter som .i 
dag har en redovisningscentral (RC), tillstyrker i allt väsentligt RRV:s 
förslag. 

Prop. 1988/89; IÖO 
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Skälen för min bedömning:. Liksom RR V anser jag att de nuvarande 
redovisningsgrupperna inom rcdovisningsorganisationcn bör upplösas per 
den 30 juni 1989. Samtliga statliga myndigheter kvarstår dock inom den 
statliga rcdovisningsorganisationen. Myndigheterna tar över de arbetsupp
gifter som redovisningscentralcrna id~g utför. 

För de myndigheter som inte önskar ta över inrapporteringen av bokfö
ringsunderlag föreslår jag två alternativa lösningar. Antingen kan dessa 
myndigheter teckna samverkansavtal med en större myndighet som man 
har geografiska eller andra kopplingar till. Eller också kan de utnyttja 
kammarkollegiets RC. som inte berörs av förslaget. De myndigheter som 
utför arbete för annan mynd_ighets räkning inom ramen för ett samver
kansavtal har rätt att ta ut ersättning för dessa tjänster. 

Jag delar även RRV:s uppfattning att huvudprincipen för finansieringen 
av system S fr. o. m. den I juli 1989 bör vara att de delar av systemet som 
direkt kan påverkas av myndigheterna avgiftsfinansieras. Det som inte 
direkt kan påverkas, bl. a. utvecklingskostnader för ett eventuellt nytt 
system, bör finansieras över RRV:s myndighetsanslag. Kostnaderna för 
myndigheternas redovisning bekostas över myndighctsanslagen eller med 
intäkter från uppdragsvcrksamhct. 

Jag anser att taxorna bör konstrueras med fasta grundavgifter som byggs 
på med rörliga avgifter. För de myndigheter som efter den I juli 1989 
öv'ergår till att använda egna redovisningssystem kommer en årlig avgift 
till RRV att införas. Denna avgift avser kostnaderna för riksredovisningen 
i system S. till vilken samtliga myndigheter är anslutna. 

I samband med upplösningen av RC-organisationen omfördelas medel 
från nuvarande myndigheter med RC till de i respektive redovisnings
grupp ingående myndigheterna. Vidare omfördelas medel som en följd av 
införandet av den nya taxckonstruktioncn. Omfördelningen redovisas i 
denna budgetproposition under respektive huvudtitel· samt myndighet 
eller anslag. 

4.2 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om statens generella redovis

ningssystem. 

5 Statlig lokalförsörjning 

5.1 Bakgrund 

Riksdagen har godkänt nya riktlinjer för den statliga lokalförsörjningen 
baserade på regeringens förslag i 1988 års budgetproposition (prop. 
1987/88: 100 bil. 9 s. 36-40, FiU 26. rskr. 338). 

Riktlinjerna innebär följande. 
I. Riksdagen. regeringen och myndigheterna bör lägga ökad vikt vid lo

kalkostnaderna och deras förändringar. 

Prop. 1988/89:100· 
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2. Verksan~het och lokalförsörjning bör prövas samlat. 
3. Lokal försörjning bör prövas långsiktigt. 
4 .. Myndigheter bör ges ökade möjligheter att under kostnadsansvar dis

ponera resurser för lokaler. 
5. Handläggningen av lokalförsörjningen bör i ökad utsträckning kunna 

delegeras till myndigheterna. 
Jag kommer i min redovisning av sjunde huvudtiteln, avsnittet Statlig 

lokalförsörjning, att redovisa ytterligare preciseringar och förslag som har 
beröring med nämnda riktlinjer för lokalförsörjningen. En sammanfatt
ning av dessa lämnas i det följande. 

5.2 Föredragandens överväganden 

Min bedömning: 
1. Myndigheter skall kunna tillgodoräknas lokalbesparingar för att 

omfördela till verksamheter. 
2. Myndigheter måste finansiera utökade lokalkostnader genom 

omprioriteringar. 
3. Statlig lokal försörjning skall samordnas så långt som möjligt och 

kompetensen skall samlas och utvecklas. 
4. Statliga fastighetsförvaltare och lokalhållare skall så långt som 

möjligt samordna sitt agerande på lokala marknader. 
5. Statliga lokalhållare skall tillämpa en gemensam standard för 

lokaler av generell karaktär. 

Skälen för min bedömning: Ett viktigt mål med de nya riktlinjerna för 
lokalförsörjningen är att de lokalbrukande myndigheternas beslutsbefo
genheter skall kunna ökas. För att detta skall kunna ske måste myndighe
terna vara beredda att ta över delar av kostnadsansvaret för sina lokaler. 
Myndigheterna får därmed möjlighet att göra överväganden om fördelning 
av befintliga medel på olika resursslag. För vissa större sektorer ökar 
härigenom möjligheterna att bemästra flaskhals-problem genom att verk
samhets- och lokalförsörjningsåtgärder kan planeras och beslutas i ett 
sammanhang. 

En friare resursanvändning för myndigheterna ökar incitamenten för 
besparingar bl. a. genom ett effektivare lokalutnyttjande. Under den pågå
ende försöksverksamheten med lokalkostnader på ramanslag prövas olika 
former och rutiner för umgänget mellan byggnadsstyrelsen och de lokal
brukande myndigheterna. Som allmän riktlinje är det viktigt att slå fast att 
myndigheterna bör ha möjlighet att tillgodoräkna sig lokalbesparingar som 
kan omfördelas till verksamhet. 

En friare resursanvändning möjliggör också att myndigheter kan utöka 
sitt lokalinnehav. Inom ramen för den pågående försöksverksamheten 
med lokalkostnader på ramanslag kan beslut om detta fattas av myndighe
terna själva. Med ökat kostnadsansvar följer att myndigheterna i dessa fall 
måste ikläda sig ansvaret för att finansiera ökningar av sitt lokalinnehav 
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genom omprioriteringar. Om myndigheterna själva beslutar om ny eller Prop. 1988/89: 100 
ändrad verksamhet så måste det ingå i förutsättningen för beslutet att även · Bil. 2 · 
ev. lokalkostnadsförändringar kan finansieras inom ramen för en i princip 
oförändrad medelstilldeln_ing. 

Regeringens och riksdagens prövning kommer enligt de nya riktlinjerna 
för lokalförsörjningen att fortsättningsvis göras samlat för verksamhet och . 
lokaler. I de fall verksamhetsförändringar m. m. förutsätter beslut av rege
ringen och riksdagen måste sådana förslag till nya eller ändrade verksam
heter därför alltid förutsättas innehålla konsekvensbeskrivning av kostna
der för lokalförsörjningen. 

I de nya riktlinjerna för lokalförsörjning ingår som en särskild punkt 
förslag till ökad samordning av den statliga lokalförsörjningen (prop. 
1987/88: 100 bil. 9 s. 44). I detta sammanhang r~dovisas vissa övergripan
de riktlinjer för denna samordning, som bör ligga till grund för regeringens 
förnyelsearbete inom lokalförsörjningen. 

Inom de områden där regeringen och riksdagen har direkt inflytande är 
det möjligt att initiera en utveckling i fråga om ansvars- och befogenhets-· 
fördelningen mellan lokalhållare och lokalbrukare. På de områden där 
regeringen och riksdagen inte kan styra. dvs. i första hand där fastighets
och byggbranschen sätter de ekonomiska villkoren m. m., är det med 
hänsyn till villkoren på marknaden, frågornas komplexitet och ekonomis
ka vikt också nödvändigt att kunna agera med kompetens och tyngd. 
S_amordningen har därför ekonomisk betydelse i varje enskilt ärende, men 
framförallt i ett längre perspektiv. Det är därför viktigt både att regeringen 
och riksdagen skapar förutsättningar för att staten skall kunna agera kom
petent på denna marknad och att den statliga kompetensen inte splittras 
och därmed urholkas. 

På vissa orter agerar olika statliga lokalhållare samtidigt och på samma 

lokalhyrcsmarknad. Det är därför av vikt att de olika fastighetsförval
tandc och lokalhållande myndigheternas agerande samordnas. 

I 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: 100 bil. 2 s. 22) anges vida
re att affärsverken skall åläggas att följa av byggnadsstyrelsen utarbetad 
standard vad avser kontorslokaler och andra lokaler av generell karaktär 
såsom utbildningslokaler och sekundärutrymmen. Motsvarande riktlinjer 
gäller fortifikationsförvaltningens roll vid bcfåstningsarbeten m. m. inom 
det civila området. 

Det är lämpligt att dessa senare frågor behandlas i anslutning till rege
ringens översyn av gällande handläggningsordning för lokalförsörjnings
ärenden. 

5.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om statlig lokal försörjning .. 
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6 Lönenivån i anslagsberäkningarna 
Lönerna för det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra arbetsta
gare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan statens 
arbetsgivarverk (SAV) samt Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s stats
tjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR. 

Den 6 maj 1988 träffade SAV och de statsanställdas nämnda tre huvud
. organisationer ett ramavtal om löner 1988 för statstjänstemän m. Il. 

(RALS 1988). 
Till grund för beräkningen av anslagen till avlöningar och pensioner 

liksom för anslagen inom utgiftsramarna för militärt försvar samt civilför
svar under budgetåret 1989/90 har lagts de löne- och pcnsionsbelopp som 
gäller fr. o. m. den I oktober 1988. 

Anslagsberäkningen innefattar ett lönekostnadspålägg med 39 %. I för
hållande till det löneläge som låg till grund för beräkningen av lönekostna
derna i budgetpropositionen 1988 har medräknats höjningar av löneplans
bcloppen fr. o. m. den I januari och den I oktober 1988 till följd av RALS 
1988. 

De höjda löneplansbeloppen innebar en höjning av lönerna med i ge
nomsnitt 3,2 %. 

Avtalet har beaktats i löneomräkningen. Vidare har - med vissa undan
tag - beaktats de medel som enligt 4 § RALS 1988 avsatts för sektor- och 
myndighetsvisa åtgärder. Därutöver har beaktats dels de befopp som har 
avsatts för olika myndigheter enligt avdelning 4, avsnitt 4.4 första och 
tredje styckena i avtalet den 20 januari 1988 om gemensamma anställ
ningsvillkor för statliga och vissa andra tjänstemän (GEMS) och motsva
rande bestämmelser i berörda sektoravtal till utgången av budgetåret 
1987 /88. dels de personliga marknadslönetillägg (MLT) som utgår till vissa 
tjänstemän vid utgången av budgetåret 1987 /88, dels selektiva höjningar 
av chefslönerna fr. o. m. den I juli 1987. 

I löneomräkningen har däremot inte kunnat beaktas dels de höjningar 
av chefslönerna som skett fr. om. den I juli 1988, dels avtalet om löner 
m. m. för vissa statliga läkare m. Il. fr. o. m. den I juli 1988. 

Genom SAV:s försorg har regeringskansliet getts tillgång till ett detalje
rat underlag för beräkning ay myndigheternas lönekostnader. Med ut
gångspunkt i SAV:s uppgifter har i budgetförslaget kostnadseffektcrna på 
löneplanslönerna m. m. beräknats utifrån resp. myndighets faktiska Iöne
profil. Övriga avtalskomponenter har beaktats med de belopp som gäller 
för resp. myndighet. 

De flesta av de nuvarande löneavtalen upphör att gälla den 31 december 
1988. Finansministern har tidigare i dag redojort för dels tillämpningen av 
utgiftsramen för löneökningar 1988, dels vilka utgångspunkter som bör 
gälla för lönekostnadsökningai 1989. Det är dock inte nu möjligt att ange 
vad som kommer att gälla för arbetstagarna på olika myndigheter i fråga 
om anställningsvillkor för budgetåret 1989/90. Dessa frågor torde få anmä
las i ett senare sammanhang. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om lönenivån i anslagsberäk

ningarna. 

2 Riksdug<'ll 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 2 
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7 Förenkling av statens tjänstesystem 
7.1 Nytt avtal 

Parterna på den statliga arbetsmarknaden har den 6 maj 1988 träffat ett 
kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening (ingår som bilaga 9 i 
ramavtal om löner 1988 för statstjänstemän m. n. - RALS 1988 - intaget 
i statens arbetsgivarverks cirkulär 1988 A 11 s. 25). Avtalet trädde i kraft 
den I november 1988 Ufr redogörelsen för översynen av tjänsteförenings
institutet i prop. 1984/85:219, AU 1985/86:6, rskr.48). I anslutning till 
avtalet har en rad författningsändringar gjorts (främst SFS 1988: 
1020-1023): 

Den förenkling av tjänstesystemet som sålunda har genomförts utgör 
sammantaget den mest genomgripande förändringen hittills av det svenska 
tjänstesystemet. Den berör ca 600 000 arbetstagare, dvs. alla statsanställda, 
lärare, skolledare, försäkringskasseanställda, präster och andra med statligt 
reglerade tjänster. 

7 .2 Färre tjänstetyper 

Avtalet innebär att de tjä'nstetyper som kallas ordinarie tjänst, extra 
ordinarie tjänst, extra tjänst och göromålsförordnande avskaffas och er
sätts med en enda tjänstetyp - lönetjänst. Uttrycket ordinarie domare, 
som används i bl. a. regeringsformen, berörs dock inte. Tjänstetypen arvo
destjänst behålls. 

Tjänstetyperna har varit av betydelse bl. a. för frågan om tjänsteför
eningar, dvs. rätten att samtidigt ha flera statligt reglerade anställningar. 
Det framgår av 7 kap. 13 § lagen (1976:600) om offentlig anställning 
(omtryckt 1987: 1000). Reglerna om uppsägningstidens längd och vissa 
andra kollektivavtalsreglerade frågor har också byggt på den äldre ordning
en med fem olika tjänstetyper. 

Avtalet innebär inte någon ändring i fråga om det statliga tjänstebegrep
pet som sådant eller i fråga om de s. k. anställningsformerna (fullmakt. 
förordnande). 

7. 3 Färre tj änsteföreningsfall 

I likhet med frågan om tjänstetyper är i stort sett hela frågan om 
tjänsteföreningar öppen för avtal. Frågor om förening av en· fullmakts
tjänst med någon annan allmän tjänst ät enligt det förut anförda lagrum
met dock förbehållna regeringen. 

De gamla reglerna om tjänsteföreningar utgick från de förhållanden som 
gällde tidigare, då det fanns skillnader i anställningstryggheten mellan 
exempelvis en ordinarie, en extra ordinarie och en extra tjänst. Tjänsteför
eningen innebar i korthet att en anställd som hade fått en högre tjänst fick 
behålla sin lägre tjänst, om den kunde anses erbjuda ett bättre anställnings
skydd. Tjänsteföreningar har varit mycket vanliga inom hela det statligt 
lönereglerade området. 
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Avtalet innebär att möjligheterna till tjänsteförening starkt begränsas. 
Som huvudregel skall gälla att förening bara får ske av en "bottentjänst" 
tillsatt med ett icke tidsbegränsat förordnande och en annan tjänst tillsatt 
med ett tidsbegränsat förordnande. Sådana tjänsteföreningar kommer till 
automatiskt, dvs. utan något särskilt beslut. Men arbetsgivaren får bevilja 
förening av tjänster också i andra fall, nämligen genom att i ett beslut 
medge tjänstledighet. En sådan ledighet får enligt avtalet omfatta högst sex 
månader. om det inte finns särskilda skäl för något annat, t. ex. hänsyn till 
behovet av ökad rörlighet. 

För icke-ordinarie domare, kontraktsanställda m. fl. finns.vissa special-
bestämmelser. 

Bestämmelser om förening av en fullmaktstjänst med en annan allmän 
tjänst har tagits in i anställningsförordningen (1965:601. omtryckt 
1988: 1021 ). Dessa regler, som i huvudsak motsvarar avtalets tjänsteför
eningsbestämmelser, har också trätt i kraft den 1 november 1988. 

De nya reglerna skall emellertid enligt övergångsbest~mmclserna gälla 
bara nya tjänsteföreningsfall. Sådana äldre tjänsteföreningar·som förelåg 
vid ikraftträdandet skall sålunda tills vidare omfattas av de gamla regler
na. Men så snart en tjänsteman efter avtalets ikraftträdande får en tjänst 
som inte - enligt de nya reglerna - kan förenas med den gamla tjänsten. 
upphör denna automatiskt, om inte tjänstemannen beviljas tjänstledighet. 

7.4 Delegerat tjänsteinrättande 

Samtidigt har befogenheten att inrätta tjänster i stor utsträckning dele
gerats till myndigheterna .under regeringen (7 § inrättandeförordningen 
1985:915. omtryckt 1988:1024). En ny, praktisk huvudregel etableras 
sålunda genom reformen: frågor om inrättande av en tjänst, tillsättning av 
tjänsten, indragning av tjänsten och entledigande från tjänsten skall i 
princip prövas av en och samma myndighet. Detta ligger i linje med att 
riksdagen har beslutat (prop. 1987/88: 100 bil. 2 p.9, AU 16, rskr. 188) att i 
fortsättningen helt avstå från att medverka i inrättandefrågor (utom när 
det gäller professurer med fullmakt). 

7.5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om förenkling av statens 

tjänstesystem. 

· 8 De statsanställdas medbestämmande vid 
beredningen av regeringsärenden. 

8.1 Den nya ordningen 

Sedan den l juli 1987 gäller en ny ordning för de statsanställdas medbe
stämmande vid beredningen av regeringsärenden, inbegripet sådana rege-
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ringsärenden som avser förhållanden i departementen. Den nya ordningen 
är reglerad genom ett avtal om medbestämmande vid beredningen av 
rcgcringsärenden (MBA-R) som träffades den 31 mars 1987 av statens 
arbetsgivarverk (SAV) och de statsanställdas tre huvudorganisationer -
Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och 
Centralorganisationen SACO/SR. MBA-R har godkänts av riksdagen (jfr 
prop. 1986/87: 14 7. AU 18, rskr. 327) och av regeringen. 

Anslutande hängavtal har ingåtts med åtta LO-förbund, nämligen den 
13 maj 1987 med Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska träindu
striarbetarcförbundet, Svenska målareförbundet, Svenska sjöfolksförbun
det, Svenska skogsarbetarcförbundet, Svenska lantarbetareförbuQ.det och 
Svenska elektrikerförbundet samt den 15 juni 1987 med Försäkringsan
ställdas förbund FF. 

I korthet innebär MBA-R - liksom de båda hängavtalen - att staten 
som arbetsgivare enligt eget bestämmande skall samverka med de statsan
ställdas organisationer genom information eller överläggningar. Samver
kan i frågor som enbart berör arbetstagare i regeringskansliet sker med 
företrädare för de lokala personalorganisationerna i regeringskansliet. 
Samverkan avses ske i sådana frågor som handläggs av regeringen och som 
rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare med 
statligt reglerade anställningar. 

l en gemensam protokollsanteckning till MBA-R förklarar parterna att 
avtalet syftar till en snabb. enkel och i övrigt effektiv ordning för samver
kan. Den sena behandlingen av mer rutinbetonade ärenden skall minskas 
till förmån för tidigare kontakter mellan parterna i viktigare frågor, heter 
det. 

Genom MBA-R ersattes den förhandlings- och informationsskyldighet 
enligt lagen ( 1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet (ändrad senast 
1984: 817) och enligt avtal som tidigare fullgjordes genom SAV (ursprung- · 
Jigen genom statens förhandlingsråd). 

Avtalen kan sägas upp med en uppsägningstid av sex månader. I så ~all 
återupplivas den äldre ordningen, om inget annat överenskoms. 

För att underlätta en smidig övergång till den nya samverkansformen 
·och för att nå en viss enhetlighet i tillämpningen utarbetade civildeparte
mentet i samverkan med bl. a. statsrådsberedningen och finansdeparte
mentet ett särskilt cirkulär (C 1987:2) till departementen med upplysning
ar och råd. 

Där framhfäs bl. a. att överläggningar enligt MBA-R inte är att anse som 
förhandlingar. Syftet med. överläggningarna är uteslutande att lämna 
muntlig information och att ge organisatiOnerna tillfälle att ställa frågor 
och lämna synpunkter. Det normala skall vara att informationen - efter 
sedvanlig gemensam beredning med statsrådsberedningen och berörda 
departement - lämnas skriftligt i samband med den slutliga s. k. delning
en inom regeringskansliet. 
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8.2 Utvärdering 

I syfte att snabbt få erfarenheter av avtalens tillämpning och effekter har 
civildepartementet i samverkan med övriga departement gjort en första 
utvärdering. I samband med det har de statsanställdas huvudorganisationer 
fått tillfälle att lämna sina synpunkter. Även om erfarenheterna hittills själv
fallet är begränsade med hänsyn till den korta tid som har förflutit sedan 
avtalet trädde i kraft, är utvärderingen enligt min mening värdefull för den 
fortsatta utvecklingen av partssamverkan. Vissa viktiga erfarenheter kan 
också redovisas redan nu. 

Till att börja med kan. det konstateras att antalet partskontakter vid 
beredningen av regeringsärenden minskat avsevärt. Det är uppenbart att 
departementen fäst stort avseende vid att informationen till huvudorgani
sationerna enligt avtalet endast skall gälla viktigare frågor, dvs. sådana 
frågor inom avtalets tillämpningsområde som behandlar betydande följder 

för arbetstagarnas anställnings- och arbetsvillkor. 
Sammanlagt har under budgetåret 1987 /88 information lämnats vid ca 

380 tillfällen och örerläggningar ägt rum vid ca 40 tillfällen. 
Detta kan jämföras med det antal regeringsbeslut som föregåtts av infor

mation respektive förhandling under åren 1983. 1984 och 1986. 

Ar lnforma.tion Förhandling Ö\'erläggning 

1983 l 598 765 
1984 1510 785 
1986 I 283 589 
1987/88 380 40 

Samtliga departement har 1987 /88 anordnat särskilda informa
tionsmöten i samband med att propositionsförteckningarna har offentlig
gjorts. utom utrikesdepartementet (UD) som - förutom. budgetproposi
tionen - inte haft några propositioner som omfattats av MBA-R. Vid 
dessa möten har man även allmänt redovisat departementets planering för 
de viktigare regeringsfrågorna som departementet kan förutse. UD har 
lämnat motsvarande redovisning i samband med informationen om bud
getpropositionen. 

· I enlighet med MBA-R:s bestämmelser har samverkan skett i huvudsak 
genom att skriftligt material lämnas över i samband med delningen. I 
många fall har den skriftliga informationen kompletterats genom muntliga 
upplysningar utan att det varit fråga om överläggningar i avtalets mening. 

Vid tillsättning av högre tjänster har personalorganisationerna i flera fall 

informerats i nära anslutning till regeringssammanträdet och då ofta per 
· telefon. Anledningen till detta är att tiden mellan regeringens faktiska 

ställningstagande i dessa frågor och det formella regeringsbeslutet bör 
hållas så kort som möjligt. 

Enligt avtalen får personalorganisationerna inom fem arbetsdagar från 
mottagandet av informationen skriftligen lämna synpunkter, om inte ar
betsgivaren och organisationerna enas om någon annan frist. Det stämmer 
överens med den frist som normalt tillämpas inom regeringskansliet för· 
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s. k. slutlig delning. Härigenom har informationen till organisationerna 
tidigarelagts i förhållande till tidigare ordning. Då lämnades ingen infor
mation förrän resultatet av delningen inom regeringskansliet förelåg. 

I några fall. framför allt i fråga om ett par större propositioner, har 
huvudorganisationerna påtalat att informationen lämnats för sent för att 
de skulle kunna reagera på det sätt man önskat. 

Enligt min mening bör strävan självfallet vara att undvika situationer 
som medför att informationen måste lämnas senare än vad som anges i 
avtalet. Det kan emellertid inte heller för framtiden uteslutas att olika 
departement, exempelvis i samband med propositionsarbetet. av tids- och 
arbetsskäl tvingas lämna informationen sent. 

I MBA-R sägs också att information inte behöver lämnas bl. a. om 
ärendet är särskilt brådskande. I civildepartementets tidigare nämnda 
cirkulär framhålls dock att det i detta sammanhang inte räcker med att ett 
ärende är brådskande i största allmänhet. Det skall vara fråga om situatio
ner där brådskan är så stor att handläggningen även i övrigt avviker från 
gängse mönster för beredningen av ärenden. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla vikten av att planeringen av 
samverkan ägna·s stor omsorg. Det är angeläget både för departementens 
egen arbetsplanering och för organisationernas praktiska möjligheter att 
sätta sig in i och reagera på informationen. Det bör vidare finnas stort 
utrymme för departementen själva att tillsammans med organisationerna 
- med hänsyn till vilka sakfrågor som är för handen, hur brådskande 
frågorna \ir, m. m. - komma fram till bra lösningar för samverkan. 

Sammanfattningsvis vill jag framhålla följande . 

. Övergången till en tidigare hantering av samverkan med de fackliga 
huvudorganisationerna har i allt väsentligt skett på det sätt som har. 
förutsatts i MBA-R. Samtliga departement bedömer också att syftet upp
nåtts att åstadkomma en "snabb, erikel och i övrigt effektiv ordning för 
samverkan". 

Självfallet kan det under den första inkörningsperioden ha förekommit 
en viss osäkerhet hos företrädare för båda parterna om hur samve.rkan 
borde utformas på bästa sätt. Jag anser emellertid att förutsättningarna är 
goda för den fortsatta utvecklingen av partssamverkan, bl. a. genom att 
alla departement nu har etablerat personkontakter främst med företrädare 
för huvudorganisationerna i olika frågor. 

8.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om de statsanställdas medbe

stämmande vid beredningen av regeringsärenden. 
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9 Personalföreträdare i länsstyrelsernas styrelser 
och i polisstyrelserna 

9. I Föredragandens överväganden 

Mitt förslag: Lagbestämmelserna om personalföreträdare i länssty
relsernas styrelser och i polisstyrelserna bör upphävas. 

Bakgrund: Enligt I § lagen (1976: 891) om val av ledamöter i län'sstyrel
ses styrelse skall det utöver landshövdingen finnas 14 ledamöter i styrel
sen. Genom en lagändring (1983: 169) tillkom 2 §, enligt vilken det också 
får finnas personalföreträdare i styrelsen. Av motiven (prop. 1982/83: 76, 
AU 15. rskr. 178) till sistnämnda paragraf framgår att den var nödvändig 
för att personalföreträoare utsedda enligt kungörelsen (1974:224) om per
sonalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. (omtryckt 1982: 1279) 
skulle kunna uppträda i styrelsen och rösta, dvs. vara ledamöter i de frågor 
där de enligt kungörelsen hade sådan funktion. 

Motsvarande gäller personalföreträdarna i polisstyrelserna. Bestämmel
ser som ·svarar mot 2 § i 1976 års lag finns därför i 5 § fjärde stycket 
polislagen (1984: 387). Äldre bestämmelser fanns i I § lagen (1972: 509) 
om vad som avses med polismyndighet m. m. (ändrad 1983: 177). 

Skälen för mitt förslag: Enligt verksledningsbeslutet (prop. 1986/87:99, 
KU 29, rskr. 226) skall personalföreträdarna vid sammanträden i statliga 
lekmannastyrelser i vanliga myndigheter ha närvaro- och yttranderätt men 
däremot inte någon beslutsrätt eller rösträtt. 

Nya bestämmelser i linje med verksledningsbeslutet återfinns numera i 
personal företrädarförordningen (1987: I !OJ, ändrad 1988: 383). Förord
ningen har - i stället för 1974 års personalföreträdarkungörelse - gjorts 
tillämplig såväl på länsstyrelserna (24 § förordningen 1988: 971 med läns
styrelseinstruktion) som på polismyndigheterna (2 kap. 3 § fjärde stycket 
polisförordningen 1984: 730, omtryckt~ 1987: 1340, ändrad 1988: 763). 
Personalföreträdarkungörelsen upphör för övrigt att gälla vid utgången av 
år 1988. 

Som jag ser det, kan de nuvarande lagreglerna uppfattas som missvisan
de med hänsyn till att personalföreträdarna inte längre har rösträtt i 
länsstyrelsens styrelse eller i polisstyrelsen och alltså inte ingår där som 
ledamöter. 

De anförda lagreglerna bör därför upphävas. 
Därefter kan 1987 års personalföreträdarförordningjusteras. 

9.2 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom civildepartementet upprät
tats förslag till 
I. lag om ändring i lagen (1976: 891) om val av ledamöter i länsstyrelse~ 

styrelse, 
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2. lag om ändring i polislagen ( 1984: 387). 
Förslaget under 2 har upprättats i samråd med justitieministern. 
Lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.:!. 

9.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att anta lagförslagen, 

I 0 Samordning av den centrala 
arbetsgivarfunktionen i statsförvaltningen 

I 0.1 Föredragandens överväganden 

Mitt förslag: Den centrala arbetsgivarfunktionen inom statsförvalt
ningen bör samordnas och stärkas bl. a. genom att statens arbets
givarverk (SAV) fr. o. m. den I juli 1989 tillförs uppgifter inom det 
personalpolitiska området som för närvarande åvilar statens arbets
marknadsnämnd (SAMN). Som konsekvens härav kan SAMN upp
höra från samma tidpunkt. 

Bakgrund: Det behövs nu en konkretisering av förändringsarbetet inom 
statsförvaltningen och en målmedveten omprövning och effektivisering av 
verksamheten. Också en verksamhetsanpassad och offensiv personalpolitik 
under 1990-talet för att upprätthålla kvaliteten och samtidigt öka produkti
viteten är nödvändig. Det gäller att ta till vara de anställdas kunskaper, 
erfarenheter och engagemang och att skapa goda förutsättningar för pcrso
nalutvecklingoch personal rörlighet i takt med förändringsarbetet. Det hand
lar också om att utveckla en effektiv personaladministration för bl. a. rekry
tering, urval och utbildning och att använda personal- och karriärplanering 
så att det gynnar verksamhctsutvecklingen. Självfallet spelar också en aktiv 
lönepolitik en viktig roll. Det samlade målet måste vara att vi skall kunna 

rekrytera. utveckla och behålla den personal vi behöveroeh även på lång sikt 
trygga kompetensförsörjningen inom statsförvaltningen i konkurrens med 
övriga arbetsmarknadssektorer. 

Skälen för mitt förslag: Ansvaret för personalpolitiken bör så långt 
möjligt föras ut till verk och myndigheter. Det är där förändringsarbetet 
skall omsättas i praktiken. Det är endast genom eri aktiv och kompetent 
lokal arbetsgivare som statens personalförsörjningsfrågor kan lösas. Detta 
framhöll jag redan i förra årets budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. 
9, FiU 15. rskr.172). 

Jag pekade samtidigt på att statens arbetsgivarverk (SAV), som har det 
övergripande ansvaret för den statliga arbetsgivarpolitiken, aktivt måste· 
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medverka till en uppbyggnad av arbetsgivarkompetensen hos myndighe
terna. För att ge SA V bättre förutsättningar att verka för en väl fungerande 
personalförsörjning borde också den centrala arbetsgivarfunktionen sam
ordnas bättre och organisatoriska förändringar övervägas, främst vad gäl
ler verksamheten inom SAMN. 

Med anledning härav har SAMN:s verksamhet och möjligheterna tiH 
organisatorisk samordning med SAV setts över genom civildepartementets 
försorg. Det konkreta utredningsarbetet har i stor utsträckning bedrivits av 
SAV och SAMN. I vissa frågor har även arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 

och Statshälsan medverkat. 

Sys temat i ska personalresursana/.vser 

Sålunda har SAV och SAMN gemensamt sett över innehåll och upplägg
ning av systematiska personalresursanalyser med syfte att ge staten som 
arbetsgivare bättre kunskap om kompetensförsörjningen på olika nivåer 
och inom olika sektorer av statsförvaltningen. Det utförda arbetet utgör 
enligt min mening en bra utgångspunkt för SAV för att vidareutveckla 
bl. a. kartläggningar och analyser av personalstrukturen i kvalitativa och 
kvantitativa termer, konsekvensanalyser för att klargöra effekter av för
ändringsarbetet för sysselsättning och arbetskraftsbehov samt långtidsbe
dömningar som rör statsförvaltningens personalförsörjning och kompe
tensutveckling mot bakgrund av bl. a. förändringar i omvärlden. 

Nyanställning av arbetshandikappade 

SAMN har vidare i samråd med SAV och AMS utarbetat förslag till 
gemensamma riktlinjer för statsförvaltningen i fråga om nyanställning av 
arbetshandikappade. Förslaget innebär bl. a. att myndigheterna bör upp
rätthålla fortlöpande kontakter med arbetsförmedlingen och inför varje 
tjänstetillsättning pröva frågan om att anställa en arbetslös arbetshandi
kappad på tjänsten, även när arbetet är begränsat i tiden. Vid prövningen 
bör möjligheterna tas till vara att få ekonomiskt stöd från arbetsförmed
lingen. 

Jag anser det vara angeläget att staten även fortsättningsvis strävar efter 
att vara föregångare när det gäller att bereda de människor sysselsättning 
som på grund av arbetshandikapp har svårt att få eller behålla ett menings
fullt arbete. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att 
uppdra åt SAV att utfärda arbetsgivarpolitiska riktlinjer och praktiska råd 
i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. 

Centralt stöd vid rehabilitering 

En berednin!l,sgrupp inom civildepartementet har under medverkan av 
SAMN, SAV och Statshälsan sett över behov och inriktning av centrala 
stödinsatser i frågor om rehabilitering av arbetshandikappade med statlig 
anställning. Översynen visar att Statshälsan nu genom att utbyggnaden i 
princip är genomförd bör kunna ta hela ansvaret för rådgivning till myn-
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digheterna - och till enskilda anställda - i frågor om rehabilitering, utom 
i sådana frågor som är av utpräglat arbetsgivarpolitisk natur eller gäller 
arbetsrättslig rådgivning eller avtalstolkning. 

Detta stämmer överens med min uppfattning. Statshälsans hälsocentra
ler kan genom sin kompetens inom de medicinska, tekniska och psykosoci
ala områdena och med kännedom om arbetsplatsen och arbetstagarens 
arbetssituation delta i det yrkesinriktade rehabiliteringsarbetet vid myn
digheterna och deras skyddskommitteer eller motsvarande. 

Hälsocentralerna kan medverka i rchabilitcringsarbetet på olika sätt. 
Genom direkta insatser inom de medicinska, tekniska eller psykosociala· 
områdena kan arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetsorganisation anpas
sas till arbetstagarens förutsättningar. Hälsocentralerna kan också biträda 
med rådgivning eller utlåtanden när en rehabiliteringsutredning skall göras 
eller medverka till att arbetsprövning kommer till stånd. Det kan gälla 
utlåtanden inom funktionsområden - t. ex. läkarutlåtanden - eller infor
mation om gällande föreskrifter eller regler om rehabilitering. Hälsocent
ralerna kan även ge arbetstagaren hjälp med rehabiliteringsinsatser. De 
kan också vara länken mellan myndigheterna, företagshälsovården och 
övriga rehabiliteringsresurser som försäkringskassa, arbetsförmedling, den 
allmänna hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Enligt min mening är myndigheter och skyddskommittecr (motsv.) här
igenom väl tillgodosedda med kvalificerat stöd i sitt praktiska rehabilite
ringsarbete. När det gäller frågor av arbetsgivarpolitisk natur som kan 
uppkomma under arbetet bör rådgivningen naturligen åvila SAV. 

Jag återkommer senare vid min föredragning av anslaget Lönekostnader 
l'id viss omskolning och omplacering under trettonde huvudtiteln till vissa 
frågor om kostnadsfördelning m. m. i samband med rehabilitering av 
arbetshandikappade inom statsförvaltningen. 

Persona((Orsö~ining 

Ytterligare en bercdningsgrupp inom civildepartementet har under med
verkan av SAV och SAMN sett över behovet av centralt stöd till myndighe
terna i fråga om personalförsörjning med inriktning främst på SAV:s roll 
vad gäller rekrytering, rörlighet och kompetensfrågor i statsförvaltningen 
under 90-talet. 

Översynen stryker under de behov av vidareutveckling av personalre
sursanalyser och omvärldsbevakning, som jag tidigare har redogjort för, 
men den visar också på nödvändigheten av närmare kontakter mellan de 
olika stabsorgancn på central nivå inom statsförvaltningen. Detta är enligt 
min mening en viktig utgångspunkt i SAV:s fortsatta arbete inom det 
personalpolitiska området. 

Inom varje område som olika stabsorgan representerar har personalpoli
tiska frågor sin plats eller finns det personalpolitiska frågor att beakta, 
vilket är naturligt. Men det betyder också att SAV - förutom att hålla 
resurser och kompetens för egen utveckling och för rådgivning och stödin
satser till myndigheterna inom alla sektorer - måste ha nödvändigt orga
nisatoriskt utrymme för samarbete och samordning med andra centrala 
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myndigheter m. fl. Jag tänker här i första hand på AMS. riksrevisionsver
ket. statskontoret, statens löne- och pensionsverk. statens institut för per
sonalutveckling. statens arbetsmiljönämnd och Statshälsan. 

Tr_vgghets_ti-ågor 

Av vikt för bedömningen av SA Y:s uppgifter är också att parterna på den 
statliga arbetsmarknaden i RALS 1988 (bil. 7) enats om all skapa förutsätt
ningar för att statens förnyelsefonder skall kunna permanentas, all samti
digt utvidga verksamheten till att omfatta beslut om medel för trygghetsåt
garder inkl. omlokalisering och beslut om medel för personalutveckling 
samt all se över nuvarande trygghetsavtal i riktning mot ett starkt förenk
lat system med konkreta lösningar anpassade till varje situation. Arbetet 
sker i en partssammansatt arbetsgrupp. Inriktningen är att ett nytt system 
skall kunna träda i kraft senast den 1 juli 1989. 

Jag vill i det sammanhanget erinra om att dåvarande chefen för civilde
partementet i förra årets budgetproposition (prop. 1987/88: 100 bil. 15 s. 
45) beträffande stöd till myndigheterna i samband med strukturföränd
ringar m. m. anförde bl. a. all SAMN:s nuvarande arbete med enskilda 
omplaceringar på sikt bör upphöra och ansvaret härför mer entydigt de
centraliseras till myndigheterna. all möjligheterna att utnyttja arbetsmark
nadsverkets resurser bör tas tillvara bättre och alt nuvarande regler för 
rekryteringsbegränsningar bör omprövas. 

Samordnad arbet.sgil'arjimktion 

SA V har i enlighet med intentionerna i den personaipolitiska propositio
nen (prop. 1984/85: 219, AU 6, rskr. 48) under senare år konsekvent fram
hållit verksamhets- och personalförsörjningsintressena i sin lönepolitik. 
Men det är enligt min mening nödvändigt att SA V kan arbeta med. ett 
helhetsperspektiv på personalförsörjningsfrågorna. Det är nödvändigt av · 

. effektivitetsskäl men också med tanke på den ökade konkurrens om arbets- . 
kraften som vi har att vänta. 

Min samlade bedömning på grundval av det utförda beredningsarbetet 
är att förutsättningarna nu är goda att bättre samordna och stärka den 
centrala arbetsgivarfunktionen bl. a. genom att tillföra SA V uppgifter inom 
det personalpolitiska området som för närvarande åvilar SAMN. Ändring
en bör vara genomförd den I juli 1989. 

SAV blir härigenom en mer "komplett" arbetsgivarmyndighet med bätt
re möjligheter att - vid sidan.av bl. a. pågående utveckling av mer flexibla 
lönesystem, mer decentraliserad förhandlingsordning, löpande revision av 
centrala avtal och stöd till myndigheterna i deras roll som arbetsgiva..Part 
- även mer direkt lämna stöd i frågor om t. ex. rekrytering. omplacering, 
personalrörlighet, personalutveckling, rehabilitering, jämställdhet mellan 
kvinnor och män i statsförvaltningen och stöd i samband med omorgani
sationer och andra strukturförändringar. 

Genom en ökad satsning på analyser av arbetsmarknaden, personal
strukturen och personalförsörjningen får SAV också möjlighet att öka 
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framförhållningen och därigenom skapa bättre förutsättningar för myndig
heterna att föra en adekvat personalpolitik med hänsyn till förändringsar
betet i statsförvaltningen. 

Som en konsekvens av den samordning som jag nu har förordat kan 
SAMN upphöra vid utgången av juni 1989. Jag återkommer senare till 
frågan om medel för de föreslagna förändringarna vid min föredragning av 
anslaget Statens arbetsgivarverk under trettonde huvudtiteln. 

10.2 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

godkänna de av mig förordade riktlinjerna för samordning av 
arbetsgivarfunktionen inom statsförvaltningen. 

11 Den offentliga lönestatistiken 
11.1 Bakgrund 

Mot bakgrund av bl. a. förslag i 1987 års reviderade finansplan (prop. 
1986/87: 150 bil. l) tillkallades · i maj · 1987 en särskild utredare 

. (Fi 1987:27) med uppdrag att efter samråd med arbetsmarknadens parter, 
konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån, publicera en allsidig re
dovisning av utvecklingen av löner, lönekostnader och anställningsvillkor 
inom olika delar av arbetsmarknaden samt att lämna förslag till en offent
lig lönestatistik. 

Den 16 juni 1988 överlämnade utredaren ett delbetänkande (SOU 
1988: 35) "Offentlig lönestatistik. Behov och produktionsformer". 1 delbe
tänkandet framlades ett förslag till hur statistiska centralbyråns kortperio
diska lönestatistik bör utformas och framställas samt en principskiss för 
ett breddat och fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadens parter och 
statistiska centralbyrån i syfte att, med statistiska centralbyrån som ansva
rig producent, publicera en förbättrad årsvis statistik gällande löneutveck
ling och lönestrukturer för olika delar av arbetsmarknaden. Särskilda 
yttranden över förslagen i betänkandet har avgetts av sakkunniga Sten 
Loven, Ulf Lundberg, Arne Myhrbeck och Kerstin Blomqvist. 

Delbetänkandet har remissbehandlats. 
Utredarens sammanfattning av betänkandet och en sammanställning av 

remissvaren lämnas i bilagorna 2.3 och 2.4. 
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11.2 Föredragandens överväganden 

Min bedömning: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet 
bör av regeringen få ett gemensamt uppdrag att snarast utreda de 
närmare förutsättningarna för att utforma en kortperiodisk lönesta
tistik. 

Utredarens förslag: Överensstämmer huvudsakligen med min bedöm
ning. Utredaren lägger därutöver f~ain ett konkret förslag till kortperiodisk 
lönestatistik ifrån vilket utredningsarbetet bör.utgå. Vad gäller den ars11isa 
lönestatistiken har utredaren, i kontakterna med arbetsmarknadens parter 
mött ett brett intresse för ett förbättrat samarbete, dels parterna emellan, 
dels med statistiska centralbyrån. I avvaktan på att denna ökade samar
betsvilja ger konkreta resultat, avstår utredaren tills vidare från att i detalj 
utforma ett förslag till en års11is lönestatistik. Utredaren· avser att i ett 
senare delbetänkande gå igenom grunderna för lönestatistiska jämförelser 
och då behandla olika lönebegrepp, metoder för att beskriva olika lönesta
tistiska fördelningar etc. 

Remissinstanserna: Remissutfallet när det gäller den kortperiodiska löne
statistiken är blandat. Bland de remissinstanser som i princip ställer sig 
positiva till utredningens förslag märks bl. a. Landsorganisationen i Sveri
ge, konjunkturinstitutet och statens pris- och konkurrensverk. Direkt avvi-

. sande till förslaget är Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Kommun
förbundet samt Landstingsförbundet. Ett flertal av remissinstanserna an
ser att utredningens förslag till kortperiodisk lönestatistik innehåller vissa 
tekniska svagheter och därför bör utredas närmare. Konj unktu ri nstitutet och 
statens pris- och konkurrensverk understryker nödvändigheten av att ut
vecklingsarbctet snarast inleds. 

Vad avser den årsrisa lönestatistiken ställer sig flertalet remissinstanser 
positiva till den principskiss utredningen förordar men anser att de inte 
kan ta definitiv ställning förrän ett konkret förslag föreligger. 

Skälen för min bedömning: En gemensam, allsidig och öppen redovis
ning av utvecklingen av löner, lönekostnader, lönestruktur och anställ
ningsvillkor är en nödvändig informationskälla för att arbetsmarknaden 
skall fungera rationellt. Som underlag för konjunkturbedömningar är kort
periodisk lönestatistik av vitalt intresse. För närvarande ställs inte lönesta
tistik samman för skilda delar av arbetsmarknaden på ett överskådligt och 
meningsfullt sätt. Såsom har uttalats vid åtskilliga tillfällen är det av 
allmänt intresse att så sker. För egen del är jag inte beredd att ta definitiv 
ställning till det av utredningen redovisade förslaget. De problem som 
vissa remissinstanser pekat på måste belysas ytterligare. Detta bör ske -
som utredningen också har föreslagit - genom att ett utvecklingsarbete för 
den kortperiodiska lönestatistiken snaras·t påbörjas. 

Riksrevisionsverket anför i sitt remissyttrande att konjunkforinstitutets 
användaransvar för den kortperiodiska lönestatistikens kvalitet bör stär
kas. Jag delar denn_a uppfattning. Jag avser därför att föreslå regeringen att 
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uppdra åt statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet att gemensamt 
utreda de närmare förutsättningarna för att utforma en kortperiodisk 
lönestatistik i huvudsaklig överensstämmelse med utredningens förslag. I 
utvccklingsarbetet bör finansieringsfrågan för den kortperiodiska lönesta
tistiken beaktas. 

När det gäller den årsvisa lönestatistiken kan jag till att börja med 
konstatera att utredarens förslag endast är en principskiss, och att utreda
ren fortsätter att behandla frågan mot bakgrund av bl. a. remissutfallet i 
denna del. Jag ställer mig i princip positiv till den av utredaren föreslagna 
principskissen men väntar med att ta definitiv ställning tills dess att ett 
konkret förslag framlagts. Jag vill i detta sammanhang understryka det 
angelägna i att arbetet med detta förslag bedrivs skyndsamt. 

11.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om den offentliga lönestatisti

ken. 

12 Statsrådsgruppen för datafrågor, m. m. 

12 .1 Bakgrund 

I budgetpropositionen 1988 (prop. 1986/87: I 00 bil.2, p. 8, Fi U 15, 
rskr. 214) redogjorde min företrädare för de uppgifter som anförtrotts 
statsrådsgruppen (C 1986:0) för datafrågor, den därtill knutna referens
gruppen för datafrågor samt samrådsgruppen (C I 986:G) för samhällets 
säkerhet inom dataområdet (SAMS). 

Statsrådsgruppen har sammanträtt och.diskuterat innehållet i och plane
ringen av det datapolitiska arbetet i regeringskansliet. 

Referensgruppen för datafrågor har haft flera sammanträden under vå
ren och sommaren 1988. Den har bl. a. behandlat frågor om telekommuni
kationernas utveckling, om behovet av satsningar på forskning om och 
utveckling av informationsteknologins användning, om behovet av över
syn av stora statliga datasystem samt om behovet av en helhetssyn på 

, utveckling och införande av datasystem. Den senare frågan har behandlats 
i propositionen om datapolitik för statsförvaltningen (prop. 1987 /88: 95, 
FiU 25, rskr. 293). 

I samma proposition behandlades SAMS arbetsuppgifter mot bakgrund 
av en precisering av det ansvar och de uppgifter som överstyrelsen för civil 
beredskap och statskontoret skulle komma att få inom området datasäker
het. I propositionen angavs att SAMS skulle få nya direktiv för sin, verk
samhet. 

SAMS kommer särskilt att ägna sig åt frågor om hot mot betalningsvä
sendet. datakommunikation, säkerhetsriskcr i decentraliserade system
strukturer, säkerhetsansvar samt datakriminalitet. Arbetet skall vara klart 
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före utgången av år 1989. Enligt min mening är datasäkcrhctsarbetet även 
fortsättningsvis viktigt. SAMS arbete bör leda fram till klart ökade möjlig
heter att bedöma säkerheten i framtida data- och kommunikationssystem. 
I samband med att SAMS avslutar sin verksamhet kommer regeringen att 
ta ställning till hur fortsatt arbete på datasäkerhetsområdet inom rege
ringskansliet bör bedrivas och organiseras. 

12.2 Fortsatta åtgärder 

Genom den samordningsroll på datapolitikens område. med särskilt 
ansvar för långsiktiga eller övergripande datafrågor. som jag har ankom
mer det på mig att i samråd med andra berörda statsråd initiera utredning
ar eller andra åtgärder för att få fram underlag till regeringens beslut. 

I det följande redovisar jag några områden där arbeten bör initieras. 
Den svenska informationsteknologibranschen har förändrats på flera 

sätt under senare år. Samtidigt visar samhällsutvecklingcn på att en fort
satt snabb ökning av informationsteknologianvändningen är att vänta 
under de närmaste åren. Inte minst beror detta på den breddning använd
ningen fått genom introduktionen av digitala telekommunikationer samt 
behovet av datorer i t. ex. bilar. kontorsutrustning och tillverkningsproces
ser. Detta påverkar såväl arbetsmarknaden. den regionala utvecklingen 
och näringslivets struktur som Sve_riges internationella beroendeförhållan
den på olika områden och den offentliga sektorn som användare. Det finns 
mot denna bakgrund ett behov att frän olika aspekter studera konsekven
serna av denna utveckling. 

Ett utvecklingsråd vid statskontorct har fått regeringens uppdrag att till 
senast den 30 juni 1989 ta fram förslag till FoU-samverkan i fråga om 
offentliga sektorns användning av !nformationstcknologi. Som framhölls i 
prop._ 1987 /88: 95 om datapolitik i statsförvaltningen behövs det ytterliga
re insatser för att främja en god användning av informationsteknologin i 
det svenska samhället. Insatserna bör planeras inom ramen för det infor
mationsteknologiska handlingsprogrammet. 

Arbetsmiljö- och hälsoundersökningar har visat att många anställda har 
ett ensidigt datorstött arbete som leder till bl. a. monotoni och bristande 
utvecklingsmöjligheter för den enskilde och till belastningsskador. Statshäl
san har nyligen redovisat att statligt anställda med sådana arbetsuppgifter 
uppvisar en särskilt hög sjukfrånvaro. Det är därför angeläget att initiera 
åtgärder som leder till nya former av arbetsorganisation och teknikanvänd
ning. 

Den ökade användningen av informationsteknologi och kommunika
tionssystem öppnar möjligheter att orga.nisera handläggningsarbete och 

administrativt arbete på nya sätt. t. ex. i geografiskt separata enheter och 
på stora avstånd. Ett exempel på detta är att televerkets nummerupplys
ning för riket till stora delar väntas ske från Sundsvall och Gällivare. För 
framtida organisation av statligt arbete är det intressant att övervä
ga nya arbetsformer bl. a. för att stimulera till decentralisering och till 
regional utjämning. Principer för och möjligheter.till detta bör närmare 
studeras. Kopplingar finns till arbetet i 1987 års regionalpolitiska kommit-
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te (I 1987:02), expertgruppen för forskning om regional utveckling 
(11979: E) m. fl. 

12.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om statsrådsgruppen för 

datafrågor, m. m. 

13 Statsförvaltningens ADB-användning 

I enlighet med riksdagens önskemål (prop. 1978: 121, FiU 34, rskr. 339; jfr 
även prop. 1985/86: I 00 bil. 2 p. 9, FiU 13, rskr. 183) har regeringen upp
dragit åt statskontoret att efter vissa riktlinjer årligen utarbeta en redovis- · 
ning över statsförvaltningens användning av automatisk databehandling 
(ADB). 
· I årets rapport ( 1989:2) ADB i statsförvaltningen 1989 - som publice

ras inför denna budgetproposition - presenterar statskontoret en översikt 
över datoranvändningens utveckling, större användarmyndigheter samt 
en beskrivning av utredningsarbetet på ADB-området. 

Statskontorets sammanfattning av rapporten bör fogas till protokollet i 
detta ärende som bilaga 2.5. 

I inledningen till civildepartementets bilaga (bil. 15) till denna proposi
tion kommer jag att kortfattat redogöra för det datapolitiska arbetet inom 
statsförvaltningen. Jag föreslår att redovisningen till riksdagen i fortsätt
ningen begränsas till en liknande framställning i kommande ~udgetproposi
tioner. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av sammanfattningen av statskontorets rapport ( 1989:2) 

ADB i statsförvaltningen 1989. 
att godkänna vadjag har anfört om den fortsatta redovisningen av 

statsförvaltningens ADB-användning. 

14 Den offentliga sektorns informations
verksamhet 

Den informationsverksamhet som staten. kommunerna och landstingen 
bedriver är av vital betydelse för medborgarna. Genom information och 
kunskapsförmedling kan medborgarna göras mer delaktiga i den offentliga 
verksamheten, ges bättre möjligheter att ta del av samhällets service samt 
ta till vara sina samhälleliga rättigheter. 

Informationsteknologins snabba utveckling påverkar förutsättningarna 
för kommunikation i samhället och kommer att ställa samhällsinforma
tionen inför nya uppgifter. Det är angeläget att den offentliga sektorn har 
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beredskap att möta de nya kraven och att tekniken blir ett redskap för Prop. 1988/89: 100 
demokratiska strävanden. Bil. 2 

Den interna informationen är ett viktigt medel att hos samtliga medar-
betare förankra målen för organisationen och därigenom göra verksamhe-
ten i vid bemärkelse effektiv. 

Civildepartementet har ett samordningsansvar för samhällsinforma
tionsfrågorna. De fördes till departementet 1983 bl. a. som en följd av att 
nämnden för samhällsinformation (NSI) avvecklats. De arbetsuppgifter 
som fördes till departementet i detta sammanhang omhändertogs åren 
1982- 1984 av informationsdelegationen. 

Riksdagen begärde i samband med att delegationen tillsattes (KU 
1980/81: 20 s. I 0) att få en utvärdering av delegationens arbete. Riksdagen 
önskade på grundval av denna utvärdering ta ställning till hur samordning 
m. m. av samhällsinformationen skulle ombesörjas i framtiden. 

Jnformationsdelegationen har utvärderat sin verksamhet i betänkandet 
(SOU 1984: 68) Samordnad samhällsinformation. Delegationen ansåg att 
det fanns behov av ett permanent centralt samordningsorgan för informa

tionsfrågor och föreslog att ett råd för samhällsinformation skulle inrättas 
under civildepartementet. Rådet skulle ha formen av en stiftelse med 
staten och de båda kommunförbunden som huvudmän. Det skulle bl. a. 
svara för samordning, utveckling och rådgivning på området.· 

Delegationens betänkande har remissbehandlats. Remissinstanserna an
ser att det finns arbetsuppgifter som behöver tas om hand centralt av 
företrädare för stat. landsting och kommuner. Flera remissinstanser, där
ibland Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. ställer sig 

emellertid tveksamma till förslaget att föra arbetet vidare i en stiftelse. 
Däremot är man öppen för andra samverkansformer, t. ex. kommittc, 
delegation eller arbetsgrupp. Frågan har därför varit föremål för fortsatt 
beredning inom departementet. 

Regeringen har löpande redovisat samhällsinformationsfrågorna till 
riksdagen. Senast har det skett i prop. 1986/87:91 om aktivt folkstyre i· 
kommuner och landsting (KU 1987 /88: 23, rskr. 154) och i budgetproposi
tionen 1988 (prop. 1987/88: 100 bil. 2. 1988/89: KU 7. rskr. 14). 

Sedan hösten 1987 har civildepartementet i ett särskilt projekt &iort en 
uppföljning av samhällsinformationsfrågorna. 

Arbetet har bedrivits i samråd och nära kontakt med bl. a. en rad 
centrala och regi.onala statliga myndigheter, kommunförbunden samt med 
företrädare för utbildning, forskning och professionellt verksamma. 

Arbetet har bl. a. resulierat i att ett ansvar för informationen till med
borgarna har skrivits in i verksförordningen (l 987: 1100), som sedan i 
denna del har gjorts tillämplig på ett stort antal myndigheter under rege
ringen. Kommunernas ansvar för informationen till medborgarna finns 
redan inskriven i 3 kap. I§ kommunallagen (1977: 179. ändrad 1981: 165). 
Vidare har åtgärder vidtagits för att stimulera ett utvecklingsarbete på den 
statliga sidan. 

Med anledning av riksdagens uttalande i samband med att nämnden för 
samhällsinformation avvecklades vill jag härmed redovisa de åtgärder som 
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regeringen vidtagit eller avser att vidta när det gäller vissa samordningsfrå-
gor på samhällsinformatiorisområdet. · 

Enligt de riktlinjer som regering och riksdag för länge sedan antagit för 
samhällsinformationsarbetet (prop. 1971: 56, Fi U 23, rskr. 182) ansvarar 
varje myndighet för informationen om sin verksamhet. lnformationsåtgär
der är "ett medel bland andra att uppnå de mål som gäller för vederböran
de myndighets verksamhet". 

Dessa principer bör ligga fast. 
Ur ett medborgarperspektiv innebär emellertid detta att informationen i 

många fall ter sig svåröverskådlig och splittrad. För att medborgarna skall 
få tillgång till samlad information om rättigheter och skyldigheter och för 
att göra det lättare för dem att hitta och få del av bl. a. skriftligt material 
fordras vissa samordningsinsatscr. 

Särskilda åtgärder kommer att vidtas för att förbättra den s. k. basinfor
m~tionen från departement och myndigheter. En ny upplaga av Samhälls

guiden kommer att ges .ut. Samtidigt har arbete startat för att utveckla 
Samhällsguiden och likartade publikationer. 

Ett utvecklingsarbete inom den statliga sektorn har initierats i och med 
att regeringen har gett statens institut för personalutveckling (SIPU) i 
uppdrag att verka för att de statliga myndigheterna utvecklar sin informa
tionsverksamhct. SIPU skall också enligt sin nya instruktion (SFS 
1988: 1006) erbjuda rådgivning och stödja samverkan i informationsfrå
gor. 

Det fortsatta arbetet med samhällsinformationen kommer att bedrivas i 
nära samarbete med företrädare för kommunerna och landstingen. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu anfört om den offentliga sektorns informa

tionsverksamhet. 
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Bilaga l. I Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 2 

Redogörelse för regeringens arbete med regelförenkling och 
Öclegering 

J ustiticdepartementet 

I Regelforrnkling 

Genom en ändring i förordningen ( 1982: 805) om ersättning av allmänna 
medel till vittnen .. m. m., som trätt i kraft den I juli 1988. har domstolar
nas prövning av l'illnesersällningens storlek förenklats silvitt gäller ersätt
ning för minskad inkomst eller annan ekonomisk förlust. Numera är 
prövningen begränsad till att avse ersättning med ett högsta belopp per dag 
och inte som tidigare per timme. Reglerna om ersättning för resa och 

uppehälle har tidigare förenklats. .·· 
I samband med att försäkringsdomstolarna har förts över från socialde

partementets område till justitiedepartementets har l'issa l!rsättningsbe
stämmelser. som tidigare funnits på olika håll. sammanförts till en enda 
förordning (förordningen 1982:814 om ersättning till nämndemän och 
vissa uppdragstagare inom domstolsväsendet m. m.). 

Genom en ändring i polisförordningen ( 1984: 730) har polismyndighe
terna fått vissa lättnader i arbetet med att ta fram underlag för po!isl'äsen
dl'ts ans/ag1Jimnstä//11ing. 

Förmynderskapsutredningen (Ju 1984:07) har i december 1988 lagt 
fram betänkandet (SOU 1988:40) Föräldrar som förmyndare. I betänkan
det föreslås att bestämmelserna om fi'irmyndares skyldigheter och räuighe
tcr förenklas bl. a. genom att föräldrar får större bestämmanderätt över 
sina barns ekonomi och genom att handläggningen av förmynderskaps
ärcndcn rationaliseras. t. ex. genom att arbetsuppgifter förs över från tings

rätterna till. överförmyndarna. 
l anledning av rättegångsutsrcdningcns betänkande (SOU 1987: 13) 

Översyn av rättegångsbalkcn 3 Expertmedverkan och specialisering över
vägs att överflytta lzyresmdl, bos1adsrä11s111ål och arrendl!mål från fasiig
hetsdomstolarna till. de allmänna domstolarna. Om det genomförs kom
mer flera specialregler i bl. a. jordabalken. rättegångsbalken, lagsöknings
lagen och handräckningslagen att kunna avskaffas. 

Inom departementet pågår arbete med en översyn av reglerna angående 
den summariska processen. Syftet med översynen är bl. a. att man skall få 
ett modernare och betydligt enklare regclsystcm när det gäller hela den 
summariska processen, alltså de nuvarande instituten betalningsföreläg
gande. lagsökning och handräckning. 

Arbetet på en lagrådsremiss på grundval av ordningsstadgeutredningens 
betänkandl! (SOU 1985:24) fortsätter. Den planerade lagstiftningen inne
bär bl. a. en förenkling av nuvarande regelsystem i allmänna ordningsstad
gan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. En
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nerna har beslutat underkastas en genomgripande översyn i samband med 
att den nya lagstiftningen träder i kraft. Detta kan enligt utredningen bäst 
åstadkommas. om de lokala ·ordningsstadgorna upphävs helt och ersätts 
med nya ordningsföreskrifter som är anpassade till den nya regleringen. 
Utredningen har därför föreslagit att lokala ordningsstadgor som har be
slutats med stöd av äldre författningar skall upphöra att gälla två år efter 
det att den nya lagstiftningen har trätt i kraft. 

Bakgrunden till detta förslag är att de lokala ordningsstadgorna i stor 
utsträckning är föråldrade. Bl. a. innehåller de föreskrifter som inte längre 
behövs eller som inte längre får meddelas i denna form. 

Regeringen avser att företa ändringar i åklagarinstruktionen (1974:910) 
som innebär bl. a. förenklingar så till vida att ett antal bestämmelser som 
kan betraktas som onödiga utmönstras. 

En lagteknisk översyn av l'allagen (1972:620) förbereds. Avsikten är 
bl. a. att åstadkomma en språkligt enklare och redaktionellt mera över
skådlig reglering. 

2 Delegering 

I lagen ( 1918: 163) med bestämmelser om vissa .sjöfjn1d.har möjligheterna 
att överklaga beslut till regeringen upphävts. Till följd härav blir fr. o. m. 
den I januari 1989 länsstyrelsen sista instans i sådana ärenden (SFS 
1988:951). 

Genom den nya förordningen med instruktion för kriminalvårdsverket 
som trädde i kraft den I oktober 1988 begränsas möjligheten att överklaga 
vissa (jänstetillsättningar inom kriminafrårdsverket till regeringen. Be
gränsningen gäller från den dag kriminalvårdsstyrclsen bestämmer, dock 
senast den 1 oktober 1989. 

Det har också överlämnats till hovrätterna och kammarrätterna att 
under vissa speciella omständigheter förordna annan domare än den som 
hör till domstolen som ordförande i ett mål vid domstolen. Sådana beslut 
fattades tidigare av regeringen. 

Regeringen har beslutat att flertalet domartjänster vid försäkringsrätter
na - på samma sätt som redan gäller för domartjänster vid de allmänna 
domstolarna och förvaltningsdomstofarna - fortsättningsvis skall tillsät
tas efter förslag av tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Dessa 
ärenden har tidigare beretts inom regeringskansliet. 

Regeringen har genom ändringar i domstolsinstruktionerna skurit av 
möjligheterna att överklaga domstolars beslut i tjänstetillsättningsärenden 
till regeringen. Sådana ärenden kan numera prövas i två instanser under 
regeringen. 

Genom en ändring i polisförordningen (1984: 730) har regeringen avlas
tats vissa uppgifter vad gäller styrningen av polismyndigheternas arbete 
med underlag för polisväsendets anslagsframställning. 

Regeringen har utfärdat en ny förordning med instruktion för rikspolis
styrelsen (SFS 1988: 762). I enlighet med intentionerna i verksledningspro
positionen innebär den nya instruktionen att det har överlåtits åt rikspolis-
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styrelsen att själv avgöra frågor om organisation och tjänstetillsättning 
som det tidigare var en uppgift för regeringen att avgöra. 

I proposition 1988/89:63, som grundar sig på departementspromemori
an (Ds Ju 1987:4) Ändringar i lagen (1974: 191) om bevakningsförctagoch 
remissbehandlingen av den, föreslås att överklagande av beslut i ärenden 
om förordnande av ordningsrakter, auktorisation av bel'akning~fdrctag 
och godkännande för anställning i sådana företag skall prövas av kammar
rätt i stället för som nu av regeringen. 

Motsvarande frågor beträffande överklagande av beslut angående till
stånd till optisk-elektronisk övervakning har övervägts av utredningen (Ju 
1985:03) om TV-övervakning m. m. vars betänkande (SOU 1987:74) Op
tisk-elektronisk övervakning efter remissbehandling nu övervägs i justitie
departementet. Utredningens förslag innebär bl. a. att länsstyrelsens beslut 
angående tillstånd till TV-övervakning överklagas hos kammarrättten i 
stället för som nu hos regeringen. 

Regeringen har genom beslut den 24 oktober 1985 uppdragit åt krimi
nalvårdsstyrelscn att utreda möjligheterna att genomföra en dl'l'elllra/isc
rinx inom kriminalvården. Uppdraget avser såväl ekonomi- och personal
som klientadministrationen. Med anledning av regeringsbcslutet bedrivs 
sedan år 1986 en försöksverksamhet med decentraliserade beslutsfunk
tioner inom vissa kriminalvårdsregioner och riksanstalter. Försöksverk
samheten, som har utvärderats av krimin_alvårdsstyrelscn, har i allt väsent
ligt visat sig ge positivt resultat. Beslut om att utvidga försöksverksamhe

ten har fattats under våren 1988. 
Regeringen avser att företa ändringar i åk/agarinstruktionen ( 1974:910). 

Ändringarna syftar till att avlasta regeringen vissa ärcn~en om dispens 
från behörighetskrav för innehav av åklagartjänst och behörighctskrav för 
visst slag av arbetsuppgifter. Beslut i sådana dispensärenden skall i stället 
fattas av riksåklagaren. Dessutom skall riksåklagaren ges möjlighet att 
delegera vissa ledighetsbeslut till de lokala åklagarmyndigheterna. 

lJ tri kesdepartementet 

I RegeUorenkling 

Arbetet med utgivningen av föreskrifter fortsätter enligt det nya regelsys
tem som föreslogs i promemorian (Ds UD 1986: 7) Utrikesförvaltningens 
regelsystem - Utredning och förslag. Den första utgåvan av publikationen 
Utrikesdepartementets föreskrifter (UF) gavs ut i februari 1988. Under 
arbetets gång har åtskilliga föreskrifter kunnat upphävas. Nya föreskrifter 
ges ut fortlöpande under året. Dessa sammanställs och ges ut tillsammans 
med redan tidigare utgivna föreskrifter i en bunden upplaga av UF i början 
av varje år. Publikationen innnehåller också en förteckning över utrikes
förvaltningens samlade regclbestånd. 

Utredningen om utrikesförvaltningens inriktning och organisation har. 
till uppgift att bl. a. se över instruktionen ( 1967: 83) för utrikesrepresenta
tionen samt instruktionen (l 982: 1282) för utrikesdepartementet. 
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2 Delegering · 

frågan om delegering övervägs av nyss nämnda utredning. Övervägan
dena avser främst delegering fr-ån departementet till utlandsmyndighetcr_
na. vilka redan erhållit större budgetansvar. 

I samband med arbetet på nya myndighetsinstruktioner har viss delege
ring skett till kommerskollegiet. Dess styrelse skall numera, i stället för 
som tidigare regeringen, utse ledamöter i rådgivande nämnden för revi
sionsfrågor och rådgivande nämnden för tolk- och översättarfrågor. 

Försvarsdepartementet 

I Rege(/ol"l'nkling 

Bestämmelserna i l'ärnpliktslagen ( 1941: 967) med tillhörande författning
a_r är krångliga och svåröverskådliga. Av bl. a. dessa" skäl har en särskild 
utredare tillkallats för att se över värnpliktslagen och dess följdförfattning
ar (Dir. 1988: 21 ). 

En proposition om vissa personalfrågor överlämnades till riksdagen 
under hösten I 988. I propositionen anmäls avsikten att upphäva författ
ningsregleringen av Jdr.1Tarets personalkårer. 

Ett arbete med att förenkla administrationen av fami(iebidrag till värn
pliktiga pågår och kan resultera i förslag till riksdagen. 

2 Delegaing 

Ansökningar om vapet~fri tjänst prövas i första instans av vapenfrinämn
den och i andra och sista instans av regeringen. På uppdrag av regeringen 
har försvarets rationaliseringsinstitut gjort en utredning om värnplikts
nämnden, vapenfrinämnden och nämnden för vapenfriutbildning. Institu
tet föreslar att regeringens befattning med vapenfriärendena skall upphö
ra. Yapenfrinämnden skall enligt förslaget ersättas av en ny myndighet, 
vapenfristyrelsen. som skall pröva ärendena i första instans. I andra och 
sista instans skall de prövas av en nämnd, vapenfrinämndcn. Förslaget 
bereds för närvarande i departementet. 

Socialdepartementet 

1 Rege(lorenkling 

Riksförsäkringsverket har varje år sedan hösten 1985 i rapporter till rege
ringen redovisat pågående regelförenklingsarbete inom socia(lorsäkrings
området. Detta .arbete har till stora delar grundats på -förslag från de 
anställda inom socialförsäkringsadministrationen. De konkreta regclför
ändringar som redovisats i rapporterna och som verket kunnat besluta om 
är nu i huvudsak genomförda. I årets rapport (RFV anser 1988: 3) betonas 
de allmänna rådens betydelse för regelutveeklingen. Genom de nya rutiner 
som gemensamt skapats av verket och Försäkringskasseförbundet har 
förutsättningar skapats för att förslag till förenklingar fortsättningsvis skall 
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kunna behandlas snabbare i alla led. I de fall då regelförenklingsarbetet 
aktualiserar ändringar som fordrar ställningstagande av regeringen eller 
riksdagen gör riksförsäkringsverket särskilda framställningar till regering
en. 

Viss försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kom
munala bostadstillägg som pågått en tid hos några försäkringskassor har 
avslutats. Samtliga försäkringskassor får sedan den I juli 1988. vid om
prövning av kommunalt bostadstillägg som sker enbart på grund av ändra
de bostadskostnader. ändra bostadstillägget utan särskild ansökan från 
den pensionsberättigade (SFS 1988:276). 

Efter förslag i budgetpropositionen (prop. 1987/88: 100 bil. 7. SIU 18. 
rskr. 197) har kravet på ansökan för att få atderspension slopats för pen
sionsberättigade som är inskrivna i försäkringskassan och som tar ut hel 
ålderspension från 65 år. Regeländringen som gäller fr. o. m. den I oktober 
1988 innebär förenkling för såväl blivande pensionärer som försäkrings
kassorna (SFS 1988: 172). 

Efter förslag i prop. 1988/89: 33 om avgifter för pensionärer vid sjuk
husvård införs ett nytt system för wl.rdarg(fierför pensionärer fr. o. m. den 
I januari 1989 (SIU5). Systemet är i princip utformat efter vad som gäller 
vid sjukhusvård för sjukpenningförsäkrade. Reglerna har utformats delvis 
efter schablon med sikte på att de skall vara enkla att tillämpa. 
· Försöksverksarriheten med ett förenklat beslutsförfarande i vissa okom
plicerade arbetsskadeärenden vid ett par försäkringskassor har förlängts 
till utgången av år 1988 (SFS 1988: 967). 

Lagen ( 1985: I 002) om försöks verksamhet inom .1Juk!Orsäf\ringsområ
det. som gällt till utgången av år 1988, har getts förlängd giltighetstid till 
utgången av juni 1990 i väntan på. permanent lagstiftning. Verksamheten 
syftar till ett flexiblare och till den försäkrades behov bättre anpassat 
regelsystem för sjukpenning. 

Vidare har med verkan från den I januari 1989 genomförts en förenk
ling och schablonisering av tilläggsutbetalningar av ersättning enligt lagen 
(1976: 380) om arbl!lsskad(forsäkring. Detta gäller retroaktiv utbetalning 
när den försäkrade för samma tid erhållit sjukpenning enligt lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring (prop.-1988/89:42, SIU8). 

En betydelsefull förenkling har gällt bi/stödet till handikappade. Det 
tidigare stödet, som bestod av ett arbetsmarknadsanknutet bidrag och 
skatteförmåner, har den I oktober 1988 avlösts av ett nytt och utbyggt 
bidragssystem som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. Regle
ringen har samlats i en lag och en förordning som har ersatt bestämmelser 
som funnits spridda på ett flertal olika författningar (prop. 1987 /88:99. 
SIU 23, rskr. 300). 

Ett nytt statsbidrag.1·srstem för barnomsorgen har införts den I januari 
1988. Bidraget till daghem. fritidshem och deltidsgruppcr lämnas med en 
enhetlig summa för varje femtontal barn som är inskrivna. Hel- och 
deltidsbidra~en har avskaffats liksom det särskilda bidraget för årsarbetare 
inom barnomsorgen (SFS 1987: 860). 

Arbetet med att föra in de författningar som socialdepartementet ansva-
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rar för i fulltext i justitiedepartementets databank är avslutat. I samband 
med överföringen har ett antalforåldrade.fo~fattningar kunnat upphävas. 

Främst beträffande författningsreglcringen inom hälso- och :,juhards
området bör tilläggas att möjligheterna till förenkling kommer att prövas i 
anslutning till en pågående översyn av socialstyrelsens organisation (jfr 
prop. 1987 /88: 100 bil. 7 s. 64 f). Framhållas bör också att socialstyrelsen i 
anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 har redovi
sat avsikten att intensifiera sin verksamhet med författningsfrågor för att 
åstadkomma förenklingar i regelsystemen utan att rättssäkerheten efter
sätts. 

2 Delegering 

Frågan om att begränsa rätten att överklaga till regeringen övervägs fortlö
pande i författningsarbetet. 

Beslutanderätten i ärenden om dispens _!fån läkarvårdstaxans krav på 
.1peciq/istkompetens för viss arvodessättning har flyttats från regeringen till 
riksförsäkringsverket. Samtidigt har föreskrivits att klagan över verkets 
beslut skall föras hos försäkringsdomstol (SFS 1988: 543 ). 

I samband med att nya instruktioner har utfärdats för statens rättslä
karstationer och för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer har 
möjligheten att överklaga dessa organs beslut i (jänstetillsättningsärenden 
skurits av epligt tvåinstansprincipen så att socialstyrelsen numera är slut
instans (SFS 1988: 1238 och 1239). 

Ett överförande av ärenden på läkemedelsområdet till förvaltnings
domsto_l övervägs i anslutning till beredningen av läkemedelskommittens 
betänkande (SOU 1987: 20) Läkemedel och hälsa. 

Också när det gäller alkohollagstifininxen kommer prövning att ske av 
möjligheterna att ändra besvärsgången .så att regeringen avlastas vissa 
ärendetyper. 

Kommunikationsdepartementet 

i Rege!förenkling 

Den yrkesmässiga tra,tiken har sedan länge varit föremål för en omfattande 
reglering;. Under senare år har emellertid flera steg tagits mot en a vregle-. 
ring på området. Arbetet kan nu anses avslutat och det uppnådda resulta
tet kan sammanfattas enligt följande. 

En ny yrkestrafiklag ( 1988: 263) trädde i kraft den I januari 1989 (prop. 
1987/88:78, TU 15. rskr. 166 och prop. 1988/89:26, TU4). Den nya lagen 
innebär en fortsatt avreglering av den yrkesmässiga trafiken. Den s. k. 
behovsprövningen, som tidigare avskaffats för godstransporterna, slopas 
även för persontransporterna, vilket innebär en i princip fri etablcringsrätt 
för bl. a. taxi och bussföretag. Även behovsprövningen vid bussuthyrning 
avskaffas. Ett visst skydd kvarstår för sådan trafik som det allmänna· måste 
upprätthålla även om den är olönsam. 

För taxis del innebär den nya lagen att tidigare föreskrifter om kommen-
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dcringsplaner och uppställningsplatscr försvinner. att taxcsättningcn blir 
fri och att tvånget att tillhöra en beställningscentral avskaffas. Trafik
huvudmännen får ett övergripande ansvar för taxiförsörjningcn i länet. 
Kommuner, landsting och trafikhuvudmän får vidare möjlighet att i sam
band med upphandling av samhällsbetalda taxitjänster påverka service
nivån hos taxi. 

De nya reglerna som gäller taxi träder i kraft den 1 juli 1990. I övrigt 
gäller den nya lagen fr. o. m. den 1 januari 1989. 

Också en del andra resultat på regelförenklingsområdet kan redovisas. 
Genom ändringar i°lagen (1976:206) omfetparkeringsa1g(ft. som träder i 
kraft den 1 januari 1989, har det införts krav på prövningstillstånd för att 
ärenden om felparkeringsavgifter skall få prövas i hovrätten (prop. 
1988/89:6, TU2, rskr. 9). Vidare har införts begränsningar i rätten att i 
tingsrätten eller hovrätten åberopa omständigheter eller bevisning som 
inte angetts bos polismyndigheten. Besvär. över polismyndighetens beslut 
skall ges in till polismyndigheten och inte, .såsom tidigare gjordes enligt 
praxis, till tingsrätten (SFS 1988: 1180). 

Ändringar i vägtrafikkungörelsen (1972: 603 ), som trädde i kraft den 1 
januari 1988, innebär nya krav vid förande av den s. k. tra.fikliggaren. 
vilken skall föras av kommunen gemensamt för samtliga myndigheter som 
får meddela lokala trafikföreskrifter. De nya bestämmelserna syftar till att 
göra det lättare att få en överblick över vilka lokala trafikföreskrifter som 
gäller vid en viss tid (SFS 1987:211). 

Genom ändringar i bilregisterkungörelsen ( 1972: 599), som trädde i 
kraft den l oktober 1988, har införts ett enklare förfarande när registfl'
ringsskyltar förstörts eller förkommit (SFS 1988: 966 ). 

Regeringen har nyligen beslutat ändringar i. l'ägmärkq(örordningen 
(l 978: 1001 ). En del av ändringarna - bl. a. utvidgad möjlighet till zon
skyltning och möjlighet att kombinera olika märken - innebär betydande 
förenklingar för väghållaren. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 
april 1989. 

I en promemoria (Ds 1988: 72) Överlastavgift utarbetad inom kommuni
kationsdepartementet föreslås ändringar i lagen ( 1972: 435) om överlast
avgift. Förslagen går bl. a. ut på att förenkla bestämmelserna om hur 
avgifterna skall räknas ut. Promemorian kommer att remissbehandlas 
under våren 1989. 

Lagen (l 939:608) om enskilda vägar är i många avseenden svårtilläm
pad och ålderdomlig. Inom kommunikationsdepartementet kommer där
för under våren 1989 att påbörjas ett. översynsarbetc som skall syfta 

· antingen till en helt ny lag eller till att lagen om enskilda vägar arbetas in i 
anläggningslagen (l 973: 1149). I samband med detta arbete kommer 
språkliga och redaktionella frågor att ägnas särskild uppmärksamhet mot 
bakgrund av att den nuvarande lagen av· så gott som samtliga tillämpare 
bedöms som svåröverskådlig och svårtillämpad. 

När det gäller a.tfärsrerkensföreskrUter konstaterades i prop. 1986/87:99 
om ledning av den statliga förvaltningen att atfårsverkcn reglerar rättsför
hållandena med de enskilda på ett oenhetligt sätt. Enligt den dåvarande 
civilministern vore det önskvärt att en bättre ordning kommer till stånd. 
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Formerna för affärsverkens reglering bör ha sin utgångspunkt i rättsförhål
landets karaktär. I de fall rättsförhållandet kan anses vara av privaträttslig 
art bör det. enligt vad som uttalas i propositionen. om möjligt regleras i 
avtal mellan kunden och affärsverket. 

Vid riksdagsbehandlingen noterade lagutskottet med tillfredsställelse 
propositionens förslag och uttalade bi. a. att konsumenters och näringsid
kares intressen av att kunna få villkoren prövade vid allmän domstol med 
stöd av civilrättsliga regler talade för en sådan utveckling. Konstitutionsut
skottet delade propositionens och lagutskottets uppfattning och proposi-
tionen tillstyrktes (KU 19$_6/87: 29). · 

Mot bakgrund av vad sålunda redovisats bereds för närvarande inom 
kommunikationsdepartementet direktiv till en särskild utredare med upp
gift att närmare se över denna fråga. 

2 Delegering 

Den nya yrkestrajiklagstUiningen som redovisats i föregående avsnitt inne
bär att regeringen avlastas ett stort antal ärenden varje år. Instansordning
en enligt yrkestrafiklagen (1988:263) ändras nämligen från länsstyrelsen 
- transportrådet - regeringen till länsstyrelsen - kammarrätten - rege
ringsrätten. 

Vidare ändras instansordningen enligt lagen ( 1979: 560) om transport
.formedling och enligt lagen ( 1979: 561) om billllhyrning till länsstyrelsen -
kammarrätten - regeringsrätten. Tidigare fick beslut enligt dessa lagar 
överklagas hos transportrådet och regeringen. Ändringarna träder i kraft 
den första januari 1989. 

Transportrådetsbeslut om rätt för en trafikhuvudman att utan tillstånd 
få driva /ä11.1griim·ö1wskrida11de linjetrajik enligt lagen ( 1985:449) om rätt 
att driva viss linjetrafik skall fr. o. m. den första juli 1989 få överklagas till 
kammarrätten i stället för hos regeringen. 

Dessa ändringar av instansordningarna innebär en anpassning till riks
dagens riktlinjer för regeringens befattning med besvärsärenden (prop. 
1983/84: 120. K U 23. rskr. 250). Vidare innebär ändringarna att bestäm
melserna anpassas till den Europeiskå konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

I samband med översynen av myndighetsinstruktionerna med anledning 
av den nya verksförordningen (1987: 1100) har bestämmelserna om över

klagande ändrats i flertalet instruktioner. Ändringarna innebär att myn
dighetens beslut får överklagas till regeringen bara om det är särskilt 

föreskrivet, vilket får till följd bl. a. att beslut av typen partsbesked inte 
längre kan överklagas. Tidigare utgjorde sådana ärenden, främst på tele
området. en inte oväsentlig del av antalet överklagade ärenden som hand
lades inom kommunikationsdepartementet. 

En inte obetydlig del av de överklagade ärenden som nu handläggs inom 
kommunikationsdepartementet gäller tjäns!etillsättningar inom affårsver
ken. postverket, televerket, SJ, sjöfarts verket och luftfartsverket. Dessa 
affärsverk har tillsammans omkring 140 000 anställda. 

Under senare tid har en tanke väckts inom departementet som går ut på 
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att inrätta en central besvärsnämnd med uppgift att pröva sådana övcrkla- Prop. 1988/89: 100 
ganden som gäller tjänstetillsättning hos affärsverken. Härigenom skulle Bil. 2 
regeringen avlastas ett inte obetydligt antal ärenden varje år. Frågan be-
reds för närvarande inom departementet. 

När det gäller delegering av rcgcringsärenden i övrigt inom departemen
tet kvarstår nu endast en del smärre ärendegrupper där frågan är aktuell. 

Finansdepartementet 

I Rege(llirl!nkling 

Nya, enklare regler för .fastighetstawring av bl. a. villor och fritidshus har 
beslutats på grundval av småhustaxeringskommittens betänkande (Ds Fi 
1987:8) Småhustaxering (prop. 1987/88:164, SkU 41, rskr. 317, SFS 
1988:544). 

Genom ändring i taxeringslagen (prop.-1987/88:55, SkU 12; rskr. 71, 
SFS 1987: 1217) kommer förseningsarg(fi att påföras med fasta belopp. 
Förseningsavgiften skall vara högre när förseningen är av betydande längd. 
Tidigare har gällt att avgiften påförts med en procent av den högsta 
beskattningsbara inkomsten vid taxeringen av den skattskyldige för in
komst i kommunen och med tre tiondels procent av den skattepliktiga 
fö_rmögenheten som överstiger skattefritt belopp. dock högst trehundra 
kronor. Om en skattskyldig trots anmaning inte avlämnat deklaration 
inom föreskriven tid har dubbel förseningsavgift påförts. 

Genom ändring i taxeringslagcn (prop. 1987/88:44, SkU 9, rskr. 54, SFS 
1987: 1159) uppnås vissa lättnader i uppg(fisskyldigheten för banker m . .fl. 
när det gäller att lämna kontrolluppgift om ränta och kapitalbehållning på 
inlåningskonto samt om innehav av -aktier m. m. Ändringen innebär att 
kontrolluppgift inte skall lämnas i fråga om den vars sammanlagda ränta 
från kreditinstitutet understiger 100 kr. Sådan ränta blir normalt skattefri. 
Undantag gäller när någon har sådana småränior i flera ~reditinstitut och 
dessa sammanlagt uppgår till 500 kr. eller mer. 

Vidare ändras reglerna för gemensamma konton så att i stället för 
skyldighet att lämna uppgifter om ränta och fordran för samtliga inneha
vare av gemensamma konton det skall vara möjligt att för ett konto som 
innehas av mer än fem personer lämna uppgifter om total ränta eller 
fordran på kontot och om den beteckning på innehavarkretsen som an
vänds samt om en av de pcrsone_r som förfogar över kontot. 

Den nya l'ägtrajikskat1elagstUiningei1 som träder i kraft den 1 januari 
1989 innebär förenklingar bl. a. vid användning av utländska fordon i 
Sverige. Beskattningen av lättare utländska fordon slopas. Vidare kommer 
de särskilda bestämmelserna om interimsskatt och skatt på exportvagnar 
och turistvagnar att slopas. 

Reglerna om skatteåterbetalning fOr elektrisk kra/i som förbrukas i s. k. 
avkopplingsbara elpannor förenklas genom att ansökningsförfarandet slo
pas och ersätts med en direkt skattefrihet. Förenklingen gäller fr. o. m. den 
1 juli 1988. 
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andra företag att betala avg(fier för bankinspektionens l'erksamhet har 
förenklats. Bestämmelserna innehåller nu enhetligt utformade bemyndi
ganden för regeringen att ge närmare föreskrifter om avgiftssättningen. 
Regeringens avgiftsföreskrifter, som hittills varit spridda i sex olika för
ordningar. har sammanförts till en ny förordning ( 1988: 976). 

Regeringen har beslutat tillkalla en särskild utredare med uppgift att 
göra en översyn av lagstUiningen om hypotek~institut. I utredningsdirek
tiven (Dir. 1988:48) har särskilt uttalats att det bör vara möjligt att 
förenkla lagstiftningen och minska detaljeringsgraden. 

Under hösten 1988 har en genomgång av de foreskrUier m. m. som 
beslutas avförsäkringsinspektionen inletts. Genomgången görs i samarbete 
mellan myndigheten och departementet och beräknas resultera i en minsk
ning av regelmassan. 

2 Delegering 

I samband med den nya rägtrafikskauelagstzftningen kommer beslutande
rätten i första instans i vissa ärenden där instansordningen varit riksskatte
verket - regeringen att flyttas ner till länsstyrelserna. Besvär kommer då 

endast att kunna föras hos riksskatteverket. 
En proposition planeras till våren 1989 i vilken kommer att föreslås att 

beslutsbefogenheten i fråga om vissa dispenser på skalleområdet överförs 
fran riksskatteverket till länsskattemyndigheterna. Möjligheten att skära 
av rätten att överklaga till regeringen kommer då också att övervägas. 
Beslutanderätten i vissa pensiomfragor har fr. o. m. den 1 juni 1988 delege
rats till statens löne- och pensions verk (SFS 1988:236 och 1988: 237). 

I början av år 1989 beräknas en ytterligare delegering ske genom en 
utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen (19~4: 1042) om pen
sionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svens
ka utlandsmyndigheter. 

Utbildningsdepartementet 

I Rege(torenk/ing 

Arbetet med översynen av sko(torfattningarna inleddes år 1987 med att 
huvudparten av bestämmelserna om gymnasieskolan samlades i en gym
nasieförordning. I samband därmed kunde ett tjugotal äldre författningar 
upphävas. Också bestämmelserna om undervisningen i grundskolan har 
nu brutits ut ur skolförordningen och finns .nu i en grundskoleförordning 
(SFS 1988:655). I samband därmed har bestämmelserna förenklats och 
moderniserats. Åtskilliga detaljföreskrifter ha~ tagits bort som obehövliga. 

Kvar i den gamla skolförordningen finns bara personalbestämmelserna. 
Dessa bestämmelser förenklas nu i vad avser behörighetsvillkoren. Den 
förenklingen, som träder i kraft den 1 november 1988, sammanhänge,r 
med det kollektivavtal om ändrade tjänstetyper som börjar gälla vid sam
ma tid. Personalbestämmelserna avses bli överarbetade också från andra 
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aspekter och överförda till en särskild personalförordning. Den gamla 
skolförordningen är därefter ersatt i sin helhet. 

Den förenkling av statsbidrags.1y.1·temet_/("ir gymnasieskolan som infördes 
med gymnasieförordningen ( 1987:743) har följts upp av en parlamenta
risk referensgrupp. Gruppen har kunnat konstatera bl. a. att, till följd av 
det nya systemet, två tredjedelar av de blanketter som tidigare utväxlades 
mellan staten och kommunerna i bidragsärcndena nu har kunnat slopas. 
Statsbidragssystemct för riksinternatskolor och vissa fristående skolor har 
anpassats till systemet för gymnasieskolan. 

Nya och förenklade statsbidragssystem har_ införts också för den kom
munala vuxenutbildningen och för den grundläggande svenskundervis
ningen för invandrare. 

De ändringar i st11die.1t<'itMagen som träder i kraft den 1 januari 1989 
. (SFS 1988: 877) innefattar en väsentlig förenkling av reglerna om återbe
talning av sådana studielån som lämnas efter ikraftträdandet. I lagens 
äldre lydelse omfattade återbetalningsbestämmelserna 89 paragrafer. De 
har i lagens nya lydelse nedbringats till 25 paragrafer. de flesta också 
kortare än de äldre. 

Genom Jagen (1988: 950) om kulturminnen m. m. har regleringen av 
skyddet för fornminl}en. byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och vis
sa kulturföremål samlats. Tre äldre lagar har kunnat upphävas. Den nya 
lagen innebär. utöver en modernisering och ett förtydligande, också att 
svårtillgänglig praxis i viss omfattning har kodifierats. 

Riksdagen har tidigare (prop. 1986/87: 100 bit.· 10, KrU 11, rs.kr. 197) 
fattat ett principbeslut om att uppbörden av TV-arg~fterna skall föras över 
från televerket till Sveriges Radiokoncernen. I prop. 1988/89: 18 har rege
ringen lagt fram förslag till en ny lag om TV-avgifter. Enligt förslaget förs 
uppbörden över på ett privaträttsligt subjekt. men det_ innefattar också 
förenklingar och förtydliganden av reglerna om avgiftsskyldighct. 

2 Delegering 

I samband med att riksdagen tidigare beslutat om antalet gymnasieplatser 
har riksdagen också fördelat platserna på gymnasieskolans utbildnings
l'ägar på olika sektorer. Efter förslag i prop. 1987 /88: 102 har riksdagen 
beslutat att sektorsindclningen av platserna skall slopas. Det blir därmed. 
en sak för kommunerna och länsskolnämnderna att fördela platserna. 
Genom denna delegering torde man smidigare kunna anpassa organisatio
nen efter behoven. 

I prop. 1988/89:4 har föreslagits att kommunerna själva skall få tillsätta 
tjänster som rektor. studierektor och lektor. För närvarande är detta en 
uppgift för länsskolnämnden. 

För 1·uxeni11bildninge11 har införts ett nytt system för fördelning av 
undervisningsrcsurser. Det har fått full tillämpning med innevarande läs
år. Systemet medger bl. a. att kommunerna själva får omfördela upp till 
10% av de resurser som har tilldelats dem för olika ändamål. 

Frågor om arskrirning ar studieskulder har hittills i vissa fall prövats av 
regeringen. Fr. o. m. den 1 januari 1989 prövas alla sådana frågor av 
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centrala studiestödsnämnden. Nämndens beslut kan överklagas hos kam
marrätten. 

Frågor om tillstånd all sända radiotidningar prövades fram till utgången 
av juni 1988 av regeringen. Dessa frågor har delegerats till den nyinrättade 
taltidningsnämnden. Nämndens beslut kan överklagas hos kammarrätten. 

I den nya lagen om kulturminnen har ett antal frågor som tidigare 
överklagades till regeringen förts över till domstol. 

Jordbruksdepartementet 

I Rege(f(irenkling 

Från den I juli 1988 gäller en ny djurskydds/ag och en ny djurskyddsför
ordning. Lagen och förordningen innebär en förenkling och modernisering 
av regelsystemet för djurskyddet. Lagen och förordningen ersätter lagen 
(1944:219) om djurskydd och lagen (1937: 313) angående slakt av husdjur 
samt kungörelsen (1959:486) om offentlig förevisning av djur, kungörel
sen ( 1968:'736) om omhändertagande av djur. m. m., djurstallkungörelsen 
(1973:270), förordningen (1973:272) om kastrering av vissa djur, förord
ningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål. 
m. m .. djurskyddsförordningen (1979:287) och förordningen (1980: 1128) 
om slakt av husdjur. Det äldre regelsystemet hade genom ändringar och 
kompletteringar med tiden blivit ganska våröverskådligt. Den nya lagstift
ningen kommer att medförå en översyn också av de föreskrifter som 
utfärdats på myndighetsnivå av lantbruksstyrelsen. 

Genom ändringar som beslutats i lo11erilagen och som träder i kraft den 
I januari 1989 har också en rad förenklingar genomförts. Framför allt 
innebär ändringarna att det blivit enklare för folkrörelserna att anordna 
lotterier samt att en stor del av tillståndsprövningen överförts till kommu
nerna (SFS 1988: 839). 

En ny förordning ( 1988: 374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 
har trätt i kraft den I juli 1988. Förordningen ersätter förordningen 
( 1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och innebär att 
bidragsreglerna gjorts klarare och mer överskådliga. inte minst för organi
sationer som har intresse av att se vilka förutsättningar som gäller för att få 
bidrag. 

Den I augusti 1988 trädde nya instruktioner i kraft för flertalet av de 
myndigheter som hör till jordbruksdepartementet. Instruktionerna inne
håller färre bestämmelser än tidigare och har blivit mer överskådliga. 

Den I juli 1988 trädde förordningen (1988: 764) om statligt stöd till 

närings/iret i kraft. Förordningen, som innehåller generella bestämmelser 
om stödgivning, har gjorts tillämplig i fråga om stöd som lämnas enligt 
rennäringsförordningen ( 1971 :438). förordningarna om stöd till jordbru
kets och trädgårdsnäringens ra~ionalisering (SFS 1978:250 resp. 
1979:427), skogsbruket (SFS 1979: 792), yr~esfisket m. m. (SFS 
1985:439). offentliga karantäner för djur (SFS 1980:402) samt förordning
en ( 1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföre
t-ag. Tillämpningen av den generella stöd förordningen innebär att ett fler-
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tal bestämmelser i de nämnda stödförfattningarna samt vissa äldre ·rege
ringsbeslut har kunnat upphävas. Ändringarna gäller fr. o. m. den I no

vember I 988. 
På grund . av livsmedelskontrollutredningens betänkande (SOU 

1986: 25) Kontroll av livsmedel h<ir regeringen beslutat en lagrådsremiss 
om. ändring i livsmedelslagen (1971:511), m. m. Ändringarna innebär 
bl. a. att föreskrifter för kö11kontro/I kommer att meddelas med stöd av 

livsmedel slagen och inte såsom nu är fallet med stöd av lagen (1959: 99) 

om köttbesiktning m. m. Ändringarna som alltså innebär att den lagen kan 

upphävas betyder att regelsystemet för köttkontrollen moderniseras och 

förenklas. 
Arbetet med en översyn av lagstiftningen om ägofred har påbörjats inom 

departementet. Ägofredskommittcns betänkande (Os Jo 1984: 15) Över

syn av ägofredslagstiftningen och remissyttrandena över detta utgör grun
den för arbetet. Förslaget i betänkandet innebär betydande förenklingar 

och att ett stort antal författningar kan upphäv<,s. 

2 Dclexering 

Den nuvarande möjligheten att till regeringen överklaga ärenden om stat
ligt stöd enligt förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets 
rationalisering och förordningen ( 1979:427) om statligt stöd till trädgårds
näringens rationalisering har upphört den 1 november 1988. Lantbruks

styrelsen är numera sista instans i dessa ärenden. Förbudet att överklaga 

lantbruksstyrelsens beslut omfattar också beslut i samband med bevakning 

av statens rätt i fråga om beviljat stöd. Förbud att överklaga sistnämnda 

slag av beslut har också införts i de övriga stödförfattningar inom jord
bruksdepartementets område som nämnts i avsnittet om regelförenkling. 

Från den 1 juli 1988 gäller en ny _!::örordning (1988:406) om försöksverk

samhet med bidrag till omplantering a1' skog som skadats al' älg. Frågor om 
bidrag prövas av länsstyrelsen. Möjlighet finns att överklaga länsstyrelsens 
beslut till statens naturvårdsverk. I enlighet med tvåinstansprincipen gäl

ler att naturvårdsverkets beslut inte får överklagas. 
Möjligheterna att överklaga har på motsvarande sätt beskurits i ärenden 

~nligt en ny förordning ( 1988: 776) om försöks verksamhet med statsbidrag 
till särskilda skogsrårdsinsatser i Västerbottens och Norrboltens län. Enligt 
denna förordning får skögsvårdsstyrelsens beslut överklagas till skogssty
relsen som är sista instans. 

Den nya förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer inne
bär att statens ungdomsråd i fortsättningen prövar vilka organisationer 

som skall få bidrag. Denna prövning har hittills gjorts av regeringen. 

Möjlighet att överklaga ungdomsrådets beslut finns bara i viss utsträck

ning. 

Som ett led i statens insatser för jordbrukets och skogsbrukets struktur

rationalisering_ köper och säljer lantbruksnämnderna s. k. jord_tånd~fastig

heter. Lantbruksnämnderna skall i vissa fall underställa lantbruksstyrelsen 

dessa ärenden. Rätt att överklaga anses inte föreligga vid försäljning av 
dessa fastigheter. Trots detta förekommer det att "besvär" anförs av andra 
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intressenter än den person som fått köpa en jordfondsfastighet. För att 
.försöka råda bot på detta problem kommer en förordning med föreskrifter 
om försäljning av jordfondsfastighetcr att föreslås. Av förordningen kom
mer att framgå att beslut om försäljning av jordfondsfastigheter inte får 
överklagas och att ett sådant beslut gäller omedelbart. 

Arbetsmarknadsdepartementet 

I Rl'ge(forenk/ing 

På det arbetsmarknadspolitiska området har förenklingar gjorts beträffan
de reglerna om statsbidrag till de erkända arbetslöshetskassorna. Ändri~g
arna i \agen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring innebär bl. a. att stats
bidrag skall utgå för hela den utbetalade arbetslöshetsersättningen och att 
detta bidrag skall betalas ut samtidigt med ersättningen. Härigenom har 
den fördelen uppnåtts att statsbidraget inte behöver regleras i efterhand 
och att kravet på de erkända arbetslöshetskassorna att göra särskilda 
fondavsättningar har kunnat slopas. 

På arbetslivsområdet har beslutats nra instruktioner för arbetarskydds
verket, arbetsmiljöinstitutet, arbetsmiljöfonden och arbetslivscentrum. 
De nya bestämmelserna innebär bl. a. en minskad styrning av myndighe
ternas organisation. 

Inom arbetarskyddsstrrelsen fortsätter arbetet med att omarbeta äldre 
föreskrifter och allmänna råd till motsvarande regler utfärdade med stöd 
av bemyndiganden i arbetsmiljölagen ( 1977: 1160). · 

Arbetarskyddsstyrelsens utvärderingsprojekt vad gäller styrelsernas fö
reskriftsarbete har avslutats. Projektet har bl. a. gått ut på att utveckla 
lämpliga metoder för en utvärdering av föreskrifternas effekter. Projektet 
har lett till vissa förslag som nu skall beredas vidare inom styrelsen. 

I anslutning till utvärderingsprojektet bedrivs ett arbete vad gäller kon
sekvensbedömningar inom arbetarskyddsstyrelsen. Arbetet sker bl. a. med 
utgångspunkt från en inom Nordiska rådet utarbetad handledning i kon
sekvensutredningar (Arbetsmiljöregler, ekonomiska konsekvenser, Nord 
1987:9) samt de föreskrifter som riksrevisionsverket meddelat med stöd 
av begränsningsförordningen ( 1987: 134 7). Arbetet omfattar också en upp
följning av konsekvensbeskrivningarna. 

Arbetsgruppen (A 1987:0) för översyn av vissa bestämmelser· i arbets
miljölagen fortsätter sitt arbete som bl. a. går ut på att se över föreskriftsbe
myndigandena i lagen. Arbetet beräknas vara avslutat till sommaren 1989. 

Vissa förenklingar har genomförts när det gäller handläggningen av 
ärenden om bi/stöd till handikappade. En ny lag i ämnet - lagen 
( 1988: 360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade -
har ersatt förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att 
anskaffa motorfordon m. m. samt lagen (1960:603) om bidrag till vissa 
handikappade ägare av motorfordon. Ändringarna innebär bl. a. att diver
se skatteförrriåner för handikappade bilförare ersätts med ett kontantbi
drag vid anskaffningen. 

Rehabiliteringsutredningens pågående översyn av _frågor om bidrag till 
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arbetshjälpmedel och andra frågor som hänger samman med rehabilite
rings- och anpassningsverksamheten på arbetsplatserna syftar bl. a. till en 
klarare ansvarsfördelning mellan myndigheterna i dessa ärenden. 

På det invandrarpolitiska området har regeringen i en lagrådsremiss lagt 
fram ett förslag till ny 111/änningslag. Förslaget innefattar förenklingar av 
regel systemet. 

2 Delegering 

Genom en ändring i förordningen ( 1986:683) omjorbud mot asbesthaltiga 
friktivnsbelägg i fordon har överlämnats till arbetarskyddsstyrelsen att 
pröva ansökningar om undantag från förordningens förbud. Regeringen, 
som tidigare prövade sådana ansökningar, skall i fortsättningen endast 
avgöra överklaganden av styrelsens beslut. 

De nya reglerna om handläggning av ärenden om bi/stöd till handikappa
de innebär bl. a. att sådana ärenden inte längre skall prövas av regeringen. 

Bostadsdepartementet 

I Rege(förenkling 

Som anfördes i föregående års redovisning upphörde vissa delar av re
gelverket Svensk byggnorm (närmare 600 sidor) att gälla den 1 juli 1987 då 
den nya plan- och bygglagcn ( 1987: I 0), trädde i kraft. Efter bemyndigande 
av regeringen beslutade plan- och bostadsverket den 25 oktober 1988 
föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen såvitt avser nya 
byggnader. De nya reglerna innebär, jämförda med dem som gällde förut, 
att rcgclbcståndet har minskat kraftigt. Även i övrigt präglas de nya regler
na av de riktlinjer för regelförenkling som riksdag och regering har gett 
uttryck för under senare år. 

Inom plan- och bostadsverket pågår det ett arbete med att utarbeta 
kompletterande regler till plan- och bygglagcn och plan- och byggförord
ningcn ( 1987: 383) även beträffande ombyggnader. De nyss nämnda rikt
linjerna kommer givetvis att vara vägledande också för detta arbete. 

2 Delegering 

Möjligheterna att begränsa antalet ärenden som prövas av regeringen 
övervägs i det löpande författningsarbetct. 

Industridepartementet 

1 Rege/jorenkling 

Avreglerings- och förenklingsfrågorna kvarstår som en permanent uppgift 
för näringspolitiken och de är av utomordentligt stor betydelse för att 
främja förnyelsen av näringslivet. Detta kan ses som en allmän riktlinje för 
departementets arbete med rcgelförenkling. 

Ett samordnande ansvar i fråga om rcgclförcnkling gentemot näringsli-

4 Riksdagrn 1988189. 1 sam/. Nr 100. Bilaga:! 
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vet har de senaste åren vilat på den till departementet knutna normgrup
pen. 1 enlighet med vad som förutskickades i förra årets budgetproposition 
fungerar normgruppen inte längre som en särskild organisatorisk enhet 
men dess funktion bibehålls inom industridepartementets ordinarie orga
nisation. Normgruppsarbetet har integrerats i denna och kontakterna med 
t. ex. näringslivsorganisationer och fackliga organisationer fortsätter som 
hittills. liksom annan verksamhet som organiserats av sekretariatet. t. ex. 
seminarier i olika hithörande frågor. 

Ett sätt att driva regelförenklingsfrågorna inom departementet i framti
den är att låta dem ingå som ett led i en utvecklad form av verksamhetspla
nering inom regeringskansliet, där regler ses som ett styrmedel bland 
andra, vilka i fråga om kostnader och andra konsekvenser får vägas mot 
altcrnati va styrmedel. 

Myndigheterna kommer i framtiden i större utsträckning att behöva 
utnyttja resultat från illlernatio11e/lt harmo11iseringsarbete i sin regclska
pandc verksamhet. Detta har betydelse från regelförenklingssynpunkt ge
nom att rcgelsystemen blir samordnade - även internationellt sett - och 
mer enhetliga. 1 Västeuropa pågår en utveckling mot att föreskrifter får ett 
mera allmänt innehåll och fylls ut med specifikationer i standarder som 
lättare kan ges nytt innehåll och annan omfattning om förhållandena 
kräver det. 

Regeringen har nyligen beslutat att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda vissa standardiseringsfrågor m. m. (Dir. 1988: 56). I 
utredningsuppdraget ingår bl. a. att mot bakgrund av standardiseringens 
betydelse för statsmakternas regelskapandeverksamhet göra en bedömning 
av statens roll i standardiscringsverksamhctcn. 

Inom särskilt området obligatorisk kontroll ge11om teknisk provning har 
denna utveckling redan inletts. Harmoniseringen av reglerna möjliggör 
ömsesidiga godtaganden av provnings- och kontrollresultat och därmed att 
provning och kontroll inte behöver upprepas när produkterna säljs över 
gränserna. Detta innebär en förenkling av regelsystcmet. 

Den nya ko11trollordningen för elektrisk materiel. m. m. (prop. 
1987/88:82. NU 30) innebär ett väsentligt steg mot avskaffande av teknis
ka handelshinder på elmatericlcns område genom att den obligatoriska 
typprovningen hos SEMKO tas bort för de flesta el produkter och ersätts av 
en rcgistreringsskyldighct. Registrering för en produkt erhålls utan förnyad 
teknisk granskning om produkten på visst sätt dokumenteras vara utförd 
enligt svensk harmoniserad standard. Produkten förutsätts då uppfylla de 
bindande, allmänna säkcrhetskrav som föreskrivs i den förordning som är 
under utarbetande inom regeringskansliet och som ansluter till de krav 
som gäller inom EG. 

Kontrol(fimnslllredni11ge11. som hade i uppdrag att kartlägga den interna
tionella utvecklingen inom området kontroll genom teknisk provning och 
bedöma eventuella konsekvenser för svenskt vidkommande, lade under 
våren I 988 fram sitt betänkande ''Provning och kontroll i internationell 
samverkan" (SOU 1988:6). På grundval av betänkandet har regeringen 
beslutat propositionen 1988/89:60 om kontroll genom teknisk provning 
och mätning. I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om kontroll 
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genom teknisk provning och om mätning, som skall ersätta lagen 
( 1985: 1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. och 
lagen ( 1974: 897) om riksmätplatser m. m. Genom lagen ges en ram för 
teknisk provning för kontrolländamål och för mätning, utförd vid riks
provplatser, riksmätplatser och ackrediterade laboratorier. Den väsentliga 
sakliga nyheten i den nya lagen är att det i Sverige införs ett system för 
ackreditering av laboratorier som är utformat enligt internationella rikt
linjer. Bestämmelserna om ackreditering ersätter nuvarande regler om 
auktorisation för obligatorisk och frivillig kontroll samt auktorisation av 
mätplatser. Ackrediteringen skall handhas av statens mät- och provråd, 
som omorganiseras. Den nya lagen föreslås träda i kraft den I juli 1989. 

En ny lag om bramttarliga och exp/osil'a 11aror har beslutats av riksdagen 
och träder i kraft den I juli 1989 (SFS 1988:868). Till lagen ansluter en ny 
förordning i ämnet (SFS 1988: 1145). Regelsystemet har i jämförelse med 
vad som tidigare gällde en förenklad och mer systematisk uppläggning 
samt ett enklare språk. Lagens innehåll är begränsat till generellt utforma
de bestämmelser angående grundläggande skyddsprinciper medan detalj
bestämmelser av teknisk natur avses bli beslutade på myndighetsnivå. 

En lagrådsremiss med förslag till ny mineral/ag m. m. har beslutats. 
Förslaget bygger på minerallagskommittcns betänkande "Ny minerallag
stiftning" (SOU 1986: 53- 54). Förslaget innebär bl. a. att den gruvrättsli

ga lagstiftningen blir enhetlig för de mineral den omfattar. Förslaget inne
bär också att instansordningen förenklas. 

En särskild utredare har tillkallats för att utreda inriktningen av det 
statliga .tinansi1!lla JOretagsstiidet, varvid en av huvuduppgifterna är att 
förenkla stödet (Dir. 1988: 8). 

1987 års regionalpolitiska kommittc har till uppgift bl. a. att lämna 
förslag till förenklingar av det regionalpolitiska stöd1ystemet. 

2 Dl'legering 

Vad som i förra årets budgetproposition anfördes i denna fråga om den 
ändamålsenliga avvägning som gjorts vid fördelningen av beslutskompe
tens mellan regering och myndigheter i företagsförvärvs- respektive stöd
ärenden. föranleder inga andra kommentarer i dag Ufr prop. 1987 /88: 100 
bil. 2 s. 54 f). Detsamma gäller vad som där sades om möjligheterna att 
avlasta regeringen överklaganden i ärenden om regionalpolitiskt stöd. 

Civildepartementet 

I Rege(forenkling 

Genom en rad författningsändringar, som trätt i kraft den I november 
1988 (se bl. a. SFS 1988: 1020- I 023 ), har i anslutning till ett kollektivavtal 
en förenkling av det statliga tjänstesystemet genomförts Ufr vidare denna 
budgetprop. bil. 2 p. 7). Avtalet. som har ingåtts mellan parterna på den 
statliga arbetsmarknaden (RALS 1988 bilaga 9, SAV-cirkulär 1988 A 11 s. 
25), innebär bl. a. att det hittillsvarande systemet meds. k. tjänsteförening 
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på sikt skall upphöra. Vidare skall statliga tjänster i fortsättningen delas in i 
bara två typer - lönetjänst och arvodestjänst - i stället för som i dag i fem 
typer (ordinarie tjänst, extra ordinarie tjänst, extra tjänst, göromålsförord
nande och arvodestjänst). Detta kommer att medföra betydande förenk
lingar för myndigheterna i deras personaladministrativa arbete. 

I enlighet med verksledningsbeslutet (prop. 1986/87:99, KU 29, rskr. 
226) pågår inom regeringskansliet ett arbete med att ge myndigheterna en 
större frihet att själva bestämma bl. a. sin inre organisation. Ett exempel 
från civildepartementets område är den nya länsstyrelseinstruktionen 
(1988: 971 ). 

Genom 1988 års länsstyrelseinstruktion har dessutom en ålderdomlig 
och svårtillämpad författning upphävts, nämligen kungörelsen (1827: 60 s. 
1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakandet av kronans rätt i de 
henne rörande rättegångar vid domstolarna. Samtidigt har tre andra äldre 
författningar med anknytning till 1827 års kungörelse kunnat upphävas. 
Det gäller dels skri vclsen (1848: 61 s. 2) med nådig förklaring, att kungl. 
kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de 
henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan 
är av- eller tillträdare m. m., dels kungörelsen (1849: 5 s. 3) angående 
bevakande av kronans rätt i husesynsmål samt kammarkollegiets cirkulär
brev (1873:29 s. 39) angående åtgärder för bevakande av kronans rätt i 
husesynemål. 

Vid utgången av maj 1988 upphörde förordningen (1981 :266) om inves
teringar i statliga ADB-system att gälla. I och med det har en ordning med 
ett detaljrikt och krångligt sätt att pröva myndigheternas ADB-använd
ning ersatts av en prövning i den allmänna budgetprövningen (prop. 
1987 /88:95, FiU 25, rskr. 293). 

På det kommunala området ingår regelförenkling som en fråga i det s. k. 
frikommw~försöket, dvs. försöksverksamheten med ökad kommunal själv
styrelse. Denna försöksverksamhet har utvidgats och förlängts till utgång
en av år 1991 (prop. 1988/89: 1, KU 6, rskr. 13). 

Det är nu meningen att inom ramen för frikommunförsöket ta initiativ till 
ett samarbete med kommuner och landsting om regel förenkling. De erfaren
heter som kommit fram inom den statliga förvaltningen bör därvid tas till 
vara (prop. 1988/89: I s. 20). Dessa frågor övervägs nu i stat
kommunberedningen (C 1983:02) där de båda kommunförbunden är repre
senterade. 

Kommunallagsgruppen (C I 986:A) har lämnat sitt slutbetänkande (Os 
1988: 52 och 53) Ny lag om kommuner och landsting. Ett syfte har där 
varit att åstadkomma en bättre systematik och förenklingar i kommunal
lagstiftningen. Gruppens förslag kommer nu (Dir. 1988: 50) att behandlas 
av en parlamentariskt sammansatt kommitte (C 1988:03). 

Folkrörelseutredningen (C 1986:01) har i sitt slutbetänkande (SOU 
1988:39) Mål och resultat - nya principer för det statliga stödet till 
föreningslivet lagt fram förslag bl. a. till förenkling och samordning av 
statens bidragsgirning till föreningslivet. 

På det kyrkliga området fortsätter arbetet med att omdana hela regelsys-
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temet. Betänkandena (SOU 1987:4 och 5) En ny kyrkolag m. m. har 
rcmissbehandlats och övervägs inom civildepartementet. 

Vidare har kyrkoförordningsgruppen (C l 986:F) avlämnat sitt slutbe
tänkande (Ds C 1987: 11) Nya kyrkliga förordningar m. m. Betänkandet, 
som innehåller förslag till en omfattande regelsanering, har remissbehand
lats. Bl. a. har till följd av förslagen utfärdats en ny kyrkofondsförordning 
( 1988: 1148 ). I övrigt övervägs betänkandet för närvarande i regerings
kansliet. 

Regeringen har beslutat att elva äldre regeringsförfattningar på det kyrk
liga området som har befunnits inte längre fylla några behov skall upphöra 
att gälla vid utgången av år 1988 (SFS 1988: 1081 ). Dessutom föreslår 
regeringen i prop. 1988/89: 17 om upphävande av vissa kyrkoförfattningar 
m. m. att tio lagar och ett antal bestämmelser i 1686 års kyrkolag av 
samma skäl skall upphöra att gälla. 

Vad gäller myndigheternas jOreskr(f/er är det inom civildepartementets 
område länsstyrelsernas regler som är de mest omfattande. Ett övcrsynsar
bete har satts i gång för att minska och modernisera denna regelflora. 
Hittills har arbetet bl. a. lett till att regeringen den 24 mars 1988, genom 24 
s. k. solnedgångsförordningar kungjorda i länens författningssamlingar. 
upphävt närmare I 500 av dessa regler. Det gäller bl. a. sjötrafikregler och 
äldre tillträdesförbud som länsstyrelserna har beslutat med stöd av rege
ringsl:>emyndiganden. Meningen med regeringens beslut är att länsstyrel
serna under tiden fram till dess reglerna upphör att gälla - de första vid 
utgången av juli 1989, de sista vid utgången av oktober 1990 - skall 
ompröva behovet av reglerna. Om nya regler behöver ersätta de upphävda 
reglerna skall länsstyrelserna givetvis se till att de nya reglerna uppfyller de 
skärpta krav på reglers utformning som gäller i dag. 

Andra förslag till åtgärder för att begränsa och förenkla länsstyrelsernas 
regler (se prop. 1987 /88: 100 bil. 2.1 s. 56) övervägs för närvarande i 
ci vitdepartementet. Regeringen har den 17 oktober 1988 uppdragit åt 
länsstyrelsernas organisationsnämnd att utreda och lämna förslag till för

enklingar i fråga om dels andra regelgivares användning av länens författ
ningssamlingar. dels beslutsnivåerna inom länsstyrelserna vad gäller deras 
egen regelgivning. 

2 Delegering 

Under hösten 1988 har inrättandeförordningen (1985: 915) och de flesta 
myndigheters instruktioner ändrats så. att regeringen i fortsättningen i 
regel inte längre beslutar om inrättande eller tillsättning av brråcl1t/s(jäns-
1er (SFS 1988: 1024). Det är i stället myndigheterna själva som i fortsätt
ningen skall fatta dessa ganska vanliga beslut. Reformen berör sålunda 
flera tusen tjänster. Genom reformen har kungörelsen ( 1966:40) om tjäns
tetidsbefordran och personlig placering i löncgrad i vissa fall och kungörel
sen ( 1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång. m. m. 
kunnat upphävas. 

På dataområdet har myndigheterna som en följd av riksdagens beslut 
med anledning av prop. 1987/88:95 (FiU 25. rskr. 293) getts ökade möjlig-

5 Rikw/agrn /988189. I sam/. Nr 1011. Bilaga 2 
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heter att ta ansvar för sin ADB-verksamhet. Bl. a. kan de nu själva bestäm
ma över finansieringen av mindre ADB-investeringar och i ökad utsträck
ning själva upphandla ADB-utrustning. 

På det kyrkliga områdl't har riksdagen under våren 1988 beslutat om en 
ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan (prop. 
1987/88:31 och 67, KU 30, rskr. 181 ). Utöver omfattande organisatoriska 
reformer innebär beslutet - som får ses i ljuset av en strävan att decentra
lisera förvaltningen och minska det statliga inflytandet också på kyrkans 
område - ett flertal ändringar i handläggningen av olika förvaltningsupp
gifter. Många grupper av ärenden har redan flyttats från regeringen till 
bl. a. kammarkollegiet och domkapitlen. Den nu beslutade reformen inne
bär att statliga förvaltningsuppgifter också delegeras till kyrkokommunala 
organ. Resultatet blir att regeringen sedan reformen genomförts under år 
1989 bara i mycket begränsad omfattning kommer att handlägga kyrkliga 
förvaltningsärcnden. 

Ett annat exempel på delegering på det kyrkliga området är att riksdagen 
har beslutat (prop". 1987188: 144, 1988/89:KrU6) att någon statlig reglering 
av löne- och anställningsvillkorcn för ca 2 500 kyrkomusiker inte skall ske 
efter den 30 juni 1990. 

Det kan här också nämnas att antalet rcgeringsbeslut i förvaltningsären
den på civildepartementets område under åren 1983- 1987 har minskat 
från 1481 till 695, alltså med över 50%. 

Detta torde vara resultatet främst av departementets långt drivna delege
ringsarbete. 

Miljö- och energidepartementet 

i Rcge(förenkling 

Som nämndes i 1988 års budgetproposition pågår ett arbete inom departe
mentet med att se över äldre lagstiftning. Målsättningen är att förenkla och 
om möjligt upphäva ålderdomliga och svåröverskådliga regler. Avsikten är 
att arbetet skall fortsätta. 

Från och med den I juli 1988 gäller en n.v strålskydt/l'lag ( 1988:220) och 
en ny strålskyddsförordning (1988:293). Den nya lagstiftningen innebär 
en förenkling och modernisering av regclsystemet på strålskyddsområdet. 

Inom departementet har ett arbete inletts som syftar till en översyn av 
el/agst(ftningrn. Grundläggande bestämmelser finns i lagen ( 1902: 71 s. I), 

innefattande bestämmelser om elektriska anläggningar (ellagen). l lagen 
finns en mängd regler om bl. a. koncession, leveransskyldighet, inköpsskyl
dighet. prisreglering och skadestånd. Några egentliga regler om elsäkerhet 
finns inte i lagen förutom ett vidsträckt. allmänt hållet bemyndigande att 
meddela föreskrifter. Ellagen har nyligen kompletterats med bl. a. nya 
tillsynsbestämmelser (prop. 1987 /88: 82, NU 30, rskr. 219, SFS 1988: 218). 
Med stöd av ellagen har många förordningar och myndighctsföreskrifter 
utfärdats. Flera förordningar tillkom under 1950-talet och är delvis detal
jerade och krångliga. Översynsarbctet går för närvarande ut på att kartläg
ga vilka reformbehov som är angelägna inom cllagstiftningcn. Ett viktigt 
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moment i översynen blir att åstadkomma en mera lättillgänglig lagstift
ning. 

Ett annat område som är aktuellt för regelförenklingsåtgärdcr är mi(iö
/agstUiningen. Den nuvarande lagstiftningen har varit i kraft ett tjugotal 
år. Även om reglerna har setts över vid flera tillfällen finns det 'nu ett 
behov av en mera samlad bedömning av miljölagstiftningcn. För närva
rande är regleringen av likartade beteenden spridd i ett stort antal olika 
lagar som också sinsemellan har olika uppbyggnad. Bristerna i överblick
barhet och konsekvens kan innebära betydande svårigheter för rätts
tilllämpningen. Det är därför viktigt att överväga möjligheterna av en 
förenkling av systemet eventuellt i en enhetlig lagstiftning. Ett arbete som' 
syftar till en översyn av all miljölagstiftning har därför inletts i regerings
kansliet under hösten 1988. 

2 Delegering 

Som nämndes i 1988 års budgetproposition utgörs en stor del av regerings
ärendena inom miljö- och energidepartementet av överklaganden enligt 
miljöskydds/agen ( 1969: 387). Från den I juli 1989 gäller ny lagstiftning på 
området. Den nya regleringen (prop. 1987/88:85, JoU 23, rskr. 373, SFS 
1988:924) innebär bl. a. att flertalet beslut av länsstyrelsen enligt miljö
skyddslagen skall överklagas till koncessionsnämnden för miljöskydd och 
inte till regeringen. 

Vid den planerade översynen av el/agstUtningen kommer även delege
ringsfrågor att behandlas. 
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Bilaga 2.2 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 2 

Två lagförslag 

1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 891) 
om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1976: 891) om val av ledamöter i 
länsstyrelses styrelse' skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1989. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i polislagen ( 1984: 387) 

Härigenom föreskrivs att 5 § polislagen (1984: 387) skall ha följande 
lydelse. 

5 § 

Nurarande fydelst: Föreslagen lydelse 

För ledningen av polismyndigheten finns en polisstyrelse. Polisstyrelsen 
består av polismyndighetens chef (polischefen), av dess biträdande chef 
(biträdande polischefen). om sådan finns, samt av det antal valda ledamö
tc1, lägst sex och högst tio, som länsstyrelsen bestämmer. 

Polisstyrelsens ledamöter utom polischefen och biträdande polischefen 
skall väljas av kommunfullmäktige, om polisdistriktet omfattar endast en 
kommun, och annars av landstinget. Om det i polisdistriktet finns en 
kommun som inte ingår i landstingskommunen, skall valet förrättas av 
landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning mellan dem som 
länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalcn. För de valda ledamöterna 
skall lika många suppleanter väljas. 

De ledamöter och suppleanter som utses genom val skall vara svenska 
medborgare, vara bosatta inom distriktet och ha rösträtt vid val av kom
munfullmäktige. De bör väljas så att erfarenhet av kommunal verksamhet 
blir företrädd bland dem. Vid valet bör vidare beaktas att de olika delarna 
av polisdistriktet och om möjligt alla kommuner i distriktet blir represen
terade. 

Regeringen kan bestämma att 
ären foreträdare jOr personalen vid 
polismyndigheten skall ingå i polis
styre/sen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1989. 

1 Senaste lydelse av 2 * 1983: 169. 56 



Bilaga 2.3 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 2 

Sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1988: 35) 
Offentlig lönestatistik. Behov och produktionsformer 

I föreliggande delbetänkande framläggs dels ett förslag till ny kortperiodisk 
lönestatistik producerad av SCB, dels en principskiss för ett breddat och 
fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadens parter och SCB i syfte att 
publicera en förbättrad årlig lönestatistik av detaljerat individbaserat slag. 
Utredningen har tagit fasta på de synpunkter på lönestatistisk information 
som framkommit vid kontakter med arbetsmarknadens parter, forskare, 
ekonomer och konjunkturbedömare. 

Kortperiodisk statistik används i första hand i konjunkturbedömnings
sammanhang. Den kortperiodiska statistik som utredningen föreslår bör 
täcka hela arbetsmarknaden, omfatta både arbetare och tjänstemän samt 
möjliggöra en uppdelning i näringsgrenaroch avtalsområden. Produktionen 
och publiceringen bör ske vid sidan av arbetsmarknadsparternas produktion 
av lönestatistik och ombesörjas av SCB. Den föreslås ha formen av en 
enkätundersökning till ett urval av företag i privat sektor respektive en 
totalundersökning av offentlig sektor. Resultaten skall publiceras kvartals
vis. 

Vid sidan av en sådan summarisk kvartalsvis lönestatistik bör det 
regelbundet publiceras en individbaserad detaljerad lönestatistik. Syftet 
med sådan information är att underlätta beslutsfattandet för aktörerna på 
arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt samt 
kunna utgöra underlag för politiska beslut. Den offentliga individbaserade 
statistik som för närvarande finns produceras av SCB med arbetsmarknads
parternas förhandlingsstatistik som huvudsaklig grund. Statistiken har vissa 
svagheter främst i form av jämförbarhetsproblem och lång eftersläpning. 
Utredningen har vid kontakter med arbetsmarknadens parter mött ett brett 
intresse för ett förbättrat samarbete, dels parterna emellan, dels med SCB och 
konjunkturinstitutet. I avvaktan på att denna ökade samarbetsvilja ger kon
kreta resultat avstårutredningen tills vidare från att i detalj utforma ett förslag 
till en årsvis lönestatistik. I ett senare delbetänkande avser emellertid utred
ningen att gå igenom grunderna för lönestatistiska jämförelser och då be
handla olika lönebegrepp, metoder för att beskriva olika lönestatistiska 
fördelningar etc. 

Kostnader 

Enligt föreliggande förslag bör det i framtiden produceras dels en kortpe
riodisk lönestatistik av SCB, dels en årsvis detaljerad lönestatistik av SCB 
och parterna i samverkan. Den senare kan i huvudsak bygga på parternas 
omfattande statistikinsamling. Med hänsyn till att formerna för denna 57 



sistnämnda statistikproduktion ännu är oklar är det för närvarande inte 
möjligt att presentera några fullständiga kostnadsberäkningar som täcker 
både den kortperiodiska och den årsvisa lönestatistiken. 

För närvarande (budgetåret 1987 /88) uppgår SCBs kostnader för pro
duktion av lönestatistik (inklusive viss sysselsättningsstatistik) till ca 14 milj. 
kr. varav ca 12 milj. kr. kan hänförastillårsstatistiken ochca2 milj. kr. till den 
kortperiodiska månadsstatistiken för industriarbetare. 

Den föreslagna kortperiodiska statistiken har beräknats kosta ca 8 milj. kr. 
per år samt ca I milj. kr. i utvecklingskostnader. Eftersom vissa berörings
punkter finns mellan den årliga och den kortperiodiska statistiken är dessa 
belopp dock något osäkra till dess detaljerna i årsstatistiken är klara och 
kostnadsansvaret för denna överenskommits. 

Det är utredningens uppfattning att den föreslagna kortperiodiska löne
statistiken bör ges mycket hög prioritet. SCBs resurser bör därför inriktas 
mot att kunna producera en sådan statistik, oavsett parternas ställningsta
ganden till ett framtida utökat samarbete. SCB bör därför snarast påbörja 
utvecklingsarbetet för den kortperiodiska lönestatistiken. I ett kommande 
delbetänkande under hösten 1988 bör det vara möjligt att göra en mer 
fullständig kostnadsredovisning för den framtida produktionen av lönesta
tistik i Sverige. 
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Bilaga 2.4 

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet 
(SOU 1988: 35) Offentlig lönestatistik. Behov och 
produktionsformer 

Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden över delbetänkandet avgetts av Landsorganisa
tionen i Sverige (LO), Statsanställdas förbund. Svenska Kommunalarbeta
reförbundet, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), statens arbetsgivar

verk (SAV). Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Central
organisationen SACO/SR. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). 
Kommunaltjänstcmanriakartellcn (KTK), Privattjänstcmannakartellen 
(PTK), Tjänstemännens Centralorganisations Statstjänstemannasektion 
(TCO-S), Kooperationens Förhandlingsorganisation. Arbctsgivareför
eningen SFO, statistiska centralbyrån (SCB). statens pris- och konkur
rensverk (SPK). konjunkturinstitutet. riksrevisionsverket (RRV) samt ar
betslivscentrum. 

Utformning och framställning av kortperiodisk lönestatistik 

LO avger ett gemensamt yttrande tillsammans med Statsanställda.i· för
bund och Sl'l!nska Kommunalarbetart!förbundet. Övriga medlemsförbund 
har av LO givits tillfälle att inkomma med synpunkter. Synpunkter från 

Handelsanställdas forbund. Beklädnadsarbetarnas .fOrbund, Svenska Bygg
nadsarbetareforbundet, Srenska Fabriksarbetare.fOrbundet bifogas remiss
yttrandet. 

LO har inte något att invända mot att SCB får i uppdrag att utveckla en 
kortperiodisk lönestatistik för att tillgodose behov av information för 
konjunkturbedömningar m. m. Dock menar LO att SCB inte skall vara 
bunden av utredningens ganska detaljerade förslag till uppläggning och 
innehåll i denna statistik. SCB bör vara fri att förutsättningslöst pröva 
sådana frågor i nära kontakt med viktiga användare av statistik. LO avstår 
därför i detta sammanhang från detaljsynpunkter på utredningens förslag 
till branschindelning, uppläggning, innehåll m. m. Det kommande utveck
lingsarbetet, anser LO. får också ge svar på frågan om det över huvud taget 
är möjligt att framställa en heltäckande lönestatistik som är användbar för 
de syften utredningen anger och till kostnader som ligger inom anvisade 
ramar. Handelsanställdas förbund ställer sig bakom förslaget om att en 
kortperiodisk lönestatistik upprättas av SCB. Förbundet vill betona vik
ten av att den kortperiodiska lönestatistikcn endast används i konjunktur
bedömningssammanhang och ej vid löneutvecklingsjämförelser mellan 
olika löntagargrupper. 

S1•e11ska Bygg11adsarbetarej(irb1111det tillstyrker det föreliggande förslaget 
gällande den kortperiodiska lönestatistikcn mot bakgrunden att den främst 
skall användas i konjunkturbedömningssammanhang. Förbundet pekar i 
sitt remissyttrande på vissa redovisningstekniska problem som följer av de 
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s. k. långa ackorden inom byggbranschen. På grund av dessa problem 
ställer sig därför förbundet tveksamt inför utredningens förslag till må

nadsvis uppdelning av urvalet. Förbundet skulle föredra kvartalet som 
mätperiod för samtliga i urvalet ingå.ende företag. Förbundet påpekar att 
de olikheter beträffande löncbildning och redovisning av löner som före

kommer inom olika branscher ställer stora krav på kännedom om dessa 

förhållanden. 

SAFhar begärt synpunkter från de till SAF anslutna arbetsgivareförbun

den. Förbundens synpunkter sammanfaller helt med SAF:s. Synpunkter 

från Sl'eriges Verk,·1ad1·tdrn1i11g. Sre11ska Arbe1sgil'are.f(ireni11ge11s Allmän-
11a Gntpp. I!andelns Arbe1sgi\'arco1xa11isatio11. Elektriska Arbetsgirareför
e11inge11 och Ursmedelsbra11sche11s Arbetsgirareförb1111d bifogas remissytt

randet. SAF ansluter sig helt till vad som anförts i det särskilda yttrandet i 

utredningen av sakkunniga Sten Loven och Ulf Lundberg i vilket utred
ningens förslag avvisas. Utöver detta vill SAF framhålla följande. Den 

föreslagna statistiken har. enligt SAF. inte förutsättningar att uppfylla 
rimliga precisionskrav för de angivna användningsområdena. Den medför 

därmed onödiga kostnader för såväl uppgiftslämnarna som för staten. SAF 

anser att avtals- och löneglidningskomponenter inte kan redovisas på ett 

från statistisk synpunkt fullgott sätt i en kortperiodisk löncstatistik. SAF 

understryker att en sådan redovisning inte kan göras av en statistikprodu

cent som är fristående från parterna. Vidare anser SAF att det är den totala 

löneutvccklingen som är väsentlig att redovisa - inte en uppdelning på 
avtalsmässig ökning och löneglidning per kvartal. 

SAF föreslår istället att SCB:s statistik över lönesummor. arbetsgivarav
gifter och preliminär A-skatt fr:in uppbördsdeklarationcr (UBD) tillsam

mans .med annan statistisk information utnyttjas som underlag för 

konjunkturbedömningar. 
SA 1 ·är i princip positivt till en utbyggnad av den kortperiodiska lönesta

tistikcn. Behoven av en bättre statistik främst för olika slag av konjunktur
bedömningar är. enligt SAV. väl motiverade. SAV anser att det dock är 
svart att avgöra om de metoder som diskuteras för att förbättra korttids

statistiken kommer att ge önskade effekter innan variabelinnehållet i stati
stiken har preciserats. Vidare bör. anser SAV. den förväntade kvalitetshöj
ningcn av en utbyggd korttidsstatistik noga vägas mot de ökade uppgifts
lämnarkostnaderna och andra kostnader som kommer att uppstå vid den 

planerade utbyggnaden. SAV utgår från att en utbyggnad inte sker på 

bekostnad av SCB:s resurser för den årliga löncstatistiken. I detta sam

manhang vill SAV påminna om det samarbete som råder mellan SAV och 

SCB beträffande produktionen av statstjänstemannastatistiken. 
Sl'enska Ko1111111111/iJrb1111de1 och La11ds1i11g.1:fi"irb1111dc1 anser att det iir 

synnerligen viktigt att behovet och användbarheten av en kortperiodisk 

lönestatistik ställs mot de kvalitetsproblem och därmed tolkningssvarig

heter som. enligt dem. måste bli en följd av en snabbt producerad kort

tidsstatistik. Svenska Kommunförbundets bedömning är att det inte är 

möjligt att till rimliga kostnader producera en kortperiodisk löncstatistik 
som uppfyller de krav som framställs om kort tidseftersläpning, uppdel

ning mellan arbetare och tjänstemän. möjlighet att skilja mellan avtals-
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och löneglidningskomponenter samt särredovisning av retroaktiva löner, 
ob-ersättning och övertidsersättning. 

Landstingsförbundet anser inte att de ökade resursinsatserna som krävs 
står i proportion till de behov som redovisats av utredningen. Till följd av 
1988- 89 års avtal står landstingen inför stora förändringar i sin lönepoli
tik. Den nya lönebildningsprocessen förutsätter en större lokal medverkan 
och en individualisering av lönesättningen. Detta kommer att medföra att 
nya krav kommer att växa fram på den lönestatistik som skall utgöra 
underlag för de lokala och centrala förhandlingarna framöver. Landsting
en måste därför, enligt Landstingsförbundet, i första hand prioritera en 
utveckling av årsstatistiken. Vilka krav på kompletterande statistik som 
kan komma att uppstå har ett samband med utvecklingen av det nya 
lönesystemet. Behovet av korttidsstatistik kan därför. enligt Landstings
förbundet, inte ses fristående från den utveckling som pågår av årsstatisti
ken. Svenska Kommunförbundet och Landstingsfärbundet avstyrker såle
des utredningens förslag till kortperiodisk lönestatistik. 

Centra/organisationen SACO/SR hänvisar i '>itt remissvar till bilagda 
synpunkter från SACO/SR:s sakkunniga i utredningen. Enligt dessa är 
årsstatistiken av större intresse än kvartalsstatistiken. Av denna anledning 
är det inte möjligt att finansiera ökade kostnader för en ny kvartalsstatistik 
med inbesparingar i årsstatistiken. SACO/SR avvisar tanken på att kostna
der skulle övervältras på arbetsmarknadens parter för att ta fram en 
lönestatistik som främst är avsedd att tillgodose allmänintressen. 

TCO, KTK. PTK och TCO-S överlämnar ett gemensamt remissyttrande 
i vilket de skriver att utredningens förslag till en förbättrad korttidsstati
stik för den offentliga lönestatistiken ter sig som en rimlig kompromiss 
mellan kostnader och precision. De anser emellertid att kommittens för
slag innehåller en del tekniska svagheter som kan komma att medföra 
tolkningssvårigheter med risk för felaktiga slutsatser. De hänvisar i detta 
sammanhang till det särskilda yttrande i utredningen som lämnats av 
sakkunniga Sten Loven och Ulf Lundberg. Ett definitivt ställningstagande 
till utredningens förslag kan därför inte göras förrän definitioner på ingå
ende lönebegrepp m. m. preciserats. Remissinstanserna påpekar att finan
sieringsfrågan av korttidsstatistiken inte är löst. Remissinstanserna anser 
vidare att det är viktigt att den utvidgade korttidsstatistiken inte får 
resultera i att andra delar av SCB:s lönestatistik försämras. 

Kooperationens Förhandlingsorganisation ställer sig positivt till att för
bättra och samordna lönestatistiken men vill trots detta peka på att utred
ningens förslag torde medföra en del mindre bra följder. K valitctsskillna
der mellan den kortperiodiska statistiken och årsstatistikcn kan. enligt 
Kooperationens Förhandlingsorganisation, leda till att problem uppstår 
med arbetet att analysera löneutvecklingen. 

Arbetsgirnreföreningen SFO stödjer att ett utvecklingsarbete av lönesta
tistiken snarast påbörjas inom SCB. Emellertid anser de också att det ur 
uppgiftslämnarsynpunkt vore bättre om befintlig statistik. uppbördsdekla
rationer (UBD). sysselsättningsstatistik etc. kunde användas. De föreslår 
därför att möjligheterna till detta prövas parallellt med den nya urvalsun
dersäkningen. 
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SC/J tillstyrker. med ett undantag. förslaget gällande kvartalsstatistik för Prop. 1988/89: 100 
hela arbetsmarknaden. Undantaget är att SCB avstyrker förslaget att slopa Bil. 2 
den nuvarande mnnadsstatistikcn. Om förslaget skall innebära en bespa-
ring mdste hela statistiken läggas ned. enligt SCB. dvs. även den del som 
rör sysselsättningsvariablcrna. SCB har inte närmare studerat hur den 
föreslagna kvartalsstatistikcn skulle fungera och vill därför betona att det 
krävs ett utvccklingsarbctc inom SCB för att närmare bestämma utform-
ning och variabelinnehåll i denna statistik. 

SC/J vill erinra om att utredningen inte behandlat finansieringen av sina 
förslag. För SCB:s del är det angeläget att både de mer akuta finansierings
problcmen och kostnaderna för de långsiktiga förslagen behandlas i ett 
sammanhang av regeringen. eftersom nya reformer inte kan genomföras 
förrän de akuta problemen är lösta. 

SPK delar utredningens uppfattning att den kortperiodiska lönestatisti
kcn bör ges en mycket hög prioritet och att SCB snarast pföörjar utveck
lingsarbctct. Förbättrad kortperiodisk branschredovisad löncstatistik 
kommer att ha en avgörande betydelse i SPK:s arbete med att förbättra 
analysen av vilka faktorer som förklarar prisutvccklingen. Med tanke på 
samhällets kostnader för statistikproduktion och företagares uppgiftsläm
narbörda bör, enligt SPK. möjligheterna att skapa utrymme för den nya 
lönestatistiken genom begränsningar av statistikinsamlingen inom andra, 
mindre angelägna områden. övervägas. 

Konj11nkt11rin.1·1it111er stöder utredningens förslag att en kortperiodisk 
lönestatistik insamlas efter mönster i den nuvarande mdnadsstatistiken för 
industriarbetare. Som utredningen framhåller är månadsvis information 
värdefull från konjunkturbcdömningssynpunkt. Institutet anser att den av 
kostnadsskäl förordade kvartalsindelningen. med en mer schabloniserad 
m<inadsuppdelning, är acceptabel men vill understryka att en månadssta
tistik skulle ge väsentligt bättre möjligheter att följa och analysera löneut
vecklingcn. Det bör därför övervägas. anser institutet, om inte den nuva
rande manadsvisa industrilönestatistiken bör behållas oförändrad, at
minstonc under en övergångspcriod tills det nya systemet kunnat ut
värderas. Institutet anser det inte meningsfullt att använda lönesumme
statistik (hämtad bl. a. från uppbördsdeklarationerna, U BD) i kombination 
med volymdata från andra källor (t. ex. arbetskraftsundersökningarna) 
för att beskriva förtjänst och kostnadsutvecklingen. Institutet vill under
stryka nödvändigheten av att utvecklingsarbetet inleds omedelbart och att 
det bedrivs målmedvetet och skyndsamt. 

RR V yttrar sig över utredningens förslag dels i egenskap som användare 
av ekonomisk statistik. dels mot bakgrund av verkets uppgift att granska 
den statliga verksamheten ur effektivitetssynpunkt. RRV anser att ett 
genomförande av utredningens förslag, kombinerad med en arbetstidsva
riabel. skulle ge en bättre utgångspunkt för RRY:s prognoser jämfört med 
nuvarande prognosunderlag. RRV finner det svårt, att utifrån de allmänna 
behov som utredningen redovisar, härleda behoven till det framlagda 
förslaget. Utredningen har. enligt RRV. inte tillräckligt analyserat den 
aktuella problembilden, hur statistiken skall användas, vilka kvalitetskrav 
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som ställs och hur de skall uppfyllas, vilka effekter som statistiken bedöms 
leda till. etc. 

Utredningen redovisar inte något kalkylunderlag som styrker tillförlit
ligheten i kostnadsberäkningarna vilket RRV anser vara en brist, i synner
het då utredningen samtidigt föreslår att utvecklingsarbetet snarast på
börjas. Utredningen har inte heller visat hur förslaget skall finansieras. 
Enligt utredningen är konjunkturinstitutet den huvudsakliga avnämaren 
för den kortperiodiska lönestatistiken. Om utredningens förslag genom
förs. finns det. enligt RRV, skäl att överväga att primärt tilldela Kl medel 
för den kortperiodiska statistiken. för att därigenom stärka användar
ansvaret för statistikens kvalitet. Det arbete som SCB utför för Kl, bör 
följaktligen uppdragsfinansieras vid en sådan markerad ansvarsfördelning 
mellan myndigheterna. Sammanfattningsvis kan RRV ur verkets egen 
användarsynpunkt ansluta sig till utredningens förslag men anser samti
digt att utredningen inte ger tillräckligt underlag för en mer allmän bedöm
ning av förslaget. 

A.rbetslil'scentrum bedömer att den föreslagna kortperiodiska lönestati
stiken blir alltför informationsfattig för att ha något större värde ur forsk
ningssynpunkt. Ur forskningssynpunkt är det otillräckligt att endast ha 
information om löner eftersom forskningen syftar till att finna samband. 
Om den föreslagna korttidsstatistiken ges formen av en panel istället för 
att urvalet bytes, och SCB skapar möjlighet att koppla denna panel till den 
mer omfattande årsstatistiken, skulle den kortperiodiska lönestatistiken 
bli betydligt mer användbar ur forskningssynpunkt. 

Individbaserad årsvis lönestatistik 

LO. Statsanställda.i· forbund och Srenska Kommunalarbetareförhundet 
konstaterar att utredningens betänkande endast översiktligt behandlar de 
centrala frågorna om jämförbarhet. Dessa remissinstanser förväntar sig 
därför att utredningen i kommande betänkanden återkommer med preci
serade metoder för statistiska jämförelser av löneutvecklingcn på olika 
delar av arbetsmarknaden. Erfarenheten visar. skriver organisationerna, 
att förutsättningarna för parterna själva att i samarbete åstadkomma såda
na jämförelser är mycket begränsad. 

Organisationerna finner det angeläget att formerna för ett samarbete 
mellan arbetsmarknadens parter och olika myndigheter snarast utvecklas 
och att samarbetet bedrivs under ett opartiskt organ. typ SCB. 

SAF avstår från att kommentera frågan om årsstatistik till det att utred
ningen i sitt slutbetänkande lämnar ett konkret förslag till hur en årsvis 
lönestatistik skall utformas och produceras. Emellertid anser SAF också 
att den behovsbild av årsvis lönestatistik som utredningen presenterat, 
med undantag för det som anges om forskningens behov av lönestatistik, 
inte baseras på en realistisk behovsanalys hos tilltänkta avnämare. 

SAF vill dock framhålla att de är beredda att diskutera med SCB och 
andra aktörer på arbetsmarknaden hur samarbetet mellan SAF och SCB 
skulle kunna öka SCB:s möjligheter att, som opartisk producent, framstäl
la en årlig offentlig lönestatistik som uppfyller rimliga krav på kvalitet och 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 2 

63 



snabbhet. SAF understryker att de inte är beredda att till någon del 
överlåta förhandlingsstatistikcn eller därmed sammanhängande analys
verksamhct till SCB. Ramarna för en fördjupad och/eller utvidgad 
SCB-statistik måste fastställas med hänsyn till villkoren för parternas 
förhandli ngsvcrksam het. 

S4 V delar utredningens uppfattning att en bättre offentlig statistikför
sörjning kräver arbctsmarknadsparternas medverkan och ställer sig därför 
positivt till den modell som utredningen föreslår. En självklar förutsätt
ning för samarbetet är dock att parterna, liksom tidigare, fritt kan utveckla 
och anpassa den lönestatistik som erfordras för förhandlingsarbetct. 

Sl'enska Kommun.förbundet har inget att erinra mot det av utredningen 
föreslagna samarbetsorganet. Kommunförbundet ser detta organ som ett 
forum att i första hand diskutera samordnings- och jämförbarhetsfrågor 
m. m. frågor kopplade till SCB:s roll som officiell statistikproducent där 
SCB skall vara ensam ansvarig för vad som publiceras. 

Landsting.~förbundet delar utredningens uppfattning om behovet av en 
offentligt producerad, heltäckande, individbaserad årsvis lönestatistik. In
nehållet i den årsvisa lönestatistiken är det dock, enligt Landstingsförbun
det, för tidigt att ge några synpunkter på. Landstingsförbundet har ingen
ting att erinra mot förslaget att inrätta ett särskilt samarbetsorgan mellan 
SCB och arbetsmarknadens parter i syfte att få fram en tillförlitlig och mer 
jämförbar statistik. SCB skall, anser Landstingsförbundet, liksom tidigare 
svara för den officiella statistiken. 

Centra/organisationen SACOISR avstår till ett kommande delbetänkan
de med att utveckla synpunkter på en årsvis lönestatistik. Beträffande 
sammansättningen av samarbetsorganet mellan SCB och arbetsmarkna
dens parter vill Centralorganisationen SACO/SR framhålla att det inte är 
lämpligt att konjunkturinstitutet ingår. 

TCO. KTK, P1K samt TCO-S ställer sig principiellt positiva till ett till 
SCB knutet lönestatistiskt samarbetsorgan, givet att samarbetet är frivil
ligt, att samarbetet sker kontinuerligt och att det framgår att SCB är 
producent och ansvarig för den offentliga löncstatistiken. En gränsdrag
ning bör ske mellan parternas arbete och samarbetet beträffande förhand
lingsstatistiken respektive SCB:s kommande ansvar inom det lönestatistis
ka området. Vad avser innehållet för den framtida årsstatistikcn, anser 
rcmissinstanserna att det är för tidigt att ta ställning till detta. Enligt 
remissinstansernas uppfattning saknas bl. a. en nödvändig prioritering av 
de omfattande informationskrav utredningen redovisar. Remissinstanser
na understryker att eventuella ökade produktionskostnadcr för primärde
len av statistiken till helt avgörande del skall finansieras inom ramen för 
de anslag SCB förfogar över. 

Kooperationens Förhandlingsorganisation, Arbetsgfrare.foreningen SFO, 
SCB och konjunkturinstitutet tillstyrker förslaget till fördjupat samarbete 
mellan arbetsmarknadens parter och SCB i syfte att publicera en förbätt
rad årsstatistik. 

RR V avser att återkomma med synpunkter på innehåll och former för 
den långsiktigt inriktade lönestatistikproduktioncn när det fullständiga 
utredningsresultatet föreligger. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 2 

64 



Bilaga 2.5 Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 2 

Sammanfattning av statskontorets rapport (l 989:2) "ADB i 
statsförvaltningen 1989" 

Statskontoret utarbetar årligen på regeringens uppdrag en redovisning 

över användningen av ADB i statsförvaltningen. 
Statskontorcts rapport "ADB i statsförvaltningen 1989'' (1989: 2) inne

håller en redovisning av totala ADB-kostnader, större ADB-användande 
myndigheter, köpvärdet för anskaffad utrustning, marknadsandelar för 

olika fabrikat, användningen av servicebyråer och antalet datoriserade 
arbetsplatser. I rapporten lämnas också en redovisning av befintliga data

register och databaser samt en beskrivning av pågående utredningsarbete 

på ADB-området. 
I denna sammanfattning ges en kortfattad information om 

- totala ADB-kostnader 

- ADB-kostnadernas fördelning 
- större ADB-användande myndigheter 

- arbetsplatsutrustningar 
- köpvärde för anskaffad ADB-utrustning 
- behov av ADB-utrustning 

- inventering av statliga databaser. 
De sitferuppgiftcr som står inom parentes avser uppgifter för budgetåret 

1986/87. 

Totala ADB-kostnader 

Myndigheterna inom den civila förvaltningen har redovisat ADB-kostna

der på 1 762 milj. kr. för budgetåret 1987 /88. Förra årets siffra var 1 820 
milj. kr.. men den inkluderade universitet och högskolor, vilka utgjorde ca 
300 milj. kr. av totalen. Inom försvaret redovisas ADB-kostnader på 382 
(257) milj. kr. och för affärsverken uppgick de till I 588 (I 239) milj. kr., 
vilket i flertalet fall avser kalenderåret 1987. Affärsverket FFV ingår inte i 
redovisningen. 

ADB utgör i många fall en väl integrerad del av verksamheten och 
ADB-kostnaderna utskiljs då inte med lätthet. De redovisade ADB-kost
naderna är inte tilltagna i överkant. 

ADB-kostnadernas fördelning 

I kostnaderna ingår kostnader för såväl drift som utveckling. Inom den 
civila statsförvaltningen utom affärsverken var andelen driftkostnader 81 

(74)% och andelen utvecklingskostnader 19 (26)% av de sammanlagda 

kostnaderna. För försvaret utgjorde driftkostnaderna 75 (62) % och ut
vecklingskostnaderna 25 (38)% och för affärsverken 72 resp. 28 (73 resp. 
27)%. 65 



Större ADB-användare inom statsförvaltningen 

De största ADB-användarna inom den civila statsförvaltningen är riks
skatteverket, arbetsmarknadsstyrclsen och riksförsäkringsverkct. Dessa 
tre svarar under budgetåret 1987 /88 tillsammans för inemot hälften av den 
civila statsförvaltningens redovisade ADB-kostnader (806 av I 762 
milj. kr.). 

Därnäst i storleksordning kommer vägverket. statistiska centralbyrån, 
rikspolisstyrelsen och trafiksäkcrhctsverket. Dessa sju myndigheter har 
sammanlagda årliga ADB-kostnader på över 1, 1 miljarder kr. 

Bland affärsverken är det fyra verk som helt dominerar ADB-kostnader
na och ADB-användningen: Televerket, Posten, SJ och Vattenfall. Deras 
sammanlagda ADB-kostnader för 1987 /88 uppgår till nästan 1.5 miljarder 
kr.. vilket är över 90% av affärsverkens sammanlagda ADB-kostnader. 

Arbetsplatsutrustningar 

I arbetsplatsutrustningar inkluderas persondatorer. skrivautomater och 
terminaler. Totalt har nästan 75 000 sådana utrustningar rapporterats från 
den statliga förvaltningen, exklusive universitet och högskolor. Lägger 
man till en uppskattad siffra för universitets- och högskoleområdet. finns 
det cirka 100000 arbetsplatsutrustningar inom statsförvaltningen. 

Ökningstakten för persondatorer är mycket hög. Också för terminaler 

och motsvarande är den hög, medan den för skrivautomatcr är i avtagande 
för både civila myndigheter och för försvaret. 

Totalt har antalet datoriserade arbetsplatser inom statsförvaltningen 
ökat under budgetåret 1987 /88 med cirka 30 %. 

Köpvärde för anskaffad A () B-utrustning 

Statsförvaltningen (cxkl. universitet och högskolor) anskaffade under bud
getåret 198 7 /88 ADB-utrustning till ett totalt köpvärde av ca I 3~0 milj. kr. 
Av detta svarade statsförvaltningen utom affärsverken för 851 milj. kr. 
Förra budgetårets redovisade siffra var 833 milj. kr., men den inkluderade 
i motsats till årets siffra också universitet och högskolor. 

Av de för statsförvaltningen utom affärsverken redovisade 851 milj. kr. 
belöpte sig 141 (258) milj. kr. eller 17 (31) % på smådatorer, dvs. personda

torer och skrivautomater. Minskningen både belopps- och andelsmässigt 
för smådatorer kan delvis bero på att universitet och högskolor, som har en 
stor andel smådatorer, inte ingår i redovisningen för 1987 /88. Det kan 
också bero på att priserna för smådatorer successivt går ner. 

Till affärsverken anskaffades ADB-utrustning under budgetåret till ett 
värde av 542 (523) milj. kr. Redovisningen är emellertid inte fullständig. 

För budgetåret 1989/90 har statskontoret begärt ca I 030 milj. kr. för 
anskaffning av ADB-utrustning till den civila statsförvaltningen (utom 
affärsverk, universitet och högskolor). Detta är nära en fördubbling av 
motsvarande siffra för 1988/89 (ca 540 milj. kr.). 

Anskaffningsbchovct inom försvaret är 150 milj. kr. för budgetåret 
1988/89 respektive 123 milj. kr. för 1989/90. 

Erfarenheterna visar att rätt stora förskjutningar sker mellan åren. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 2 
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Inventering av statliga databaser 

Den inventering som har gjorts, visar att det finns 600 datoriserade regis
ter och databaser (register för ekonomiadministration och personaladmi
nistration ingår ej i undersökningen). Drygt 80% är faktaregister över 
personer och objekt, medan referens- och fulltextdatabaser är få. 175 
register är personregister enligt datalagen. 

Myndigheterna under justitie-, utbildnings- och civildepartementen har 
redovisat flest databaser. 

Mer än hälften av registren har tillkommit efter 1980 och knappt hälften 
av det totala antalet är persondatorbaserade. Registren är huvudsakligen 
uppbyggda för intern användning på myndigheten. 

Prop. 1988/89: 100 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1989 

Kungliga hov- och slottsstaterna 
(första huvudtiteln) 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988. 

Föredragande: statsrådet Johansson 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

A. Kungliga hovstaten 

A 1. Hans Maj:t Konungens och det Kungliga Husets 
hovhållning. 

Anslaget är för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 
15 150000 kr. 

Jag förordar att anslaget förs upp med 16 7 50 000 kr. i förslaget till 
statsbudget för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till /Jans Afaj:t Konungens och det Kungliga Husets hovhåll

ning för budgetåret 1989/90 anvisa ett anslag på 16 750000 kr. 

B. Kungliga slottsstatcn 

B I. De kungliga slotten: Driftkostnader 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

19957851 
18800000 
20015000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 112 000 kr. inte ställts till ståthål
larämbetets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Stockholms s/ou används av konungen och inrymmer representationslo
kalcr och kontor. I Stockholms slott finns bl. a. riksmarskalksämbetet, 
ståthållarämbetet. husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket. Vissa 
delar av slottet visas även för allmänheten. Drotlningholms s/011 används 
av konungen och hans familj som bostad och visas för allmänheten. 

I Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 3 

~ 
~ 
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Ulriksdals slott har delvis upplåtits till kansli för Världsnaturfonden men 
har även öppnats för allmänheten och används för utställningsverksamhet. 
Haga slott används som bostad för prominenta personer från utlandet, 
vilka är den svenska regeringens gäster. Gripsholms slou utnyttjas som 
museum och för utställning av en del av svenska statens porträttsamling. 
Strömsholms slott visas för allmänheten. För användningen av hela 
Strömsholms kronoegendom finns en samarbetsgrupp, tillkallad av läns
styrelsen i Västmanlands län med representanter för bl. a. byggnadsstyrel
sen, domänverket. kommunen och landstinget samt Ridfrämjandct. Ro
sersbergs sloll disponeras till större delen av statens räddningsverk. De två 
övervåningarna i slottet har dock fått behålla sin ursprungliga karaktär och 
visas för allmänheten. Också Tullgarns slott är upplåtet för visning. 

Under detta anslag avlönas närmare 80 lönegradsplaccrade anställda, 
varav ca 25 i park- och trädgårdsvård och tolv för lokalvård. Härtill 
kommer ett tjugotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisyssleka
raktär. Från anslaget utbetalas även andra driftkostnader för de kungliga 
slotten utom rent fastighetsunderhåll. 

Riksmarskalksämbetet har - i anslutning till en framställning från ståt
hållarämbetet - hemställt att 19 924000 kr. anvisas för driften av de 
kungliga slotten under nästa budgetår. Vid beräkningen av det angivna 
mcdclsbchovct har någon löncomräkning av utgiftspostcn lönekostnader 
inte gjorts. 

Det generella minskningskravet om 2 % har under senare år inte tilläm
pats för smärre myndigheter inom kulturområdet. Statsmakterna har ock
så tillämpat samma synsätt vad gäller den verksamhet som bedrivs av 
ståthållarämbetet. 

Vad gäller de kungliga slotten har en successiv utvidgning av visnings
verksamheten ägt rum under senare år. Verksamheten vid Ulriksdals slott 
befinner sig nu i ett cxpansionsskede. Ytterligare ett antal rum kommer att 
ställas i ordning för visning inom slottet, och ett skulpturmuseum i det s. k. 
Orangeriet har öppnats. Museet innehåller svensk skulptur från 1700- till 
1900-talets början i en miljö av orangeriväxter från mcdelhavsområdet. 
Ståthållarämbetet inskränker sig till att som reformönskemål framställa 
krav på medel motsvarande en halv årsarbetskraft för att möjliggöra en 
rimlig visningsservice vid den expanderande verksamheten på Ulriksdals 
slott. Vissa kostnadsökningar av automatisk natur avseende telefonservi
cen på Stockholms slott samt för uppvärmning innefattas också i budget
förslaget. 
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Sammanställning 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa utgifter 

Avgår: 
lJ ppbördsmedcl 

Summa anslag 

1988/89 

13 844000* 
11200000* 
6021000 

19865000* 

l 065000 

18800000* 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 971000 
(+ 749000) 
+ 244000 

+I 215000 

+ 1215000 

*Av angivet belopp har inte 112000 kr. ställts till ståthållarämbetets disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Mitt förslag till medelstilldclning framgår av sammanställningen. 
Under anslaget beräknar jag medel för den begärda personalförstärk

ningen vid Ulriksdals slott. Anslaget har också påförts 60000 kr. med 
anledning av RC organisationens upplösning. Se vidare Bil. 2 Gemensam
ma frågor, avsnitt 4. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till De kungliga slollen: DrUikost11ader för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 20015000 kr. 

B 2. Kungliga husgerådskammarcn 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 675 694 
5607000 
7 625000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 47000 kr. inte ställts till husge
rådskammarcns disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Husgerådskammarens uppgift är att svara för underhåll och vård av de 
konstverk, möbler och andra inventarier i de kungliga slotten som tillhör 
staten men disponeras av konungen, att vetenskapligt bearbeta samlingar
na samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samlingarna 
för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgerådskammaren de 
Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler, konst och konst
hantverk samt administrerar Bernadottcbiblioteket. Slutligen biträder 
husgerådskammaren vid tillfällig möblering för representation o. dyl. 

Av medel från detta anslag avlönas ca 30 lönegradsplacerade anställda. 
Husgerådskammarrn anför att institutionen inte är ett museum men har 

det ansvar och de plikter som är basen i varje statligt museum, förutom 
alla de uppgifter som sammanhänger med samlingarnas status inom de 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 3 

3 



kungliga slotten. Husgerådskammaren borde därför i de flesta avseenden Prop. 1988/89: 100 
kunna erhålla resurser, som är självklara för de statliga museerna. Bil. 3 

Husgerådskammaren anser att den nuvarande situationen måste för
bättras högst avsevärt och presenterar ett tioårsprogram för uppbyggande 
av de samlade personalresurserna. Med en sådan väsentlig förstärkning 
skulle husgerådskammaren få möjlighet att hålla en godtagbar kontroll 
över samlingarnas kondition och åtminstone ha resurser för de mer akuta 
vårdinsatscrna. En förstärkning enligt den föreslagna tioårsplanen behöver 
i snitt uppgå till knappt tre tjänster per år, men för första året äskar 
kammaren de fyra absolut oundgängliga, jämte följdkostnader för utrust
ning och lokaler. I förslaget ingår sålunda lönekostnader för fyra tjänster 
som snickare/möbelkonservator, fotograf. metallkonservator och tekniker. 
Därutöver begärs 170 000 kr. för att täcka husgerådskammarens kostnader 
för den personaladministrativa enheten inom riksmarskalksämbetet. Vi
dare har kostnaden för byte av fordon för dagliga transporter medtagits. 

Bernadottebibliotekets omkostnadsanslag måste dimensioneras så att 
akuta konserveringsarbeten kan utföras. Vidare har under titeln uppförts 
en engångssumma om 50 000 kr. till anskaffning av persondator för regist
rering av de mycket stora och starkt efterfrågade bildsamlingarna under 
bibliotekets vård. 

Slutligen har 200000 kr. uppförts för fortsatt konservering av kungliga 
kistor i Riddarholmskyrkan. 

Riksmarskalksämbetet anför att det är av yttersta nöd att kraftigt för
stärka resurserna vid husgerådskammaren. Underhållet och vården av de 
staten tillhöriga, av statschefen disponerade samlingarna av möbler, texti
lier och övrigt konsthantverk är så starkt eftersatt att situationen nu 
närmar sig vanvård av dessa kulturskatter. Den av husgerådskammarcn 
uppgjorda planen för en succesiv förstärkning av befintliga resurser är med 
hänsyn till det faktiska behovet försiktigt beräknad. Mot denna bakgrund 
hemställer riksmarskalksämbetet att husgerådskammaren för budgetåret 
1989/90 måtte tilldelas 7707 000 kr. samt att fortsatt uppräkning sker 
under kommande budgetår. 

Sammanställning 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa utgifter 

Avgår: 
U ppbördsmedcl 

Summa anslag 

1988/89 

5 523000* 
4 716000• 

180000 

5703000* 

96000 

5607000* 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1878000 
(+I 055000) 
+ 140000 

+2018000 

+2018000 

*Av angivet belopp har inte 47000 kr. ställts till husgerådskammarens disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 4 



Föredragandens överväganden 

Jag anser att den av husgerådskammaren begärda resursförstärkningen är 
angelägen för att kunna tillgodose vården och dokumentationen av de 
värdefulla samlingarna i de kungliga slotten. 

Min bedömning av medclsbehovet framgår av sammanställningen i det 
föregående. Utöver sedvanlig pris- och löneomräkning innebär mitt för
slag en ökad mcdelstilldelning med 1658000 kr., varav 950000 kr. utgör 
engångsanvisning för anskaffning av viss utrustning. Därutöver räknar jag 
även för nästa budgetår med 200000 kr. till den särskilda tvååriga insatsen 
för restaurering av de kulturhistoriskt mycket värdefulla kistorna i Riddar
holmskyrkan som inleddes under innevarande budgetår. 

Anslaget har även påförts 18 000 kr. med anledning av RC organisatio
nens upplösning. Se vidare Bil. 2 Gemensamma frågor, avsnitt 4. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 7 625 000 kr. 

Vid bifall till mina förslag till medelsberäkning för nästa budgetår kom
mer första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1989/90 att uppgå till 
44 390000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det av riksdagen 
för budgetåret 1988/89 anvisade beloppet med 4 833 000 kr. 
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Register 

sid. 

I 
3 

A. Kungliga hovstaten 

Hans Maj:t Konungens och det 
Kungliga Husets hovhållning 

B. Kungliga slottsstaten 

De kungliga slotten: Driftkostnader 
Kungliga husgerådskammaren 

Totalt för kungliga hO\'- och slottsstaterna 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 

Anslag kr. 

16750000 

20015000 
7 625 000 

27640000 

44390000 
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Bilaga 4 till budgetpropositionen 1989 

Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) 

ÖVERSIKT 

Justitiedepartementet svarar för beredning av lagstiftningsärenden på 
många områden av samhällslivet. 

Till justitiedepartementet hör åklagarväsendet, huvudparten av dom
stolsväsendet, rättshjälpsnämnderna och de allmänna advokatbyråerna 
samt kriminalvården. Inom departementets område faller också den 
verksamhet som utövas av justitiekanslern, datainspektionen, brotts
förebyggande rådet, bokföringsnämnden och brottsskadenämnden. 

Polisväsendet tillhör fr.o.m. kalenderårsskiftet 1988/89 civildeparte
mentets ansvarsområde. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under 
budgetåret 1989/90 komma att öka med 329,7 milj. kr. till 5 068,4 milj. 
kr. 

Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

Huvuddelen av verksamheten inom justitiedepartementets verk
samhetsområde avser uppgifter som direkt eller indirekt regleras genom 
lagstiftning. Myndigheterna har begränsade möjligheter att själva 
påverka verksamhetens omfattning. Ytterst bestäms denna till stor del av 
brottsutvecklingen och inom de olika delområdena av sådana faktorer 
som antalet anmälda brott, mängden mål och dessas svårighetsgrad 
samt inom kriminalvården av antalet utdömda frihetsstraff och straffti
dernas längd. 

Åklagarväsendet 

Åklagarväsendet hör enligt årets regeringsförklaring till det prioriterade 
området. Åklagarväsendet tillförs förstärkta resurser för utbildning, 
personaladministration och ADB-utveckling. 

Åklagarväsendet ingår i försöksverksamheten med treåriga budgetramar. 

Domstolsväsendet 

Som framhållits i årets regeringsförklaring skall domstolarnas arbets
förhållanden förbättras. Anslagen till domstolsväsendet har därför i princip 
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beräknats utan tillämpning av huvudförslaget, samtidigt som ytterligare 
medel anslås till utbildning och ADB-utveckling. 

Domstolsväsendet kommer att gä in i en försöksverksamhet med treåriga 
budgetramar. 

KriminalvAnlen 

Under den senaste tväArsperioden har beläggningen vid kriminalvårds
anstalterna ökat med ca 13 procent och vid häktena med ca 27 procent. 

Antalet klienter inom frivården var den 1 oktober 1988 12 369, vilket 
ungefärligen motsvarar 30 ärenden per tjänsteman. 

En ny lokalanstalt, benämnd Storboda, har tagits i bruk under Aret. 
I enlighet med riksdagens beslut skall en ny lokalanstalt uppföras i 

Göteborg och de nuvarande lokalanstalterna i Göteborg och Halmstad 
bytas ut. Byggstart för lokalanstalterna i Göteborg och Halmstad 
beräknas ske under innevarande budgetår och for Vänersborgsanstalten 
under budgetåret 1990/91. 

Med hänsyn till beläggningsutvecklingen har regeringen beslutat att 
124 tidigare stängda platser vid slutna riksanstalter samt 75 platser vid 
de nedlagda lokalanstalterna i Kristianstad och Uppsala får tas i 
anspråk. 

Medel har beräknats för personalrekrytering och chefsforsörjning samt 
för åtgärder som syftar till att ge personalen en bättre arbetsmiljö. 

Anslagen till kriminalvården har huvudsak beräknats utan 
tillämpning av huvudförslaget. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 
budgetåret 1988/89 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges 
i milj. kr. 
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Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet m.m. 
B. Vissa tillsynsmyndig-

heter m.m. 
C. Åklagarväsendet 
D. Domstolsväsendet m.m. 
E. Kriminalvården 
F. Rättshjälp m.m. 
G. Övriga myndigheter 
H. Diverse 

Summa för justitiedepar-
tementet 

Anvisat(l) 
1988/89 

96,7 
3,7 

339,3 
1673,3 
2019,4 

352,3 
24,9 

229,1 

4.738,7 

Förslag 
1989/90 

100,0 
4,5 

380,7 
1775,1 
2213,8 

438,9 
27,6 

127,8 

5.068,4 

( 1 )Härutöver tillkommer 12,3 milj. kr. via tilläggsbudget 

Förändring 

3,3 
0,8 

41,4 
101,8 
194,4 
86,6 

2,7 
-101,3 

329,7 
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Justitiedepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantrade den 22 december 1988 

Föredragande: statsrädet Freivalds 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

1 Allmänt 

1.1 MAi för verksamheten 

Justitiedepartementet bereder lagstiftningsarenden pA många omräden 
av samhällslivet. Först och framst bör nämnas grundlagarna. 
Departementet handlägger också viktiga delar av den lagstiftning som 
reglerar de enskilda medborgarnas förhAllande till staten och andra 
offentliga organ. Hit hör bl.a. strafflagstiftningen och reglerna om 
förfarandet vid våra domstolar. Ett annat betydelsefullt omräde ar 
lagregler om enskildas inbördes förhAllanden, t.ex. inom familjeratten, 
köpratten och upphovsrätten. 

Till justitiedepartementets verksamhetsområde hör Aklagarvasendet, 
huvudparten av domstolsvasendet och kriminalvärden. 

De lagstiftningsfrägor som faller pA justitiedepartementet och pA de 
myndigheter som verkar inom dess omräde har central betydelse frän 
rättssäkerhets- och rattstrygghetssynpunkter. Har galler samma mål 
som för det politiska arbetet i övrigt. Trygghet och rättvisa för 
medborgarna, jämlikhet och solidaritet samt effektivitet i den 
offentliga förvaltningen ar begrepp som darvid kommer i blickpunkten. 

Rättssäkerheten och rattstryggheten för medborgarna ar av 
överordnad betydelse och mAste genomgående beaktas i arbetet. Dock 
måste samhällsekonomiska och statsfinansiella aspekter beaktas. Det 
ar sålunda angeläget att man tar till vara alla möjligheter att ratio
nalisera och effektivisera verksamheten inom rättsväsendet utan att 
rattssakerheten eller medborgarnas ansprAk på hjälp frän de 
rattsvärdande myndigheterna åsidosatts. Häri ligger också att det 
mäste finnas möjligheter att effektivt bekämpa brottsligheten. Till de 
grundläggande mälen hör tryggheten för enskilda människor till liv, 
halsa, integritet och personlig egendom. 

Under senare är har flera händelser inträffat som inneburit påfrest
ningar på värt rättsväsende. vara myndigheter och lagstiftningen har 
utsatts för en öppen och genomträngande granskning. Min uppfattning 
ar att rattsvasendet val klarat päfrestningarna, men det finns andA skal 
att pA olika satt verka för att rattssamhallet ytterligare befästs och 
stärks. 

Det ar av yttersta vikt att vi bar domare och Aklagare som till
godoser högt ställda krav. Domstolarnas och Aklagarnas arbetsläge ar 
ansträngt, och arbetsvillkoren måste förbättras. Justitiedepartementet 
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har redan inlett en översyn av domstolarnas arbetsuppgifter och 
organisation i syfte bl.a. att mer renodla domstolarnas verksamhet. 

Ocksä polisen spelar en central roll i rättsväsendet. Åtgärder inom 
detta omräde redovisas av chefen för civildepartementet i hans 
anmälan till budgetpropositionen. 

Verksamheten inom kriminalvärden skall bedrivas med bög säkerhet 
mot t.ex. rymningar, samtidigt som anstaltstiden bör användas för att 
pä basta satt anpassa den dömde till samhället. 

Jag vill i sammanhanget ocksä erinra om att det ar i det 
brottsförebyggande arbetet som tyngdpunkten i en långsiktigt 
framgängsrik kriminalpolitik finns. 

Den tekniska utvecklingen, ökade kunskaper och höjda ambitioner 
kan innebära nya uppgifter men ocksä nya möjligheter för ratts
vasendet. Därför mäste det finnas en beredskap att se över och 
samordna lagstiftningen. Jag tanker dä främst pä datateknik och 
miljöfrågor. Det finns också skal att överväga åtgärder för att öka 
människornas trygghet när de drabbas av skador av olika slag. 

För att förbättra förutsättningarna för det långsiktiga arbetet inom 
regeringskansliet görs det numera i justitiedepartementet liksom i 
andra departement en planering för de närmaste årens inriktning av 
verksamheten. Verksamhetsplaneringen ar ett viktigt underlag för 
mina ställningstaganden till myndigheternas yrkanden. Den ger en ram 
för det långsiktiga lagstiftningsarbetet och för en integrerad 
behandling av lagstiftnings- och budgetfrågorna. 

Justitiedepartementets verksamhetsplanering år 1988 avser i och för 
sig departementets hela ansvarsområde. Den har emellertid särskilt 
inriktats på fyra huvudområden som redovisas närmare längre fram, 
nämligen 

1. domstolsväsendets framtida uppgifter och organisation (se avsnitt 
2.1), 

2. anpassning av lagstiftningen till nya problemområden som datatek
niken och miljön (se avsnitt 3.3 respektive 5.3), 

3. ersättningsrätten (se avsnitt 4.4 ), 
4. verkställigheten i kriminalvärden (se avsnitt 6.2). 

1.2 Lagstiftning som medel i reformarbetet 

Lagstiftning ar ett viktigt medel i samhllllsbyggandet. Inte minst med 
hänsyn till det uttalade önskemålet att minska regelmangden i 
samhllllet ar det å andra sidan angelaget att man inte överskattar 
lagstiftningens betydelse. Lagstiftning bör anvandas med urskillning 
och endast i fall då den bedöms som nödvandig eller i varje fall som 
det mest verksamma medlet för att man skall nå de mål som har satts 
upp. Nar det sker, måste lagarna utformas så att man så långt möjligt 
kan förutse resultatet i tillampningen och så att lika fall behandlas 
lika. 
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Inom justitiedepartementet genomförs sedan nAgra Ar systematiska 
utvärderingar av lagstiftning som bar varit i kraft nAgon tid. Under Ar 
1988 bar s.k. hearings hAllits med företradare för berörda myndigheter 
och organisationer m.fl. för att departementet skall fA del av erfa
renheterna av den nya förvaltningslagen (se avsnitt 3.4) och av 
nuvarande regler om vArdnad och umgänge (se avsnitt 4.1), och om 
rättsskyddet för industriella produkter (se avsnitt 4.8). En utvardering 
av liknande slag planeras i frAga om 1987 Ars äktenskapsbalk och 
sambolagstiftning. De regler som har tratt i kraft om haktning och 
anbAllande, om besöksförbud och om Atgarder betraffande de unga 
lagöverträdarna, utvärderas redan enligt särskilda regeringsuppdrag. 

Stora delar av lagstiftningen pA centrala rattsomrAden, t.ex. inom 
familjeratten och pA d.et köp- och avtalsrättsliga området, har 
tillkommit i nordiskt samarbete. Detta har resulterat i att vi pA flera 
områden har överensstammande lagregler i de nordiska länderna. 
Denna rattslikhet ar enligt min uppfattning av stor betydelse. Det 
finns därför anledning att vidmakthålla ett nära nordiskt samarbete på 
lagstiftningsomrAdet. 

Det nordiska lagstiftningssamarbetet har under senare Ar i ökande 
utsträckning inriktats aven på behovet av lagstiftning i ett mer 
långsiktigt perspektiv. Det galler bl.a. de skadeståndsrattsliga reglernas 
framtida funktion på personskadeområdet (se avsnitt 4.4) och 
eventuella lagstiftningsbehov på aktiebolagsrattens omrAde (se avsnitt 
4.7). 

PA samma satt som det nordiska lagstiftningssamarbetet har kommit 
att bli ett naturligt och självklart inslag i beredningen av lagstift
ningsarenden inom justitiedepartementets ansvarsomrAde har Sveriges 
medverkan i andra former av internationellt lagstiftningssamarbete fAtt 
en ökad betydelse. Det galler inte bara samarbetet inom Europarådet 
utan aven det arbete på att åstadkomma enhetlig lagstiftning som 
sker inom olika organisationer inom FN-systemet, exempelvis IAEA 
(atomansvarighet), IMO (sjörätt), UNCITRAL (handelsrätt) och 
WIPO (immaterialrätt). SAdant samarbete sker vidare i stor om
fattning inom andra mellanstatliga organisationer, sAsom Haag
konferensen för internationell privatratt, OECD (atomansvarighet 
m.m.) och Unidroit (civilrätt). 

PA senare tid har justitiedepartementets medverkan i arbetet pA den 
västeuropeiska integrationen fått en allt större omfattning. Inom 
ramen för samarbetet mellan EG och EFT A har sålunda fortsatta 
överlaggningar agt rum rörande produktansvar (se avsnitt 4.4) och 
ömsesidigt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter, s.k. datachips 
(se avsnitt 4.8). Ytterligare amnesomrAden har aktualiserats under Ar 
1988. Det galler bl.a. frågor om handelsagentur, bolagsratt, 
varumarken, upphovsratt och det immaterialrattsliga skyddet för 
biotekniska uppfinningar. 

Det internationella samarbetet ar emellertid inte inriktat enbart på 
civilrattslig lagstiftning. OcksA i frAga om straffratten har samarbetet 
varit intensivt under de senaste Aren. Som exempel pA detta vill jag 
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särskilt peka pä strävandena att motarbeta terrorism i olika former Prop. 1988/89:100 
samt kampen mot narkotika och narkotikabrott (se avsnitt 5.3). Och Bil. 4 
frän processrattens område kan nämnas arbetet pä den konvention 
om domstolsbehörighet och om verkställighet av domar pä privatrat-
tens område (Luganokonventionen) som hösten 1988 antogs av de 18 
EG- och EFT A-staterna. 

2 Domstolsväsendet, äklagarväsendet och processrätten 

2.1 Domstolarna i framtiden 

Inom justitiedepartementet har nyligen inletts en förutsättningslös 
översyn av domstolarnas verksamhet. Arbetet har sin utgångspunkt i 
verksamhetsplaneringen och i regeringsförklaringen, dar det slås fast 
att domstolarnas förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete måste 
förbättras. 

En första utgångspunkt för översynen ar att domstolarna ar en 
kvalificerad resurs, som ar omistlig i ett rattssamhalle. En andra ut
gångspunkt ar att arbetslaget i domstolarna har blivit allt mer 
ansträngt och att domstolsvasendet får allt svårare att rekrytera och 
behålla kvalificerad personal. Som ett satt att råda bot pä detta har 
som en tredje utgångspunkt för översynen satts upp att domstolarnas 
och domarnas arbetsuppgifter bör bli mer renodlade. 

Översynen inriktas mot denna bakgrund pä att överväga dels vilka 
uppgifter som bör ankomma pä domstolsvasendet och vilka som kan 
taggas pä andra samhällsorgan, dels hur uppgifterna bör vara 
fördelade inom domstolsvasendet. Ett mål för arbetet ar att domstols
vasendet skall bevara sin starka lokala förankring och det breda 
lekmannainflytandet. 

En promemoria med en idtskiss till hur domstolarnas uppgifter, 
arbetsformer och organisation skulle kunna se ut i framtiden med 
utgångspunkt i dessa tankar har utarbetats inom departementet. 
Promemorian kommer inom kort att gä ut pä en bred remiss. 

Det ar min avsikt att i en särskild domstolsproposition hösten 1989 
för riksdagen presentera det fortsatta reformarbetet pä dom
stolsomrädet. 

2.2 Domarbanan och meritvärderingen 

1987 ärs domarutredning (Ju 1987:03) har nu avslutat sitt arbete. 
Utredningen överlämnade i mitten av december 1988 sitt betänkande 
(SOV 1988:53) Domarbanan - Utbildning och meritvärdering. 

Utredningens förslag i i fråga om meritvlJrdering har som utgångs
punkt att alla ordinarie domartjänster skall tillsättas efter en skick
lighetsbedömning. De faktorer som enligt utredningen bör fä betydelse 
för skicklighetsbedömningen delas in i grupperna teoretisk och 
praktisk utbildning, personliga egenskaper och yrkeserfarenhet. 
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I fräga om yrkeserfarenheten betonar utredningen att bredden av Prop. 1"988/89:100 
sökandenas yrkeserfarenheter bör tillmätas sarskild betydelse. Bil. 4 
Genomgängen domarutbildning och domstolstjanstgöring bör tillmätas 
ett sarskilt meritvarde. Utredningen framhäller dock att det fär anses 
vara ett allmant intresse att erfarenheter av annan juridisk verksam-
het liksom samhällserfarenheter i övrigt finns företrädda bland 
domarna. Den som vid sidan av domstolstjanstgöring kan uppvisa viss 
tids erfarenhet av annat kvalificerat arbete kan därför komma att ges 
företräde framför sökande som har tjänstgjort enbart i domstol. 

Vid lika skicklighet fär man falla tillbaka pä förtjänsten. Utredningen 
anser att hänsyn härvid bör tas till alla tidigare anställningar och att 
säledes den nu tillämpade s.k. börjedagsregeln helt slopas som bedöm
ningsgrund vid tjanstetillsattningar. 

Tjänsteförslagsnamnden för domstolsvasendet skall spela samma roll 
i tillsättningsförfarandet som i dag. Utredningen anser dock att den 
domstol dar tjänsten finns bör fä yttra sig i tillsattningsarendet sedan 
namnden lämnat sitt förslag. 

Utredningens förslag avseende domarbanan innebar att domarutbild
ningen alltjämt skall innehälla tre obligatoriska inslag, nämligen 
aspiranttjlJnstgiJring, unde"IJttstjllnstgiJring och adjunktionstjllnstgiJring. 
Utbildningen skall emellertid koncentreras sä att den motsvarar mini
mitiderna för varje obligatoriskt moment. Tjänstgöringens karaktär av 
utbildningstjanstgöring betonas. Den som klarat aspiranttjanstgöringen 
och blivit förordnad till fiskal men sedan bedöms vara olämplig för 
domaryrket bör i fortsättningen inte användas i den dömande 
verksamheten. Utredningen föreslär ocksä att den vikariats- och 
förstärkningstjanstgöring som i dag utförs av fiskaler skall styras över 
pä assessorerna. Utredningen förordar en generösare linje i fräga om 
tjänstledighet för icke ordinarie domare. 

Utredningen bedömer det nödvändigt att minska antalet tings
fiskalstjänster och utöka antalet adjunktionsplatser i hovrätt för att 
utbildningstiden i de allmänna domstolarna skall kunna nedbringas. 
Tingsfiskalstjansterna föresläs i viss utsträckning ersättas med 
rädmanstjänster. 

Utredningens förslag remitteras till bl.a. samtliga domstolar. Jag 
avser att redovisa mina ställningstaganden till utredningens förslag i 
den domstolsproposition som jag nyss aviserade. 

2.3 RättegAngsförfarandet 

Förfarandet vid de allmänna domstolarna har under det senaste 
ärtiondet varit föremäl för ett omfattande reformarbete. Efter förslag 
i prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande har reglerna 
om rättegängen vid tingsrätterna moderniserats och effektiviserats per 
den 1 januari 1988. Reformarbetet gär nu vidare med frägor rörande 
rättegängen i hovrätterna och högsta domstolen. Jag avser att inom 
kort för regeringen anmäla frägan om en lagrädremiss med förslag till 
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ändringar i bl.a. rattegAngsbalken pA grundval av ratte
gAngsutredningens betänkanden (SOU 1986:1) Högsta domstolen och 
rattsbildningen samt (SOU 1987:46) HovrattsfrAgor m.m. 

RattegAngsutredningens delbetankande (SOU 1987:13) Expertmed
verkan och specialisering innehåller bl.a. förstag till en omfattande 
avspeciatisering inom domstolsvasendet. Betankandet övervägs för 
narvarande inom justitiedepartementet med sikte pA nAgot andra 
lösningar an dem som utredningen kommit fram till. 

PA tvAngsmedelsomrAdet kan namnas att de delvis nya regler om de 
personella tvAngsmedten, framst anhållande och häktning, som 
riksdagen beslutade om hösten 1987, tratt i kraft den 12 aprit 1988. 
De nya reglerna utvärderas genom bl.a. domstotsverkets försorg. Nar 
det galler de reella tvAngsmedlen, t.ex. beslag, husrannsakan och 
telefonavlyssning, förbereds inom justitiedepartementet ett lagförslag 
pA grundval bl.a. av tvAngsmedetskommitttns slutbetänkande (SOU 
1984:54) TvAngsmedel - Anonymitet -Integritet. Avsikten ar att en 
lagrådsremiss skall beslutas inom kort. 

Inom förvaltningsprocessens område ar de förstag som har lagts fram 
av skatteförenklingskommitttn i betänkandet (SOU 1988:21-22) Ny 
taxeringstag - reformerad skatteprocess av stor betydelse. Betänkandet 
remissbehandlas för na.rvarande av finansdepartementet. 

Frågan om hur förfarandet vid betalningsföreläggande, lagsökning 
och handräckning -- det som brukar kallas den summariska processen 
-- bör vara utformat i framtiden behandlas i en inom justitiedepar
tementet utarbetad promemoria (Ds 1988:71 ). I promemorian 
föreslås bl.a. att handlaggningen flyttas frän tingsrätterna till 
kronofogdemyndigheterna och att handlaggningsrutinerna förenklas. 
Promemorian remissbehandlas för närvarande. 

Ett annat amne inom det processrättsliga området som har upp
märksammats under senare tid ar delgivningsförfarandet. Det 
nuvarande delgivningssystemet fungerar av olika orsaker mindre val. 
Detta har belysts bl.a. i en rapport som riksdagens revisorer 
överlämnat till riksdagen (Förs. 1987/88:16; jfr 1988/89:JuU 9). Inom 
regeringskansliet har nu delgivningsfrägorna angripits pä bred front. 
Såväl lagstiftnings- och förordningsfrAgor som de rent verkställande 
frågorna tas upp till behandling. 

Jag skall slutligen beröra en särskild fråga. För några Ar sedan 
utvidgades möjligheterna för tingsrätterna att handlagga brottmål vid 
huvudförhandling trots att den tilltalade inte inställt sig till förhand
lingen (prop. 1981/82:105, JuU 45, rskr. 273; SFS 1982:283). Vid be
handlingen av propositionen uttalade riksdagen att det var angeläget 
att tillämpningen av den nya lagstiftningen noga följdes och att 
erfarenheterna borde redovisas för riksdagen. Justitiedepartementet 
har i sina återkommande kontakter med domstolarna inte fått nAgra 
signaler om att de nya reglerna har gett upphov till nägra problem. 
För att fA ytterligare underlag för en redovisning i enlighet med 
riksdagens önskemål kommer dock departementet inom kort att gA ut 
med rundfråga till bl.a. ett antal domstolar. Avsikten ar att en 
redovisning skall Ulmnas i 1990 års budgetproposition. 
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2.4 Konkursrätt och utsökningsrätt 

Den nya konkurslagen (SFS 1987:672) trädde i kraft den 1 januari 
1988. Lagen har fr.o.m. den 1 januari 1989 kompletterats med 
bestämmelser om jäv för konkursförvaltare (prop. 1988/89:31, LU 11, 
rskr 35). 

Genom den nya konkurslagen har vi fätt en modern och andamälsen
lig reglering av konkursinstitutet. Inom justitiedepartementet inriktas 
nu uppmärksamheten pä bl.a. frägan om alternativ till konkursförfa
randet för att rekonstruera företag som ar livskraftiga men som räkat 
i betalningssvärigheter. Åven frägan om skuldsanering för fysiska 
personer övervägs. Efter bemyndigande av regeringen tillkallades 
hösten 1988 en särskild utredare med uppgift att överväga dessa och 
andra frägor med konkursrattslig anknytning (Dir. 1988:5; jfr LU 
1987/88:12 och 21). 

Pä regeringens uppdrag utvärderas den nya utsökningsbalken av 
riksskatteverket. 

2.5 Rättshjälpen 

Omfattande ändringar i rättshjalpslagstiftningen har tratt i kraft den 
1 juli 1988 pä grundval av prop. 1987/88:73 om förbättringar inom 
rättshjälpssystemet. Reformarbetet fortsätter nu med främst frägor 
om rättshjälpens organisation. Jag avser att inom kort för regeringen 
anmäla frägan om en lagrådsremiss med förslag till hur beslutsbe
fogenheterna i rättshjälpssystemet framdeles bör vara fördelade och 
hur organisationen bör vara uppbyggd. Förslaget grundar sig pä en 
promemoria (DY Rapport 1987: 11) frän domstolsverket som har 
remissbehandats. I det sammanhanget tas ocksä upp ett par frägor 
rörande rätten till allmän rättshjälp som har behandlats i en 
departementspromemoria (Ds 1988:43). 

2.6 De offentliga försvararna 

År 1984 infördes regler för förordnande av offentlig försvarare. 
Reglerna innebar att förutsättningarna för att försvarare skulle fä 
förordnas skärptes nägot. Enligt en undersökning av domstolverket är 
1986 sjönk andelen tilltalade med offentlig försvarare märkbart efter 
lagändringen. Undersökningen redovisades i 1987 Ars budget
proposition. Med hänsyn till frågans stora betydelse frän rättssa
kerhetssynpunkt har utvecklingen ocksä härefter följts med upp
märksamhet. 

Domstolsverket har hösten 1988 följt upp 1986 Ars undersökning. 
Den nya undersökningen visar att domstolarnas tillämpning av 
reglerna om förordnande av offentlig försvarare har blivit mer generös 
de senaste Aren och att mycket av den kritik som i början riktades 
mot lagändringen torde ha förlorat i aktualitet. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 4 

11 



Jag äterkommer med en mer ingäende redogörelse nar jag behandlar Prop. 1988/89:100 
anslaget F 1. Rattshjalpskostnader. Bil. 4 

2. 7 De allmänna advokatbyrAerna 

Riksrevisionsverket (RRV) har pA regeringens uppdrag utvarderat 
verksamheten vid de allmanna advokatbyrAerna. Uppdraget gavs bl.a. 
mot bakgrund av att många byrAer under en följd av Ar har brottats 
med stora lönsamhetsproblem. 

RR V har lagt fram en rapport som remissbehandlats. 
Vid en sammanvagning av vad som framkommit i RRV:s undersök

ning och vid remissbehandlingen av rapporten samt mot bakgrund av 
den positiva utvecklingen hos byråerna ar jag för narvarande inte 
beredd att ompröva systemet med allmanna advokatbyrAer. Jag avser 
dock att uppmarksamt följa utvecklingen. Det ar samtidigt angeläget 
att byråerna fAr bättre förutsättningar att arbeta pA lika villkor som 
sina konkurrenter. Jag anser sAledes att byrAernas ansvar för den egna 
ekonomin bör öka och beslutsbefogenheterna i övrigt bli större. 

För att staten skall kunna fortsatta att driva allmänna advokatbyrAer 
ar det nödvändigt att avveckla de byrAer som saknar förutsättningar 
att bli lönsamma. Enligt min mening bör detta galla även om det leder 
till att nuvarande länstäckning med allmänna byrAer inte längre kan 
upprätthållas. För de nordligaste byråerna, som har en betydande 
social mottagningsverksamhet i omrAden med advokatbrist, mAste dock 
även andra skal an de rent ekonomiska få pAverka bedömningen. 

Jag Aterkommer med en mer ingAende redogörelse för RRV:s 
rapport m.m. under anslaget F 3. Allmänna advokatbyråer: 
Uppdragsverksamhet. 

2.8 Åklagarväsendet 

Åklagarvasendet har en central roll i samhällets kamp mot brotts
lighet. Detta har kommit till tydligt uttryck i en del nya lagstift
ningsärenden, dar viktiga och ansvarsfulla uppgifter lagts i åklagarens 
hand. Jag tanker framför allt på de nya reglerna om anhAllande och 
häktning, om de unga lagöverträdarna och om besöksförbud (se 2.3, 
5.5 och 5.6). 

I likhet med domstolsvasendet har ocksA Aklagarvasendet skjutits i 
förgrunden i Arets regeringsförklaring. 

I 1988 Ars budgetproposition redovisades ställningstagandena till 
åklagarkommitttns betankande (SOU 1986:26) Åklagarvasendets 
lokala organisation m.m. Åklagarvasendet har under flera är varit 
föremål för översyn och organisationsförändringar. Harigenom och 
genom den försöksverksamhet med treåriga budgetramar som nu 
pägAr hos Aklagarmyndigheterna har Aklagarvasendet fAtt ökade 
möjligheter till IAngsiktig planering av sin verksamhet. På regeringens 
uppdrag har riksAklagaren inlett försöksverksamhet med decentra
liserat budget- och personalansvar. 
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OcksA inom Aklagarvasendet finns betydande svArigheter att Prop. 1988/89:100 
rekrytera och behAlla främst de yngre juristerna. Efter mönster av Bil. 4 
det framtidsinriktade arbete som nu pAgAr beträffande dom-
stolsvasendet avser jag att inom kort ta upp en motsvarande 
diskussion för Aklagarvasendets del. 

3 Offentlig rätt 

3.1 GrundlagsfrAgor 

Riksdagen har nyligen fattat ett andra beslut om vissa grundlagsänd
ringar som träder i kraft den 1 januari 1989. 

Ändringar i regeringsformen galler bl.a. handläggningen av förhand
lingsfrAgor för arbetstagare hos riksdagen och överförande av 
huvudmannaskapet för riksgäldskontoret frän riksdagen till regeringen. 
Dessutom har gjorts vissa ändringar av grundlagsreglerna om de 
offentliga organens verksamhet vid krig och krigsfara, om norm
givningen pA det kyrkliga omrAdet och om ratten att besluta om 
resning. Slutligen har tidsfristen för grundlagsändring förkortats, en 
regel om skydd för den enskildes personliga integritet införts i 
regeringsformens fri- och rattighetskapitel samt omyndigförklaring 
avskaffats som rösträtts- och valbarhetshinder (se avsnitt 4.1 ). 

Vidare har riksdagen genom vissa ändringar i tryckfrihetsförord
ningen bl.a. begränsat möjligheterna att genom vanlig lag inskränka 
tryckfriheten och infört en ny bestämmelse om olaga vAldsskildring 
som medger kriminalisering av s.k. vAldspornografi ocksA i tryckta 
skrifter. 

Till grund för grundlagsändringarna pA det tryckfrihetsrättsliga 
området har legat bl.a. yttrandefrihetsutredningens betänkande (SOU 
1983:70) varna yttrandefriheten, i vilket utredningen lade fram ett 
förstag till en yttrandefrihetsgrundlag. 

Regeringen beslöt i slutet av Ar 1986 en tagrAdsremiss som byggde 
pA utredningens betänkande. Förslaget i remissen innebar att i 
princip samma slags grundlagsskydd som bestämmelserna i tryck
frihetsförordningen ger tryckta skrifter skulle införas ocksA för 
yttranden som framförs i radio- och TV-program, filmer, videogram 
och ljudupptagningar. Bestämmelserna skulle tas in i tryckfrihets
förordningen som en ny, andra avdelning. 

Eftersom det visat sig att det inte skulle gA att uppnA tillräcklig 
politisk enighet om den lagtekniska lösning för ett grundlagsskydd för 
andra medier an det tryckta ordet som valts i lagrAdsremissen, lade 
regeringen inte fram nAgot förslag till riksdagen i den delen. I stället 
bereddes frAgan vidare i regeringskansliet under parlamentarisk 
medverkan. DA det inte gick att i tid uppnA enighet om nAgot förstag 
avbröts beredningsarbetet. Ett grundlagsförstag skulle nämligen ha 
förelagts riksdagen senast i mitten av november 1987 för att kunna 
behandlas en första gäng under det dA pAgAende riksmötet. Den 
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proposition som lades fram innehöll endast vissa förslag till ändringar 
i tryckfrihetsförordningen avseende tryckta skrifter. 

I samband med den första behandlingen av förslaget i propositionen 
uttalade riksdagen au beredningen av frägan om en grundlagsreglering 
beträffande andra medier an det tryckta ordet borde fortsättas och 
ske under parlamentarisk medverkan av representanter för de politiska 
partierna i riksdagen (KU 1987/88:36, rskr. 290). 

Beredningsarbetet har inletts och ar inriktat mot en lösning i 
enlighet med principerna i yttrandefrihetsutredningens förslag, dvs. 
en särskild grundlag för de nu aktuella medierna. Det ar min 
förhoppning att en bred uppslutning skall kunna näs i frågan och att 

. en proposition skall kunna överlämnas till riksdagen för ett första 
grundlagsbeslut under innevarande valperiod. 

På grundval av riksdagens begäran i samma grundlagstiftningsarende 
har jag efter regeringens bemyndigande också tillkallat en kommitt~ 
(dir. 1988:57) med uppdrag att utreda frågan om meddelarfriheten 
i förhållandet mellan enskilda. Arbetet i kommitt~n skall bedrivas 
skyndsamt och med inriktning pä att en proposition skall kunna 
föreläggas riksdagen i sådan tid att ett första beslut i också den 
frågan skall kunna tas före nästa ordinarie val. 

3.2 Offentlighet och sekretess 

Nära samband med yttrandefriheten har principen om allmänna hand
lingars offentlighet. Offentlighetsprincipen begränsas genom regler 
om sekretess. En ny sekretesslag ( 1980: 100) antogs av riksdagen är 
1980. Lagen innefattar en samlad reglering av sekretess för allmänna 
handlingar och tystnadsplikt för offentliga funktionärer. Lagens 
tillämpning följs med stor uppmärksamhet frän justitiedepartementets 
sida. Förslag till ändringar i sekretessregleringen taggs fram fort
löpande i män av behov. 

Flera ändringar har tratt i kraft under är 1988. Bl.a. har sekretess 
införts för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden 
enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. Vidare har enskilda per
soner fått ratt att ta del av uppgifter om sig själva i det allmänna 
kriminalregistret. 

Regeringen har nyligen beslutat en proposition (prop. 1988/89:67) 
med förslag till ändringar i sekretesslagen. Förslagen innebar bl.a. ett 
förstärkt sekretesskydd för uppgifter om enskildas personliga för
hållanden inom arbetsmarknadsutbildningen m.m., inom kriminal
vården och i namnarenden. 

Offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar har under 
senare är gett upphov till en del säval teoretiska som praktiska 
problem. Dessa frågor utreds av data- och offentlighetskommitt~n. 
En primär uppgift för kommitt~n ar att ta ställning till om de 
grundläggande begreppen i tryckfrihetsförordningen även i fortsatt
!'lingen kan användas som grund för offentlighetsprincipens tillamp-
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ning på ADB-upptagningar. Kommitttn har också utrett frågan om 
användningen av personnummer. Kommitttn har hittills lämnat fyra 
delbetänkanden under den gemensamma huvudtiteln Integritets
skyddet i informationssamhället (SOU 1986:24 och 46, Ds Ju 1987:8 
samt SOU 1987:31). 

I kommitttns andra delbetänkande (SOU 1986:46) föreslogs bl.a. 
ökad sekretess för vissa registeruppgifter om enskildas personliga 
förhållanden. Detta förslag har lett till lagstiftning. Jag återkommer 
under avsnitt 3.3 till andra förslag i betänkandena. 

Kommitttn kommer inom kort att avge sitt slutbetänkande. I detta 
kommer offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar att 
behandlas. 

I det ärende om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. som jag 
nämnt under avsnitt 3.1. liar beslutats att ge principen om allmänna 
handlingars offentlighet ett vidare tillämpningsområde. Den skall i 
fortsättningen galla också hos vissa aktiebolag, föreningar och stif
telser som på statens uppdrag handhar förvaltningsuppgifter som 
innefattar myndighetsutövning eller liknande. 

Utredningen om arbetsmiljösekretess (A 1985:02) har avlämnat 
betänkandet (SOU 1987:66) Arbetsmiljö och sekretess. I betänkandet 
föreslås ändringar i bl.a. sekretesslagen som klarlägger möjligheterna 
för skyddsombud m.fl. att lämna sekretessbelagd arbetsmiljö
information vidare till de centrala fackliga organisationerna. Förslaget 
innefattar också bestämmelser om tystnadsplikt för personer hos de 
centrala organisationerna som tar emot informationen. Betänkandet 
har remissbehandlats och övervägs nu i arbetsmarknadsdeparte
mentet. 

Slutligen vill jag namna två olika förslag om ändringar i sekretess
lagen som utarbetats inom justitiedepartementet och som remissbe
handlas för närvarande. Det ena förslaget innebar att det i större 
utsträckning an för närvarande skall gä att offentliggöra uppgifter 
frän myndigheters tillsyn över näringslivet i de fall detta krävs för att 
tillgodose allmänhetens intresse av insyn i verksamhet som rör halsa, 
miljö m.m. Det andra förslaget går ut pä att det i särskilt angelägna 
fall skall finnas sekretess för uppgifter om enskildas personliga 
förhållanden, t.ex. i läkarintyg, i ärenden som initieras hos regeringen 
av enskilda. 

3.3 DatafrAgor 

Som jag tidigare nämnt ar datafrågor ett viktigt område i depar
tementets verksamhetsplanering. 

Data- och offentlighetskommitttns förslag i dess första delbetän
kande (SOU 1986:24) om förbättrade möjligheter för den enskilde till 
rättelse och skadestånd, nar databaserade personregister innehåller 
uppgifter som ar oriktiga eller missvisande, har redan lett till lagstift
ning. 
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Kommitttn lade i sitt andra delbetänkande (SOU 1986:46) fram 
förslag bl.a. till en särskild lag om myndigheters försäljning av 
uppgifter ur personregister. Enligt förslaget skall det i fortsättningen 
krävas tillstånd i lag för att få sälja uppgifter om enskilda personer ur 
myndigheters personregister. Syftet med förslage.t är att minska 
riskerna för otillbörligt inträng i enskildas personliga integritet. 

Som jag tidigare har berört har kommitttn också utrett frågor om 
användningen av personnummer i samhället. I sitt fjärde delbetän
kande (SOU 1987:31) lade kommitttn fram förslag till åtgärder för 
att åstadkomma en reglering och begränsning av användningen av 
personnummer i databaserade personregister. 

De båda betänkandena har remissbehandlats. Ärendena bereds för 
närvarande i justitiedepartementet. 

Som jag också redan nämnt (avsnitt 3.1) har det i regeringsformen 
nu införts en regel om integritetsskydd. Grundlagsändringen byggde 
på ett förslag i data- och offentlighetskommitttns tredje delbe
tänkande (Ds Ju 1987:8). 

Jag avser att under 1989 begära regeringens bemyndigande att 
tillsätta en utredning för en översyn av datalagen (1973:289). Ett 
syfte för en sådan översyn ar att få ett effektivare integritetsskydd för 
uppgifter i personregister. Denna översyn ar ett projekt som ingår i 
den verksamhetsplanering som har nämnts inledningsvis (avsnitt 1.1 ). 
Datainspektionen har nyligen till regeringen kommit in med syn
punkter på det avsedda utredningsarbetet. 

Jag vill i detta sammanhang också nämna att en arbetsgrupp inom 
arbetsmarknadsdepartementet utreder vissa frågor om data och 
integritet i arbetslivet. Gruppen skall bl.a. kartlägga arbetsgivarnas 
användning av datasystem för ledning, övervakning och kontroll av 
arbetet och arbetstagarna. Dessutom skall arbetstagarnas inflytande 
över införandet och användningen av sådana datasystem belysas. 
Kartläggningen -- som skall vara slutförd före utgången av februari 
månad 1989 -- skall skapa underlag för att bedöma behovet av en 
mer ingående översyn av kontrollen och övervakningen av de anställ
da genom datateknik, t.ex. för att överväga de författningsändringar 
eller andra åtgärder som i sådana fall ar nödvändiga. 

Utredningen om TV -övervakning m.m. har i början av år 1988 
avlämnat betänkandet (SOU 1987:74) Optisk - elektronisk övervak
ning. Efter remissbehandling av betänkandet bereds arendet i 
justitiedepartementet med sikte pA en proposition till riksdagen under 
Ar 1989. 

PA det civilrättsliga området aktualiserar datorerna flera olika spörs
mål. Som exempel kan jag namna de upphovsrättsliga frågorna om 
skydd för materiel som distribueras i datakommunikationssystem och 
om skydd för datorprogram och kretsmönster i halvledarprodukter, 
s.k. datachips (se avsnitt 4.8). Ett annat problem galler 
ansvarsförhållanden i samband med sådana datatjänster som avser 
t.ex. elektronisk betalningsförmedling. Denna fråga har sarskilt 
uppmärksammats av FN:s kommission för handelsratt (UNCITRAL). 
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Civilrättsliga aspekter finns också i det arbete som för närvarande 
bedrivs för att klarlägga frågor kring användningen av ADB-teknik vid 
slutande av avtal, bl.a. i den internationella varuhandeln, och som 
ersättning för traditionella frakt- och handelsdokument. Detsamma 
gäller det arbete som pägär pä ett papperslöst system för aktier och 
obligationer (se avsnitt 4. 7) 

Detta arbete bedrivs både pä ett nordiskt och pä ett vidare inter

nationellt plan. 

3.4 Förvaltningsrätt 

Den 1 januari 1987 trädde en ny förvaltningslag (1986:223) i kraft. I 
februari 1988 hölls en hearing om erfarenheterna frän tillämpningen 
av den nya lagen. Anförandena har publicerats i rapporten (Ds 
1988:64) Tillämpningen av den nya förvaltningslagen. 

Regeringen har hösten 1988 beslutat en proposition om över
klagande av vissa förvaltningsbeslut av enskilda organ (prop. 
1988/89:66). Förslaget innebär att den nya förvaltningslagens ordning 
för överklagande skall gälla i de flesta fall, dvs. överklagandet skall 
ges in till den instans som har meddelat det överklagade beslutet. F~r 
vissa enskilda organ behålls dock den äldre ordningen för överkla
gande, vilket innebär att överklagandet skall ges in till överinstansen. 

Strävandena att minska och förenkla den statliga regelgivningen 
fortsätter inom regeringskansliet. En samlad redogörelse för regel
förenklingen lämnas under Gemensamma frågor, bilaga 2, till 
budgetpropositionen. 

Den 1 juni 1988 trädde lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa 
förvaltningsbeslut i kraft (prop. 1987/88:69, KU 38, rskr. 189). Bak
grunden till lagen ar att det hade visat sig att det i vissa fall var 
tveksamt om svensk rätt stod i överensstämmelse med den tolkning av 
Europarådets konvention angäende skydd för de mänskliga rättigheter
na och de grundläggande friheterna som numera görs av den 
Europeiska domstolen. Detta gällde särskilt den artikel i konven
tionen som rör den enskildes rätt att fä sina civila rättigheter och 
skyldigheter prövade i en opartisk och offentlig rättegäng inför 
domstol. 

Genom lagen har r~~eringsrätten rätt rätt att i vissa fall undanröja 
ett beslut i ett förvaltningsärende som rör tillämpningen av civilrätts
liga normer eller ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden. En förutsättning är att den rättstillämpning som ligger 
till grund för beslutet strider mot gällande rättsregler. 

I väntan pä erfarenheter frän tillämpningen har lagen gjorts tidsbe
gränsad. Den skall tillämpas pä beslut som meddelas under tiden den 
1 juni 1988 -- den 31 december 1991. Justitiedepartementet har 
huvudansvaret för att följa hur reformen faller ut i praktiken. 

Lagen skall följas upp ocksä genom att instansordningen i de 
ärendegrupper den omfattar skall ses över. Varje departement har har 

2 Riksdagen 1988/891 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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ansvaret för översynen av sina författningar. Detta arbete samordnas 
av statsrådsberedningen. 

Riksdagen har under år 1988 beslutat en lag om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
och krigsfara (prop. 1987/88:6, KU 16, rskr. 113, SFS 1988:97). 

En proposition (1988/89:50) om ändringar i lagstiftningen om bevak
ningsföretag och ordningsvakter har nyligen lämnats till riksdagen. 

Med utgångspunkt i betänkandet (SOU 1985:24) Ordningslag och 
remissyttranden över detta pågår arbete inom departementet på att 
modernisera det regelsystem som för närvarande finns i lagstiftningen 
om allmänna sammankomster och allmänna ordningsstadgan. 

En under år 1983 tillkallad kommittt har till uppgift bl.a. att utreda 
möjligheterna att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör 
rennäringen och överväga behovet av ett samiskt organ som kan 
företräda samerna i olika sammanhang. Kommitttn lade under år 
1986 fram ett delbetänkande (SOU 1986:36) Samernas folkrättsliga 
ställning. Avsikten ar att kommitttn under våren 1989 skall avge sitt 
huvudbetänkande. 

3.5 Myndighetsmissbruk och ersättning fra\n det allmänna 

Inom departementet bereds för närvarande förslag om ett vidgat 
ansvar för myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning. 
Förslaget Jades fram i en departementspromemoria år 1988 (Ds 
1988:32) och har sin bakgrund i en begäran av riksdagen om en 
översyn av tjänsteansvaret med utgångspunkt i att åstadkomma en 
reell utvidgning av straffansvaret. Promemorian har remissbehandlats. 
Av remissutfallet framgår att detta ar ett område dar uppfattningar
na går i sar i ovanligt hög grad. Avsikten ar emellertid att förelägga 
riksdagen förslag som kan få en så bred politisk uppslutning som 
möjligt. 

Reglerna om skadestånd vid fel och försummelse i myndighets
utövning ses samtidigt över i justitiedepartementet. Avsikten ar att 
översynen skall redovisas i en departementspromemoria under våren 
1989. 

4 Civilrätt 

4.1 Familjerätt 

Det omfattande reformarbete som sedan länge har pågått på famil
jerattens område börjar nu närma sig sitt slut såvitt galler den 
interna lagstiftningen. 

I fråga om äktenskapsratten har reformarbetet resulterat i en ny 
äktenskaps balk, viktiga ändringar i ärvda balken beträffande makars 
och bröstarvingars arvsrätt och en lag om sambors gemensamma hem. 
Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1988. 
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Pä förmynderskapsrättens område träder en betydelsefull reform i 

kraft den 1 januari 1989. Institutet omyndigförklaring avskaffas dä 
och ersätts av en utbyggd form av godmanskap som kallas förvaltar
skap. Det fortsatta reformarbetet pä detta område avser reglerna om 
förvaltning av omyndigas egendom. Förmyndarskapsutredningen har 
nyligen lämnat ett betänkande i denna fråga (SOU 1988:40). 

Reglerna om föräldrar och barn, som reviderades är 1983, utvärde
ras nu. Ett utredningsbetankande med vissa förslag i ämnet (SOU 
1987:7) övervägs i justitiedepartementet. Samtidigt pägär, pä grundval 
av en hearing som hölls i mars 1988, arbete pä en departementspro
memoria med förslag till åtgärder för att förebygga och lindra 
konflikter mellan föräldrar om vårdnad eller umgänge. 

Också reglerna om adoption ses för närvarande över. Det arbetet 
utförs av förmynderskapsutredningen, som väntas slutföra sitt arbete 
under är 1989. 

Reformarbetet pä familjerattens område koncentreras nu i övrigt pä 

den internationellt privaträttsliga regleringen. 
Sålunda har en lag om erkännande och verkställighet av utländska 

värdnadsavgöranden m.m. och om överlämnande av barn nyligen 
antagits av riksdagen. Lagen, som bygger pä två internationella 
konventioner med bred anslutning, skall enligt planerna träda i kraft 
under våren 1989. Också de särskilda regler som gäller om erkännan
de och verkställighet av nordiska värdnadsavgöranden e.d. ses för 
närvarande över inom justitiedepartementet. Denna översyn görs i 
nordiskt samarbete. 

I departementet övervägs vidare ett utredningsförslag om nya inter
nationellt privaträttsliga regler om äktenskap, underhållsbidrag och arv 
(SOU 1987:18) tillsammans med ett annat utredningsförslag om nya 
internationellt privaträttsliga regler pä förmynderskapsrättens område 
(SOU 1987:73). I anslutning härtill kan nämnas att ett nordiskt 
samarbete pägär pä en översyn av den internordiska regleringen av 
äktenskap, adoption och förmynderskap. 

4.2 Konsumenträtt 

Flera viktiga områden av betydelse för konsumenterna regleras genom 
särskild lagstiftning. Som exempel kan nämnas marknadsföringslagen, 
lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, konsumentköplagen, 
konsumentkreditlagen, konsumentförsäkringslagen, hemförsäljnings
lagen och konsumenttjänstlagen. 

Reglerna om konsumentköp häller nu pä att reformeras. Reformar
betet bedrivs i nordiskt samarbete. En proposition om en ny fullstän

dig konsumentköplag kommer att överlämnas till riksdagen under är 
1989. Avsikten ar att den nya lagen skall träda i kraft samtidigt med 
en ny allmän köplag (se avsnitt 4.3). 

Också konsumentkreditlagen ses för närvarande över inom 

justitiedepartementet. Översynen har samband med det utrednings-
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arbete beträffande hushållens skuldsättning som nyligen har slutförts Prop. 1988/89:100 
(se SOU 1988:55). Den frågan bereds nu inom finansdepartementet. Bil. 4 

Beträffande konsumentskyddet pä fastighetsområdet hänvisas till 
avsnitt 4.6. 

4.3 Allmän köprätt, avtalsrätt m.m. 

På den allmänna köprattens område har sedan länge bedrivits ett 
omfattande nordiskt lagstiftningssamarbete. Detta arbete har nu 
börjat avsatta resultat. I Finland har en köplag redan tratt i kraft den 
1 januari 1988, och i Norge träder en ny köplag i kraft den 1 januari 
1989. I Sverige har ett förslag till ny köplag remitterats till lagrådet, 
och en proposition i amnet väntas i början av är 1989. Även i 
Danmark pägär arbete pä en ny köplag. 

Också särskilda lagregler om internationella köp ar pä gäng i de 
nordiska länderna. En sådan lagstiftning träder i Finland, Norge och 
Sverige i kraft den 1 januari 1989 och kan väntas bli antagen i 
Danmark inom kort. 

De nordiska länderna har vidare enats om att utreda om avtalslagar
na i dessa länder behöver andras. I Sverige förbereds en utredning 
för detta andamäl. 

Slutligen förbereds i nordiskt samarbete en proposition pä grundval 
av ett betänkande av kommissionslagskommitt~n om handelsagentur 
och kommission (SOU 1984:5). Ett slutbetänkande av kommitt~n om 
bl.a. frågor om kommissionsbolag väntas i början av är 1989. 

En annan utredning överväger frågor om leasing av lös egendom 
m.m. (se avsnitt 4.6). 

4.4 Ersättningsrätt 

Pä det skadeständsrattsliga området pägär en utveckling i riktning mot 
att ge de skadelidande ökade möjligheter att fä ersättning för sina 
skador. Denna fråga har tagits upp i årets verksamhetsplanering. 

Som ett led i denna utveckling har regeringen beslutat tillkalla en 
kommitt~ för att överväga om möjligheterna till ersättning för ideell 
skada kan förbättras. I kommitt~ns uppdrag ingår att diskutera bl.a. 
ersattningsnivän, ersattningsprinciper och metoder för att bestämma 
ersättningen. 

Frågan om personskaderattens fr~mtida funktion och förhållande till 
andra ersattningsanordningar behandlas vidare av en nordisk ar
betsgrupp. Sedan arbetsgruppen i april 1988 redovisat sina övervä
ganden i en första rapport förbereds nu ett nordiskt symposium i 
försäkringsbolagens regi till hösten 1989. 

En annan fråga som behandlas i nordiskt samarbete rör ansvaret för 
produktskador. Arbetet syftar till att förbättra möjligheterna till 
ersättning för skador som orsakas av felaktiga produkter. Vid en 20 



hearing i juni 1988 inhämtade justitiedepartementet synpunkter på 
frågan från berörda myndigheter och organisationer m. fl. En depar
tementspromemoria utarbetas för närvarande. Inom ramen för 
samarbetet mellan EG- och EFTA-länderna diskuteras samtidigt 
pågående lagstiftningsarbete i dessa länder om produktansvar. 

Som tidigare nämnts pågår inom justitiedepartmentet en översyn av 
reglerna om skadestånd vid fel eller försummelse i myndighetsutövning 

(se avsnitt 3.5). 
Beträffande skador som uppkommer vid transport av farligt gods 

deltar Sverige i ett internationellt arbete i olika FN-organ för att 
förbättra de skadelidandes situation vid olyckor av större omfattning. 
Vidare kan nämnas att riksdagen, med anledning av risken för 
omfattande tankbilsolyckor, har höjt det totala ansvarsbeloppet vid en 
trafikolycka på vag från 50 till 300 milj. kr. Ändringen träder i kraft 

den 1 januari 1989. 
Också taket för ersattningsansvaret för innehavare av atomanlagg

ningar höjs fr.o.m. den 1 januari 1989 väsentligt. 
På försäkringsrättens område pågår sedan länge ett omfattande 

nordiskt reformarbete. Arbetet ar i Sverige närmast inriktat pä en ny 
personförsakringslag på grundval av ett förslag av försäkringsrätts
kommitt~n (SOU 1986:56). Kommitt~n fortsätter sitt arbete med en 
översyn av reglerna om sakförsäkring. 

Slutligen kan här nämnas att frägan om en obligatorisk ansvarsför
säkring för fritidsbåtar övervägs i nordiskt samarbete. Frågan har 
diskuterats vid nordiska överläggningar i juni 1988. 

4.S Transporträtt 

Sjölagen har sedan år 1977 setts över av sjölagsutredningen, vars 
arbete hittills resulterat i lagändringar om begränsningar av redar
ansvaret och om befordran av passagerare. Av utredningens arbets
uppgifter återstår bl.a. en revision av sjölagens bestämmelser om 
godsbefordran. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med motsvaran
de utredningar i Danmark, Finland och Norge. Utredningarna 
beräknas slutföra sitt arbete under år 1989. 

Från sjörattens område kan vidare nämnas att FN:s sjöfartsorgani
sation, IMO, nu har slutfört arbetet på ett utkast till en ny konvention 
om bärgning. Konventionsutkastet skall behandlas vid en diplomatisk 
konferens i april 1989. Också arbetet på en revision av ansvarsgrän
serna i 1974 års At~nkonvention om befordran till sjöss av 
passagerare och deras resgods har nu slutförts. Ett utkast till 
andringsprotokoll till konventionen skall enligt planerna behandlas vid 
en diplomatisk konferens under år 1990. Bland de frågor som för 
närvarande står på IMO:s arbetsprogram hör regler om skadestånds
ansvaret vid sjötransport av farligt gods (se avsnitt 4.4 ). 

En annan fråga som har stor aktualitet ar ansvaret för oljeskador till 
sjöss. Som nämnts i 1988 års budgetproposition pågår i justitie-
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departementet ett arbete på en departementspromemoria med förslag Prop. 1988/89: I 00 
till den lagstiftning som föranleds av ett tillträde till 1984 års Bil. 4 
andringsprotokoll till det internationella ersattningssystemet pli 
området (se prop. 1987/88:100 bil. 4 s. 16). 

Också i de lufträttsliga reglerna om transport av passagerare och 
gods har genomförts ändringar på grundval av internationella 
överenskommelser, de s.k. Montrealprotokollen nr 3 och nr 4. 
Tillsammans med Danmark, Norge och Finland har Sverige ratificerat 
dessa protokoll under vären 1988. Protokollen har emellertid ännu 
inte tratt i kraft. Den lagstiftning som bygger pli dessa överenskom
melser har därför kunnat sättas i kraft endast för sådan trafik som 
inte omfattas av konventionsregleringen. Det gäller till en början 
inrikes luftfart men berör ocksä trafik pli sädana länder som stär helt 
utanför den internationella civilrättsliga regleringen, det s.k. 
Warszawasystemet. I förhällande till denna trafik träder lagstiftningen 
i kraft den 1 april 1989. 

Jag vill vidare namna att ansträngningarna pli att fä till ständ ett 
särskilt försakringssystem med en obligatorisk passagerarförsakring 
fortsätter. Genom en slidan ordning skulle flygpassagerarna kunna 
tillförsäkras fullgod ersättning vid sädana personskador som inträffar 
under lufttransport. Arbetet bedrivs i samverkan med försakrings
branschen och flygföretagen. Frägan behandlas ocksä i nordiskt 
samarbete. 

4.6 Fastighetsrätt 

Riksdagen har under hösten 1988 antagit en proposition om dödsbo
agande och samägande av jordbruksfastigheter. Syftet med den nya 
lagstiftningen, som träder i kraft den 1 juli 1989, ar att minska 
olägenheterna av att mänga jordbruksfastigheter i dag ags av dödsbon 
eller med samaganderatt. 
Pli fastighetsbildningsomrädet har ett omfattande reformarbete 

bedrivits sedan länge. Pli grundval av ett förslag av fastighetsbild
ningsutredningen om ändrade ersättningsregler vid fastighetsbildning 
(SOU 1983:38) har en departementspromemoria utarbetats i amnet. 
Promemorian remissbehandlas för närvarande. Fastighetsbildnings
utredningens förslag rörande plangenomförande genom inlösenförratt
ning (SOU 1984:72) övervägs i departementet. Utredningens övriga 
förslag (SOU 1983:37 och 1986:29) har lagts till grund för en remiss 
om ändringar i fastighetsbildningslagen m.m. som nyligen överlämnats 
till lagrädet. 

I justitiedepartementet planeras vidare till hösten 1989 en proposi
tion pli grundval av de förslag som 1983 års småhusköpsutredning har 
lagt fram till nya regler om konsumentskyddet vid förvärv av nypro
ducerade smähus (SOU 1986:38) och om fel i fastighet, t.ex. mögel-
och fuktskador, i äldre småhus (SOU 1987:30). Till utredningens 

återstäende arbetsuppgifter hör bl.a. frågan om konsumentskydd vid 22 



förvärv av äldre hus pä ofri grund. Denna fråga kommer att behandlas 
i utredningens slutbetänkande, som väntas inom kort. 

Slutligen övervags i justitiedepartementet byggnadspantutredningens 
förslag till ett registerpantsystem för byggnader pä annans mark (SOU 
1984:22) och friköpsutredningens förslag om friköp vid historiska 
arrenden (SOU 1986:52). 

Inom finansmarknaden har under senare tid utvecklats en avtalstyp 
som kallas fastighetsleasing eller fastighetsrenting. Denna avtalstyp, 
som brukar karakteriseras som ett mellanting mellan köp och hyra, 
utreds av en särskild utredning, som också överväger frågor om 
leasing av lös egendom (se avsnitt 4.3). 

4. 7 Bolagsrätt och annan associationsrätt 

Den aktiebolagsrattsliga lagstiftningen har tillkommit i nordiskt 
samarbete under Aren 1973-1978. De nordiska lagarna har darefter 
ändrats vid olika tillfallen. 

I de nordiska länderna planerar man nu ett utredningsarbete genom 
nationella kommitt~er om eventuella lagstiftningsbehov pä aktie
bolagsrattens område. Avsikten ar att man i detta utredningsarbete 
också skall utvärdera uppnådda resultat och pägäende arbete inom 
EG pä bolagsrattens och vardepappersrattens omräde. 

Av stor praktisk betydelse ar vidare det reformarbete som gär ut pä 
att införa ett papperslöst system för aktier och obligationer. En 
principroposition i amnet, som utarbetats inom finansdepartementet, 
har nyligen behandlats av riksdagen. I justitiedepartementet utarbetas 
den lagstiftning som kravs för att det nya systemet skall kunna 
genomföras. En proposition om denna lagstiftning kan beraknas 
komma att överlämnas till riksdagen under vären 1989. 

Pä handelsbolagsrattens område övervags i justitiedepartementet 
gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag (se SOU 
1986:44). 

Det arbete pä en ny stifteiselag som päbörjades är 1975 häller nu pä 
att slutföras i justitiedepartementet. En proposition i ämnet förbereds 
pä grundval av en departementspromemoria, som har remissbehand
lats. 

I justitiedepartementet övervägs vidare ett förslag om bl.a. vissa 
regler om personligt betalningsansvar för aktiebolags skulder (SOU 
1987:59), ett förslag om vissa restriktioner nar det galler aktiebolags 
ratt att välja firma (riksskatteverkets rapport 1987:8) och ett förslag 
till en särskild lag om franchising (SO U 1987: 17). 

4.8 Immaterialrätt 

Sedan en lag om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter, s.k. 
datachips, tratt i kraft den 1 april 1987, har regeringen utsträckt 
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skyddet till att omfatta produkter frän USA och Japan. Överläggning- Prop. 1988/89:100 
ar om ett ömsesidigt skydd mellan EFT A-länderna och EG:s med- Bil. 4 
lemsstater har vidare resulterat i att man frän EG beslutat om ett 
sädant skydd. EFT A-landerna har pli sin sida deklarerat sin avsikt att 
snarast vidta motsvarande ätgärd. Regeringen har med anledning 
härav nyligen i en lagrådsremiss föreslagit de ändringar i den svenska 
lagstiftningen som behövs för att Sverige skall kunna genomföra en 
utsträckning av skyddet till EG- och EFTA-länderna. 

En närliggande fräga rör det upphovsrättsliga skyddet för databaser 
och datorprogram. På grundval av ett förslag av upphovsratts
utredningen (SOU 1985:51) häller en lagrådsremiss i amnet på att 
utarbetas. Frägan har behandlats vid ett flertal nordiska departe
mentsöverläggningar för att man sä långt som möjligt skall kunna fä 
en nordisk rattslikhet pli området. 

Upphovsrättsutredningen har under är 1988 avlämnat ett delbetän
kande om kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för enskilt bruk 
och om myndigheters och institutioners ratt att kopiera sädana verk. 
Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Utredningen fortsätter 
sitt arbete med bl.a. frågor om inskränkningar i upphovsrätten och om 
fotografirätten. Arbetet bedrivs i nara samarbete med motsvarande 
utredningar i de övriga nordiska länderna. 

Det internationella arbetet rörande åtgärder för att komma till ratta 
med piratätgarder med immaterialrättsligt skyddade produkter, s.k. 
counterfeiting, har ocksll under är 1988 varit omfattande. Sverige bar 
tagit aktiv del i de överläggningar i amnet som har hållits inom FN:s 
fackorgan WIPO och inom GATT. 

Nar det gäller att rent allmänt åstadkomma ett förbättrat skydd för 
industriprodukter vill jag erinra om den hearing i ämnet som jag 
nämnde inledningsvis (avsnitt 1.2). Vid denna diskuterades bl.a. 
frägan om behovet av ett särskilt bruksmönsterskydd, i likhet med vad 
som övervägs i Finland pä grundval av ett kommittHörslag. Vidare 
berördes önskvärdheten av att skapa effektivare och enhetliga 
sanktioner inom området för industriellt rättsskydd. Ocksll förslagen 
i betänkandet (SOU 1987:1) Otillbörlig efterbildning behandlades. De 
frägor jag nu har nämnt har senare under hösten 1988 diskuterats vid 
nordiska överläggningar. 

Mikrobiologins, och särskilt genteknikens, allt större industriella 
betydelse har rönt omfattande uppmärksamhet blide i Sverige och pä 
det internationella planet. I 1988 ärs budgetproposition har lämnats 
en redogörelse för beredningen av de frägor pli detta omräde som 
faller under justitiedepartementets ansvar (se prop. 1987/88:100 bil. 
4 s. 20). Detta arbete har fortsatt under är 1988. 

Frågan ar härutöver aktuell i det immaterialrättsliga samarbete som 
äger rum inom ramen för den västeuropeiska integrationen. EG-kom
missionen har sälunda under hösten 1988 lagt fram ett utkast till 
direktiv på området. Detta direktivutkast skall enligt planerna be-
handlas vid ett särskilt möte under vären 1989 mellan EG-kom
missionen och företrädare för EFT A-länderna. I det svenska bered- 24 



ningsarbetet behandlas frågan av den arbetsgrupp för immaterial
rättsliga frågor som har tillsatts just för att bereda Sveriges agerande 

i EG-EFTA samarbetet. 
Frågan har också behandlats av en särskild arbetsgrupp som tillsatts 

av Nordiska ministerrådet. En annan arbetsgrupp under ministerrådet 
behandlar bl.a. de etiska aspekter som gör sig gällande i samman

hanget. 

5 Brott och påföljder 

5.1 Brottsutveckling och brottsbekämpoiog 

Brottsutvecklingen i Sverige ar oroande. Sedan år 1950 har antalet 
polisanmälda brott ökat mer an fem gånger. Även om den allmänna 
brottsnivån varit tämligen stabil under åren 1987 och 1988 ar 
brottsligheten fortfarande ett allvarligt samhällsproblem som fordrar 
kraftfulla åtgärder på såväl kort som lång sikt, och olika vägar måste 

prövas för att nedbringa brottsligheten. 
Grundläggande i det sammanhanget ar ett aktivt och offensivt 

brottsförebyggande arbete. Även om brottsutvecklingen delvis kan 
förklaras av valtardsutvecklingen står det klart att möjligheterna att 
motverka brottslighet och social utslagning hänger nara samman med 
vår förmåga att bygga ett samhälle som präglas av solidaritet, omtanke 
och ansvarstagande människor emellan. 

Särskilt viktigt ar det att skapa goda förutsättningar för barn och 
ungdom att vaxa upp och finna en plats i samhället. Genom insatser 
i bostads- och familjepolitiken, i skolan, i arbetslivet och i fritids
verksamheten kan förutsättningar skapas för att vi skall kunna ta ett 
gemensamt ansvar för att motverka och hindra sådana sociala och 
personliga problem som utgör en grogrund för brottslighet. 

Tyngdpunkten i kampen mot brottsligheten ar enskilda människors 
engagemang och deltagande. Statsmakterna och myndigheterna har 
dock ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för och ge ett 
aktivt stöd till det arbetet. I dessa strävanden ar det nödvändigt att 
bygga på samverkan mellan organisationer och allmänna organ, 
föräldrar och lärare, arbetskamrater, grannar och andra enskilda. 

Även om huvudlinjen i det kriminalpolitiska arbetet består i breda 
sociala insatser och attitydpåverkan ar det viktigt att framhålla vikten 
av åtgärder inom rättsväsendets ram. 

Det finns visserligen anledning att varna för den överdrivna tilltro 
som många har till att sådana åtgärder skulle vara det enda effektiva 
medlet mot ökad brottslighet. Det ar emellertid av stor vikt att 
rättsväsendet organiseras och fungerar på ett satt som gör att 
människor i gemen kan uppfatta som rättvist och rimligt. För att 
enskilda och organisationer skall finna det meningsfullt att engagera 
sig i kampen mot brottsligheten ar det nödvändigt att människor har 
förtroende för och vet att de har stöd från rattsvasendet. Samhälls-
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ätgarder mäste vara snabba, begripliga och tydliga och präglas av Prop. 1988/89:100 
fasthet och konsekvens. Bil. 4 

Jag vill i sammanhanget ocksä erinra om att en mycket stor andel av 
dem som döms för brott tillhör socialt utsatta grupper. I bakgrunden 
finns i regel svära uppväxtförhällanden, arbetslöshet och missbruk. 
Att tillgodose dessa personers behov av stöd och hjälp ankommer inte 
främst pä rättsväsendet. Det utesluter dock inte att man bör pröva 
alla rimliga möjligheter att tillgodose sädana intressen även i 
samband med lagföring för brott - inte minst inom ramen för det 
straffrättsliga päföljdssystemet. 

Det finns all anledning att slä vakt om de humanitära värden som 
präglat de senaste decenniernas kriminalpolitiska utveckling och kring 
vilka det räder en bred politisk uppslutning. Det ar ocksä min avsikt 
att försöka vidmakthålla den tradition som har inneburit att 
riksdagen fattat viktiga kriminalpolitiska beslut med bred majoritet. 

Regeringen har under !äng tid bedrivit ett målmedvetet och aktivt 
kriminalpolitiskt utvecklingsarbete. Hösten 1986 presenterade den ett 
samlat program med åtgärder mot välds- och egendomsbrott och för 
ett är sedan ett sarskilt program i syfte att starka brottsoffrens 
ställning. De enskilda ätgarder som redovisades i dessa program ar 
nu till största delen genomförda. De riktlinjer som täg bakom 
programmen har dock fortfarande giltighet och kommer att vara 
vägledande även för det fortsatta kriminalpolitiska arbetet. 

5.2 Brottsförebyggande arbete 

Som jag redan sagt ar den centrala kriminalpolitiska uppgiften att 
förebygga brott. Som jag ocksä har varit inne pä ar det brottsförebyg
gande arbetet emellertid inte enbart en uppgift för kriminalpolitiken 
i snäv mening. Intresset att motverka brott gör sig gällande pä hela 
det samhällspolitiska fältet. 

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete förutsätter att kunska
per och erfarenheter pä området utvecklas och sprids. Brottsförebyg
gande rädet (BRÅ) intar en central roll i det sammanhanget. Inom 
rädet bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. BRÅ 
utgör ocksä en viktig kunskapsbank bl.a. nar det galler internationella 
frågor. Efter förslag av den utredning som sett över BRÅ:s funktion 
och arbetssatt m.m. har regeringen nyligen utfärdat en ny instruktion 
för BRÅ. Genom denna kommer BRÅ:s ställning som centralt organ 
för bl.a. samordning, forskning, utredning, utvärdering och in
formation pä det brottsförebyggande arbetetsfaltet att markeras. 

Ocksä andra centrala myndigheter utför viktiga uppgifter pä detta 
omräde av det brottsförebyggande arbetet, säsom kriminalvärds
styrelsen och rikspolisstyrelsen. Utanför rättsväsendets omräde kan 
nämnas socialstyrelsen och statens ungdomsråd. 

Ett särskilt oroande inslag i brottsutvecklingen är den ökade 
användningen av våld. Brotten fär i dessa fall många gänger särskilt 26 



allvarliga följder genom att knivar och andra farliga tillhyggen kommer 
till användning. Den lagstiftning om förbud mot att i vissa fall inneha 
knivar och andra farliga föremål som trädde i kraft den 1 juni 1988 
ar mot denna bakgrund av stor betydelse. Genom lagen ar det 
numera, förutom i vissa undantagsfall, förbjudet att ha med sig 
föremål av det här slaget vid offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster. Härutöver gäller ett generellt förbud att inneha 
särskilt farliga föremål, s.k. gatustridsvapen, på allmän plats. 

Lagstiftningen utarbetades på grundval av ett förslag frän den är 
1987 tillsatta vapenutredningen. Utredningen fortsätter nu sitt arbete 
med en översyn av vapenlagen. Ett huvudsyfte med utredningens 
arbete ar att motverka riskerna för att vapen kommer till brottslig 
användning. Bl.a. skall utredningen ytterligare överväga om vissa 
farliga föremål bör totalförbjudas samt presentera underlag för beslut 
enligt det bemyndigande som riksdagen har gett regeringen att 
föreskriva att vapenlagens bestämmelser skall tillämpas i fräga om 
andra föremål som ar agnade att användas vid brott mot nägons liv, 
halsa eller personliga säkerhet. 

Våldsbrott och annan brottslighet förekommer inte sällan i samband 
med vissa typer av klubbars och näringsställens verksamhet. Ett inslag 
i dessa miljöer ar ibland olika former av spelautomater som används 
för illegalt spel. Den nuvarande lagen om automatspel har i flera 
sammanhang visat sig vara otillräcklig för att komma ät sådant spel. 
I en departementspromemoria som nyligen sänts ut pä remiss har 
därför förslag lagts fram om en effektivisering av lagen. Det ar en 
förhoppning att de framlagda förslagen inte bara skall kunna bidra till 
att stoppa illegalt spel utan också motverka den grogrund för 
brottslighet av annat slag .som kan finnas. 

Jag vill i det här sammanhanget ocksä namna de nya reglerna om 
besöksförbud som infördes den 1 juli 1988. Dessa ar ett led i 
strävandena att ge ett bättre skydd till dem, i första hand kvinnor, 
som förföljs och trakasseras. Lagstiftningen innebar en helt ny vag i 
arbetet pä att motarbeta misshandel och andra övergrepp, och det ar 
ännu för tidigt att bedöma dess praktiska betydelse. Regeringen har 
fattat ett beslut om att lagen skall utvärderas. 

S.3 Stramagstiftoiogen 

De grundläggande kriminalpolitiska prioriteringarna görs nar det 
bestäms vad som skall vara straffbart och hur stränga straff som skall 
kunna följa pä olika brott. Det ar en viktig uppgift att kontinuerligt 
arbeta för en anpassning av strafflagstiftningen till nutida värderingar 
i dessa avseenden. 

Genom fangelsestraffkommitt~ns huvudbetänkande (SOU 
1986: 13-15) Påföljd för brott och remissyttrandena över detta finns 
ett samlat underlag för en omfattande översyn av straffskalorna inte 
endast i brottsbalken utan ocksä i viktigare specialstraffrättslig 
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lagstiftning. Denna fråga, som bereds inom departementet, ar en av Prop. 1988/89: I 00 
de viktigaste kriminalpolitiska uppgifterna just nu. För att allmän- Bil. 4 
beten skall ha förtroende for rättsväsendet ar det nödvändigt att de 
olika brottens straffskalor och fOrhällandet mellan dessa framstår som 
rimliga och rättvisa. 

Översynen förutsätter ett omfattande och grannlaga arbete, men det 
ar min förhoppning att kunna presentera ett färdigt förslag under 
våren 1989. En huvudlinje i arbetet ar att våldsbrott, vissa sexual
brott och andra brott som i betydlig män kränker den personliga 
integriteten bör tillmätas ett högre straffvärde an nu i förhållande till 
brott dar skadeverkningarna huvudsakligen ar av rent ekonomisk art. 

Också nar det galler straffbestämmelsernas utformning och avgräns
ning pägär arbete av betydelse. Detta galler bl.a. olika former av 
sexuella övergrepp mot barn. I departementet förbereds förslag som 
rör kriterierna för gradindelning av vissa sexualbrott och som syftar 
till att markera allvaret nar sädana angrepp riktas mot barn. 

Arbetsolycksutredningen har i betänkandet (SOU 1988:3) 
Arbetsolycka - "olycka" eller arbetsmiljöbrott? föreslagit att en särskild 
straffbestämmelse med brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott införs l 
brottsbalken. Enligt förslaget skall bestämmelsen tillämpas vid 
vällande av olyckor i arbetet i staltet för bestämmelserna i 3 kap. 
brottsbalken om vällande till annans död, vällande till kroppsskada 
eller sjukdom och framkallande av fara för annan. Förslaget övervägs 
nu i regeringskansliet. 

Sverige har alltid tagit del aktivt i det internationella arbetet mot 
terrorism. Under 1988 har tre nya internationella överenskommelser 
pä det området utarbetats. Det galler ett tilläggsprotokoll till den 
s.k. Montrealkonventionen i syfte att bekämpa våldshandlingar på 
flygplatser som används i internationell luftfart samt en konvention 
och ett tilläggsprotokoll om bekämpande av brott mot sjöfartens 
säkerhet. Jag räknar med att inom kort remittera en departements
promemoria med förslag till de ändringar i brottsbalken som behövs 
för att Sverige skall kunna ratificera överenskommelserna. 

Kampen mot narkotikabrottsligheten ar en av de mest angelägna 
kriminalpolitiska uppgifterna. Även pä detta område pägär det ett 
viktigt internationellt samarbete. Vid en av FN anordnad diplomat
konferens i Wien har en ny konvention mot illegal narkotikahandel 
antagits. Konventionen, som har signerats för svensk del, innehäller 
viktiga bestämmelser om bl.a. straff för befattning med tillgångar som 
härrör frän narkotikabandet, om internationellt samarbete nar det 
galler förverkande av vinning av narkotikabrott och om internationell 
rättshjälp. En ratificering av konventionen förutsätter vissa ändringar 
i svensk lagstiftning. 

Under är 1988 remissbehandlades en departementspromemoria med 
förslag till ändringar av bestämmelserna om häleri. Promemorian var 
utarbetad bl.a. mot bakgrund av arbetet inom FN pä den nya konven-
tionen mot illegal narkotikabandet. Det blir aktuellt att ta ställning 
till förslagen i promemorian i samband med de andra lagstiftnings
frägor som kan aktualiseras till följd av konventionen. 
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Under är 1988 har ocksä flera olika förslag som rör bestämmelserna 
om trafiknykterhetsbrotten remissbehandlats. Det gäller förslag om en 
sänkning av promillegränsen för rattonykterhet, om användning av 
alkoholutandningsprov som bevismedel och om ökade möjligheter för 
polisen att använda s.k. sällningsprov. Avsikten ar att förslag pä de 
aktuella områdena skall föreläggas riksdagen under innevarande 
riksmöte. 

Narkotikabrottsligheten hör liksom trafiknykterhetsbrotten till de 
dominerande kriminalpolitiska problemen. Trots detta finns straff
bestämmelserna pä dessa omräden inte i brottsbalken utan i den s.k. 
specialstraffrättsliga lagstiftningen. Över huvud taget har samhälls
utvecklingen medfört att specialstraffrätten tätt allt större praktisk 
betydelse i förhållande till brottsbalken. Liksom narkotika
brottsligheten ar aven t.ex. miljöbrotten och den moderna ekonomiska 
kriminaliteten till stor del nya fenomen som regleras utanför den 
centrala strafflagen. 

Mot bakgrund av specialstraffrättens växande betydelse finns det 
anledning att frän generella utgångspunkter överväga bäde förhål
landet mellan brottsbalken och specialstraffrätten och grunderna och 
principerna för utformningen av den specialstraffrättsliga lagstift
ningen. Systematiska skal talar för att sädana brott som har högt 
straffvarde eller som är vanligt förekommande skall vara samlade i 
brottsbalken. En sädan ordning skulle ocksä bl.a. vara agnad att göra 
relationen mellan straffbestämmelserna och mellan de olika brottens 
straffvärden tydligare, vilket i sin tur skulle kunna erbjuda fördelar 
bäde frän lagteknisk synpunkt och för rattstillämpningen. Pä vissa 
omräden kan det dock finnas mera praktiskt betingade matskäl som 
givetvis ocksä mäste beaktas. Även i sädana fall bör det emellertid i 
mänga fall övervägas om det inte ar möjligt att uppnä en bättre 
systematik. 

Problem av de slag som jag nu berört ar på intet satt unika för 
Sverige. Tvärtom torde de utgöra en väsentlig orsak till att det i flera 
länder, bl.a. Finland och Norge, pAgAr omfattande strafflagprojekt. 
För svenskt vidkommande finns knappast behov att påbörja arbete 
med en total strafflagreform. Det fär emellertid anses angeläget att 
de problem som jag nu har antytt beaktas inom ramen för bårle det 
fortlöpande reformarbetet och den mera långsiktiga planeringen. 

Inom departementet pågår nu arbete med denna inriktning som ett 
resultat av den verksamhetsplanering som har nämnts inledningsvis 
(avsnitt 1.1). I samarbete med miljö- och energidepartementet har ett 
första steg tagits nar det galler straffbestämmelserna på miljörättens 
område. En gemensam arbetsgrupp bar haft till uppgift att pröva 
förutsättningarna för att åstadkomma en mer samordnad och effektiv 
lagstiftning nar det galler såväl straffbestämmelserna som övriga be
stämmelser på omrädet. Som ett led i arbetet bar arbetsgruppen bl.a. 
anordnat en hearing med ett hundratal företrädare för olika 
myndigheter och organisationer. Avsikten ar att arbetsgruppens 
arbete skall utmynna i direktiv till en utredning inom vilken det 
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material och de erfarenheter som gruppen samlat skall kunna utgöra 
ett viktigt underlag för vidare överväganden. 

Viktiga frägor som rör blide brottsbalken och specialstraffrätten har 
behandlats i fangelsestraffkommitttns slutbetänkande (SOU 1988:7) 
Frihet frän ansvar . Kommitttn har i betänkandet föreslagit att ett 
uttryckligt förbud mot analogisk tillämpning av straffbud skall ställas 
upp samt att tillämpningen av brottsbalkens medverkansregler inom 
specialstraffrätten skall regleras i lag. När det galler de allmänna 
reglerna om ansvarsfrihet föreslär kommitttn att särskilda 
bestämmelser om samtycke och rättsvillfarelse skall tas in i 
lagstiftningen samt att tillämpningsomrädet för bestämmelsen om nöd 
skall· utvidgas. Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen 
avslutats, och frägorna bereds nu inom departementet. 

5.4 PAföljdssystemet 

Har man väl bestämt sig för att straffbelagga en viss handling mäste 
päföljder kunna dömas ut när förbudet överträds. Detta ar väsentligt 
för att kriminaliseringen pli sikt skall behålla sin trovärdighet och 
kriminalpolitiken sin genomslagskraft. Det ar ocksä viktigt för att 
rättsväsendets brottsförebyggande effekter skall bevaras. Betydelsen 
av stränga straff skall inte överdrivas, men det ar viktigt att straffen 
i stort är förankrade i det allmänna rättsmedvetandet. 

En u tvecklingslinje inom kriminalpolitiken har varit att begränsa 
bruket av fängelse till de fall en slidan päföljd behövs för den 
allmänna laglydnaden. Det ar en inriktning som det rätt en bred 
politisk uppslutning kring, även om meningarna ibland har varit delade 
om vilka vägar som bör väljas. En allmän uppfattning är ocksä att 
frihetsstraff inte torde ha nägra positiva effekter för de personer som 
utsätts för dem. 

Sedan slutet av 1970-talet har det gjorts betydande ändringar av 
brottsbalkens päföljdssystem. Dessa har genomförts av en bred politisk 
majoritet och i en gemensam strävan att humanisera systemet. Som 
exempel kan nämnas att de tidsobestämda påföljderna ungdoms
fängelse och internering har avskaffats och att skyddstillsynspäföljden 
pli olika satt har förstärkts. 

Ett viktigt led i de har strävandena är den möjlighet som i början av 
är 1988 öppnades att döma missbrukare och andra vårdbehövande till 
s.k. kontraktsvärd. Avsikten med denna påföljdsvariant ar att vissa 
tilltalade som annars skulle ha dömts till fängelse skall kunna undgä 
det, om de istället frivilligt underkastar sig en behandlingsplan. Följer 
de inte behandlingsplanen finns särskilda regler om att päföljden skall 
undanröjas och ersättas med ett fängelsestraff. 

Under det första halväret 1988 dömdes till kontraktsvärd i cirka 200 
fall. De fängelsestraff som angetts som alternativ päföljd varierade 
mellan 1 och 27 mänader och uppgick i genomsnitt till drygt sju 
mänader. Även om det inte varit ovanligt att domarna undanröjts och 
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ersatts av ett fängelsestraff därför att den dömde inte följt 
behandlingsplanen, har erfarenheterna hitintills klart visat att 
kontraktsvård fyller en viktig funktion och i många fall kan vara ett 
verksamt medel för att underlätta den dömdes möjligheter att anpassa 
sig i samhället. 

Det finns anledning att söka sig vidare längs denna linje. Vad som 
närmast äsyftas ar möjligheterna att efter det mönster som galler för 
kontraktsvärden täta fängelse för vissa kategorier av dömda kunna 
ersättas av utförande av visst arbete, s.k. samhallstjanst. För närva
rande förbereds i departementet ett förslag om en försöksverksamhet 
med denna inriktning. Arbetet bedrivs sä att en proposition skall 
kunna lämnas till riksdagen under innevarande riksmöte. 

Den 1 januari 1989 träder tvä nya kapitel i brottsbalken om straff
matning och päföljdsval i kraft. Härigenom har Sverige för första 
gängen fätt mer utförliga lagregler pä detta viktiga omräde. De nya 
bestämmelserna är i huvudsak anpassade till den praxis som dom
stolarna tillämpat pä omrädet men innebar ocksä viktiga för
skjutningar, exempelvis nar det galler behandlingen av äterfalls
brottslighet. Sin största betydelse torde emellertid de nya reglerna ha 
genom att det nu klart släs fast vilka principer som skall vara väg
ledande för päföljdsbestamningen. Pä sikt kommer detta att främja 
en mer enhetlig rattstillampning och grundläggande värden som 
förutsebarhet och proportionalitet kan tillgodoses bättre. 

För närvarande bereds i justitiedepartementet förslag till ändrade 
bestämmelser om villkorlig frigivning. Denna fräga, som har ett nara 
samband med den översyn av straffskalorna som jag tidigare berört, 
har ocksä den behandlats i fängelsestraffkommitttns huvud
betänkande. Min avsikt ar att föreslä att den nuvarande huvudregeln 
om halvtidsfrigivning avskaffas. Den nuvarande relativt stora skill
naden mellan utmätt straff och faktisk anstaltstid har otvivelaktigt 
visat sig vara svärförstäelig för allmänheten. Samtidigt vill jag dock 
framhälla att en mälsattning med det arbete som nu pägär ar att det 
samlade resultatet inte skall leda till nägra generella ökningar av de 
faktiska anstaltstiderna. 

Jag återkommer till vissa frägor om verkställighet av päföljder i 
avsnitt 6. 

Jag vill slutligen namna att det ar min förhoppning att under är 
1989 kunna presentera förslag till nya regler nar det galler behand
lingen av psykiskt störda lagöverträdare. 

S.S De unga lagöverträdarna 

I 1988 ärs budgetproposition lämnades en ingäende redogörelse för 
vilka ätgarder som vidtagits och planerades mot ungdomsbrotts
ligheten (prop. 1987/88:100 bil. 4 s. 28 ff.). Genom en lagstiftning 
som trädde i kraft den 1juli1988 (prop. 1987/88:138, JuU 36, rskr 
403, SFS 1988:820 ff.) har möjligheterna till ett snabbt och effektivt 
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ingripande mot de unga lagöverträdarna förbättrats. Samtidigt har Prop. 1988/89:100 
regeringen genom en särskild förordning tagit initiativ till en försöks- Bil. 4 
verksamhet med enklare och smidigare samarbetsformer mellan myn-
digheterna i ärenden som rör unga lagöverträdare (SFS 1988:217). 
Den nya lagstiftningen och försöksverksamheten utvärderas pli 
regeringens uppdrag av BRÅ. 

Det ar en bärande princip i det svenska pl!följdssystemet att unga 
lagöverträdare i första hand skall beredas värd inom socialtjänsten. 
Jag vill i sammanhanget namna att det inom socialdepartementet 
bedrivs ett arbete med syfte att förbättra socialtjänstens möjligheter 
att ta ansvar för ungdomar som befinner sig i utsatta situationer till 
följd· av missbruk eller kriminalitet. 

Jag redogjorde nyss för mina överväganden rörande samhällstjänst. 
En slidan pllföljd skulle kunna vara särskilt lämpad för sådana unga 
personer som med nuvarande regler riskerar att dömas till fängelse. 
Men har torde det i allmänhet röra sig om något äldre (i första hand 
åldersgruppen 18 - 25 lir). 

5.6 Brottsoffrens ställning 

I 1988 l!rs bud&etproposition lades det fram ett särskilt program för 
att stärka brottsoffrens ställning (prop. 1987/88:100 bil. 4 s. 34 ff.). 

Jag skall har kort redogöra för de åtgärder som har vidtagits inom 
ramen för detta program och de ytterligare åtgärder som planeras. 

Brottsskadelagen, som innebar att ersättning lamnas av statsmedel 
för vissa skador till följd av brott i fall då skadevl!llaren ar okänd 
eller saknar förmåga att betala skadestånd, har ändrats den 1 juli 
1988. Genom denna andring har möjligheterna för brottsoffer att fä 
ersättning enligt lagen förbättrats i olika avseenden. Även reglerna 
om ersättning och belöning till den som ingriper för att avvärja brott 
har förbättrats och förenklats genom en författningsandring som 
trädde i kraft den 1 augusti 1988. 

Målsägandena har fr.o.m. den 1 februari 1988 getts större möjlighet 
an tidigare att på enkelt satt få sina skadestl!ndsansprl!k prövade i 
brottmålsrattegångar med hjälp av polisen och åklagare (prop. 
1987/88:1, JuU 14, rskr. 81, SFS 1988:6). Samtidigt har infor
mationen till målsägandena rörande bl.a. förloppet av förunder
sökningen förbättrats genom vissa förordningsandringar (SFS 1988:7). 

Den som ar målsägande i mål om sexualbrott och andra grova 
våldsbrott har den 1 juli 1988 getts ratt att under vissa förutsätt
ningar få ett av staten betalt juridiskt biträde, s.k. målsagandebitrade, 
under förundersökningen och rättegången (prop. 1987/88:107, Ju U 
33, rskr. 316, SFS 1988:609). 

Den nya lagen om besöksförbud, som tratt i kraft den 1 juli 1988 
(prop. 1987/88:137, JuU 42, rskr. 320, SFS 1988:688), skall förbättra 
skyddet för framför allt kvinnor som riskerar att utsättas för misshan
del och andra övergrepp. 32 



Strävandena att förbättra brottsoffrens situation går nu vidare. 
Regeringen har, som jag tidigare nämnt, gett brottsförebyggande rådet 
i uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen om besöksförbud för 
att man skall få en bild av hur lagen fungerat i praktiken. Uppdraget 
skall redovisas senast den 31 mars 1989. • 

BRÅ lämnade i mars 1988, efter uppdrag frän regeringen, en 
rapport om stöd och hjalp At brottsoffer (BRÅ utredning 1988: 1). I 
rapporten lämnas förslag till åtgärder på en rad olika områden för att 
stödja och hjälpa brottsoffer. För att ge ytterligare underlag för att 
bedöma hur åtgärderna bör utformas har regeringen lämnat bidrag 
till försöksverksamhet vid två brottsofferjourer. När denna försöks
verksamhet har redovisats och BRÅ:s rapport om brottsoffer beretts 
färdigt i regeringskansliet kommer regeringen att ta ställning till vilka 
åtgärder som kan vidtas för att på detta sätt ytterligare stärka 
brottsoffrens ställning. Jag beräknar dock i det följande medel till 
stöd för brottsofferjourer och liknande verksamhet. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att en informationsbroschyr som 
är riktad till dem som utsatts för brott har utarbetats inom jus
titiedepartementet. Broschyren har distribuerats till myndigheter och 
andra som kommer i kontakt med brottsoffer. 

6 Kriminalvården 

6.1 Inledning 

Arbetet inom kriminalvården består huvudsakligen i att verkställa 
fängelsestraffen och ansvara för övervakningen av skyddstillsynsdömda 
och villkorligt frigivna. Syftet är att hindra dessa personer frän att 
begå nya brott och att långsiktigt förbättra deras sociala villkor. 

De nya regler för straffmätning och pAföljdsval som träder i kraft 
den 1 januari 1989 innebär inte någon förändrad syn på innehållet i 
straffverkställigheten. Ambitionen är alltjämt att inom ramen för de 
ådömda påföljderna så långt möjligt underlätta de dömdas anpassning 
i samhället. Denna grundtanke ar en förutsättning för en human och 
meningsfull kriminalvård. 
Kriminalvårdens klienter ar till stor del socialt och i de flesta andra 

avseenden starkt missgynnade personer. Samtidigt som krimi
nalvårdens ambitionsnivå måste vara hög, bör man därför vara 
medveten om svårigheterna att lyckas med de åtgärder som vidtas för 
att främja de dömdas anpassning. Det krävs också medverkan från 
andra samhällsorgan för att ge dem en rimlig social plattform. 
Kriminalvårdens klienter har samma principiella rätt som andra 
medborgare till den service och omsorg som samhället tillhandahåller. 
Det är en viktig uppgift för kriminalvArden att se till att denna 
princip upprätthålls. 

Beträffande kriminalvården i anstalt mAste man kunna kräva att 
säkerheten mot rymningar ar tillfredsställande. Genom de ändringar 
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i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, som trädde i kraft den Prop. 1988/89:100 
1 juli 1988, har skärpningar skett för vissa längtidsdömda nar det Bil. 4 
galler anstaltsplacering samt permissioner och andra vistelser utanför 
anstalt (prop. 1987/88:130, JuU 43, rskr. 361). Cirka 200 intagna 
omfattades hösten 1988 av dessa skärpta regler. Kriminalvärdssty-
relsen har vidare efter några uppmärksammade rymningar påbörjat 
en översyn av säkerheten pä vissa anstalter. 

6.2 Bättre innehAll i verkställigheten i anstalt m.m. 

Det ar angeläget att man fortlöpande utvecklar behandlingsmetoder 
och arbetsformer i övrigt inom kriminalvården. Detta sker bl.a. genom 
försöksverksamheter av olika slag pä många häll i landet. Hittills 
gjorda erfarenheter tyder pä att det kan vara möjligt att nä bättre 
resultat med utvecklade eller nya metoder. 

Under hösten 1988 har en översyn av kriminalvårdens verksamhets
former och innehåll påbörjats. Översynen ar ett led i det arbete som 
ar resultatet av departementets verksamhetsplanering. Den bedrivs av 
en arbetsgrupp inom regeringskansliet i samarbete med 
kriminalvärdsstyrelsen. I en första etapp avser översynen kriminalvår
den i anstalt. Inom ramen för denna görs bl.a. en analys av de 

; försöksverksamheter som pågår. Ett seminarium har hållits om 
insatserna för narkotikamissbrukare. Ett annat planeras beträffande 
man dömda för kvinnomisshandel och sexualbrott. Avsikten ar att 
arbetsgruppens överväganden och förslag skall kunna ge underlag för 
ställningstaganden till den framtida inriktningen. En viktig 
utgångspunkt ar att ta till vara och öka personalens kompetens. 

Kriminalvärdsstyrelsen har under hösten 1988 påbörjat en översyn 
av personalresurserna inom häktes- och anstaltsorganisationen. 
Avsikten ar bl.a. att lämna förslag till omfördelning av resurserna 
mellan olika anstalter för att åstadkomma en jämnare personal
dimensionering vid likvärdiga enheter. Därvid kommer att beaktas de 
skillnader i fråga om sakerhetsgrad, verksamhetsinriktning etc. som 
föreligger vid olika anstalter och anstaltsavdelningar. Enligt planerna 
skall översynen vara slutförd i september 1989. 

Översynen kommer i viss utsträckning att samordnas med det 
program för att förbättra de anställdas arbetsmiljö som har påbörjats 
av kriminalvärdsstyrelsen under hösten 1988, bl.a. i fråga om värd
och tillsynspersonalens arbetsuppgifter. Stravan ar att ta till vara dessa 
personalkategoriers resurser pä ett effektivare och mer allsidigt satt 
an vad som nu sker. 

Även resultatet av den översyn av kriminalvärdsverkets organisation 
och arbetssatt som pägär och som jag återkommer till senare bör 
enligt min uppfattning skapa goda förutsättningar för metod- och 
personalutvecklingen inom kriminalvården. 

Det ar viktigt att de olika ätgarder som nu har namnts ses i ett 
sammanhang. Därvid bör beaktas också det arbete inom kriminal- 34 



värdsstyrelsen som galler rekryteringsfrägor. Det bör vara naturligt pä Prop. 1988/89: 100 
det lokala planet att utarbeta program där denna samsyn pä frågorna Bil. 4 
kommer till uttryck. Kriminalvärdsstyrelsen bör ta initiativ till att 
sådana planer görs upp. 

Det bör ocksä framhällas att en viktig förutsättning för en utveckling 
av innehållet i verkställigheten i anstalt ar att det finns en sädan till
gång pä anstaltsplatser att de intagna kan placeras sä att 
.straffverkstalligheten kan tillgodse behoven av behandling, säkerhet 
m.m .. 

6.3 Beläggningsläget inom anstaltsorganisationen 

Under den senaste tväärsperioden har beläggningen vid kriminalvärds
anstalterna ökat med ca 13 % och vid häktena med ca 27 %. 
Beläggningen vid de slutna riksanstalterna har tidvis varit sä hög att 
häktade som dömts inte kunnat placeras i anstalt utan rätt stanna kvar 
i häkte. Inom anstaltsorganisationen i övrigt har det varit 
överbeläggning under vintern 1987 /88. Beläggningssituationen vid 
häktena ar särskilt besvarande i storstadsregionerna. Antalet verkställ
bara fängelsedomar steg under det första halvåret 1988 med omkring 
1 000 jämfört med motsvarande tid är 1987. Beläggningen vid 
kriminalvärdsanstalterna kan därför van tas öka ytterligare under är 
1989. 

En ny lokalanstalt i Sigtuna kommun, benämnd Storboda, har tagits 
i bruk under är 1988. 

Regeringen har med hänsyn till belaggningsutvecklingen beslutat att 
124 tidigare stängda platser vid slutna riksanstalter samt 75 platser 
vid de tidigare nedlagda lokalanstalterna i Kristianstad och Uppsala 
fär tas i anspråk. 

Beläggningen vid kriminalvärdens anstalter kännetecknas av stora 
säsongsvariationer. Hög beläggning räder under vinterhalvåret medan 
den under resten av äret normalt ar betydligt lägre. Till största delen 
beror detta pä variationer i domstolarnas arbete. Antalet fängelse
domar ar lägst under augusti och högst under månaderna oktober
november. 

Genom en författningsandring, som trädde i kraft är 1987, kan 
dömda med en strafftid pä högst tre månader i vissa fall föreläggas att 
inställa sig i anstalt en bestämd dag inom en tid av högst sex måna
der frän det att domen blev verkställbar. Syftet med reformen ar att 
för denna grupp av dömda styra tillströmningen till anstalterna sä att 
beläggningen jämnas ut under året. Den dömde har dock alltid ratt 
att inställa sig sä snart domen kan verkställas. Reglerna om 
förskjuten installelse andras under innevarande budgetår för att kunna 
tillämpas pä flera dömda. 
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7 Lokalförsörjningen 

Myndigheterna inom justitiedepartementets område disponerar knappt 
en miljon kvadratmeter, varav 

Åklagarväsendet 
Domstolsväsendet och 
rättshjälpsnämnderna 
Kriminalvården 
Övriga 

Kvadratmeter 

48800 

370700 
528000 

3700 

Milj. kr. 

37,7 

253,6 
195,8 

4,3 

För nästa budgetår kommer chefen för finansdepartementet att 
föreslå investeringar i byggnader i form av en treårsplan. Närmare 
uppgifter om investeringen för kriminalvården lämnas under E. 
Kriminalvården. 

8 Ändringar i anslagsindelningcn 

I propositionen 1988/89:25 med förslag till tilläggsbudget I till 
statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m.m., har statsministern anmält 
vissa förändringar i departementsindelningen att träda i kraft den 1 
januari 1989. 

För justitiedepartementets del innebar förändringen att arenden om 
polisväsendet förs över till civildepartementet. Fr.o.m. budgetåret 
1989/90 redovisas därför anslagen till polisväsendet under trettonde 

huvudtiteln i budgetpropositionen. Indelningen i littera och anslag 
under andra huvudtiteln har samtidigt ändrats. Ändringen är följande. 

Littera B Polisväsendet har utgått och ersatts av B. Vissa tillsyns
myndigheter, m.m. Avsnittet innehåller nu B 1. Justitiekanslern och B 
2. Datainspektionen. 

Dessa två senare anslag har flyttats frän littera G. De kvarvarande 
anslagen under littera G har numrerats om. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 4 

36 



A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Statsrådsberedningen 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

20 078 980 
19 994 000 
21 148 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 17 5 000 kr. inte ställts till stats
rådsberedningens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Representationsbidrag 
Summa 

1988/89 

63 

19 944 000 (1) 
(17 521 000) (1) 

50 000 
19 994 000 (1) 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 1 150 000 
(+ 600 000) 

+ 4 000 
+ 1 154 000 

(1) Av anslaget har 175 000 kr. inte ställts till statsrådsberedningens 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
21 148 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real 
minskning av utgifterna om 5 % på tre år med fördelningen 2,2 och 1 % 
för första, andra resp. tredje budgetåret. Jag har därvid påfört 34 000 kr. 
med anledning av RC-organisationens upplösning, se vidare bil. 2 Ge
mensamma frågor avsnitt 4. Vidare har jag som en följd av den före 
slagna avvecklingen av det särskilda anslaget för Extra utgifter under 
anslaget beräknat 300 000 kr Uämför bil. I Finansplanen, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 7). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1989 /90 anvisa ett 

förslagsanslag på 21 148 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

37 427 865 
37 916 000 
41 120 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 339 000 kr. inte ställts till justi
tiedepartementets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 
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Personal 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader 
(därav lönekostnader I 
Summa 

1988/89 

151 

37 916 000 (11 
133 740 ooo 11 I 
37 916 000 (11 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 3 204 000 
(+ 704 0001 
+ 3 204 000 

(1 I Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 339 000 kr. inte ställts till 
justitiedepartementets disposition till följd av tillämpandet av en ut 
giftsram. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
41 120 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real 
minskning av utgifterna om 5 % på tre år med fördelningen 2,2 och l % 
för första, andra och tredje budgetåret. Vid anslagsberäkningen har jag 
beaktat att frågor om polisväsendet fr.o.m. den l januari 1989 genom en 
ändrad arbetsfördelning inom regeringskansliet handläggs i civildepar
tementet. I samband härmed har sex tjänster i departementet dragits in 
och överförts till civildepartementet. 

Vidare har jag som en följd av den föreslagna avvecklingen av det 
särskilda anslaget Extra utgifter under anslaget beräknat l 300 000 kr 
Gämför bil. 1 Finansplanen, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 
7). 

På anslaget för justitiedepartementet har 91 000 kr. påförts med anled 
ning av RC-organisationens upplösning, se vidare bilaga 2 gemensamma 
frågor avsnitt 4. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiedepartementet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 41 120 000 kr. 

A 3. Utredningar m.m. 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

27 245 319 
26 130 000 
25 665 000 

Reservation 1 155 866 

Fem nya kommitteer har tillsatts under år 1988. Dessa är 1988 års leasing
utredning, utredningen med uppdrag att utreda vissa konkursrättsliga 
frågor, kommitten med uppdrag att utreda frågan om meddelarfriheten i 
förhållandet mellan enskilda, utredningen med uppdrag att utreda vissa 
frågor om säkerhetspolisen och storstadsutredningen. Direktiv har vida
re beslutats för en kommitte som skall överväga om möjligheterna till 
ersättning för ideell skada kan förbättras. 

Under år 1988 har sju kommitteer avslutat sina uppdrag, nämligen 
fängelsestraffkommitten, betalningsansvarskommitten, utredningen om 
TV-övervakning m. m., juristkommissionen med anledning av mordet 
på Olof Palme, parlamentariska kommissionen med anledning av mor-
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det på Olof Palme, medborgarkommissionen för granskning av viss va
penexport och 1987 års domarutredning. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam- · 
heten kan anslaget minskas något (-465 000 kr.) under nästa budgetår. 
Jag har därvid beaktat att SÄPO-kommitten på grund av den ändrade 
arbetsfördelningen i regeringskansliet överförts till civildepartementets 
ansvarsområde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett re

servationsanslag på 25 665 000 kr. 

A 4. Information om lagstiftning m.m. (1) 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1 826 652 
810 000 

1 132 000 

Reservation 

(l) Tidigare anslaget A 5. Information om lagstiftning m.m. 
Anslagsbeloppet bör för nästa budgetår uppgå till I 132 000 kr. 
Under anslaget har jag beräknat ett engångsbelopp på 25 000 kr. som 

ett tillskott till en stiftelse som avses bli bildad av bl.a. justitie departe
mentet. Stiftelsen, som skall benämnas Stiftelsen för rättsin formation, 
skall verka för att rättsinformation i växande utsträckning blir tillgänglig 
för rättslivet med användning av informationsteknologins nya möjlighe
ter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Information om lagstiftning m.m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 1 132 000 kr. 

A 5. Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. (I) 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

8 300 000 
10 300 000 
10 912 000 

Reservation 0 

(I) Tidigare anslaget A 6. Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. 
Från anslaget betalas bidrag till den verksamhet som bedrivs av Stiftel

sen Institutet för framtidsstudier. Stiftelsen, vars styrelse är utsedd av 
regeringen, skall enligt sina stadgar bl.a. i egen regi eller i samarbete med 
andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed samman
hängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred 
diskussion om framtida hot och möjligheter i samhälls utvecklingen. Stif
telsens verksamhet leds under styrelsen av en chef. 2 milj kr har tidigare 
avsatts som stiftelsekapital. 

Institutet för framtidsstudier föreslår att bidraget för nästa budgetår 
bör uppgå till 11 100 000 kr. exklusive pris- och löneomräkning. 

Institutets verksamhet började i oktober 1987. Under budgetåret 1987 I 
88 har en chef för institutet rekryterats. Dessutom har ett omfattande 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 4 

39 



arbete lagts ned på en organisationsuppbyggnad m.m. Institutet har över 
tagit ett antal projekt från forskningsrådsnämndens sekretariat för fram
tidsstudier. Institutet har också lagt fast riktlinjerna för verksamheten 
under perioden 1988-1990. Enligt dessa riktlinjer bör institutets fram
tidsstudier vara ett komplement till långstidsutredningarna och liknande 
framtidsbedömningar. Institutets stora projekt skall koncentreras på så
dana långsiktiga problem som kommer att ha betydelse för debatt .och 
beslutsfattande under den närmaste tiden. Huvudområdena blir miljö 
och hälsa, svenskt arbete och liv samt internationell och global utveck
ling. Till det första området hänförs det under hösten 1988 startade bio
samhällesprojektet som på olika områden skall belysa fråge ställningar 
som väcks av den nya biologin och dess tillämpningar. Under huvudru
briken svenskt arbete och liv pågår ett projekt om framtida folk rörelser 
och framtiden. Under rubriken internationell och global utveckling dis
kuteras bl a en fristående fortsättning av en tidigare genomförd studie av 
Sverige i framtidens Europa. Under alla de tre ämnesrubrikerna över
vägs för övrigt ett ytterligare antal arbetsprojekt. Institutets planering för 
treårsperioden innefattar också ett antal vetenskapliga och offentliga 
seminarier och informations- och publiceringsverksamhet. 

Jag förordar att anslaget beräknas till I 0 912 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Framtidsstudier, långsiktig ana~vs m.m. för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 0 912 000 kr. 
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B. VISSA TILLSYNSMYNDIGHETER M.M. 

B 1. Justitiekanslern 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3 783 215 
3 675 000 
4 539 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 29 000 kr. inte ställts till justitie
kanslerns disposition till följd av tillämpandet av en utgifts ram. 

Justitiekanslern (JK) är regeringens juridiske ombudsman, bevakar 
statens rätt och har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. 
Han fullgör också vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihetsförordning en, 8 
kap. rättegångsbalken, datalagen (1973 :289) och lagen (I 977 :20) om TV
övervakning. 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
Summa 

1988/89 

11 

3 227 000 (1) 
(2 982 000) (1) 

398 000 
50 000 

3 675 000 (1) 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 726 000 
(+ 594 000) 
+ 88 000 
+ 50 000 
+ 864 000 

(1) Av anslaget har 29 000 kr. inte ställts till justitiekanslerns 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

JK 

Någon real anslagsminskning enligt huvudförslaget är enligt JK inte 
möjlig att genomföra. Ärendemängden har under kalenderåret 1987 ökat 
med 10 procent i jämförelse med år 1986. Detta tillsammans med en rad 
synnerligen resurskrävande utredningsuppdrag från regeringen har gjort 
att arbetssituationen blivit mycket ansträngd. En nedskärning av ansla
get under närmast följande tre budgetåren kan endast genomföras ge
nom en minskning av personalen. En sådan minskning skulle innebära 
att vissa arbetsområden blir eftersatta. JK skulle därigenom inte kunna 
fullgöra de uppgifter som ålagts honom enligt lag och annan författning. 

Det alltmera ansträngda arbetsläget har under budgetåret 1987 /88 
mötts med olika åtgärder för att effektivisera och förenkla arbetet. Dator
stöd vid registrering och dagboksföring är under genomförande. Trots 
detta har den genomsnittliga tiden för handläggningen av ärendena för
längts. 

ADB-stödet måste ytterligare byggas ut under budgetåret 1989/90. I en 
första etapp bör tre handläggare förses med ADB-utrustningar. Ett en
gångsbelopp på 100 000 kr. bör tillföras JK för detta ändamål. 
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JK anser att det bör finnas ekonomiskt utrymme för att anlita externa 
tjänster vid särskilda tillfällen. Det gäller såväl på kansli- som handläg
garsidan. Särskilt vid inspektioner har det visat sig värdefullt att ha till
gång till personer med särskilda kunskaper inom den inspekterade myn
dighetens verksamhetsområde ( + 100 000 kr.). 

I sitt anslagsyrkande har JK i övrigt utgått från en anslagsnivå som 
motsvarar de faktiska utgifterna under budgetåret 1987 /88. 

Föredragandens överväganden 

JK:s ökande arbetsmängd kan inte förenas med en tillämpning av hu
vudförslaget. J K bör därför undantas från en tillämpning av detta. 

JK bör i form av en engångsanvisning om 100 000 kr. få begärda medel 
för en utbyggnad av ADB-stödet. Han bör också få begärda medel för 
tillfälliga personalförstärkningar bl. a. vid inspektioner ( + I 00 000 kr.). 
Härutöver har jag beräknat 300 000 kr. för en allmän förstärkning av 
JK:s resurser. Jag har vidare i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten 
föreslås slopad för JK fr. o. m. den I juli 1989. 

På anslaget för JK har 94 000 kr. påförts med anledning av RC-organi
sationens upplösning, se vidare bil. 2 Gemensamma frågor avsnitt 4. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
4 539 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiekanslern för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på 4 539 000 kr. 

B 2. Datainspektionen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

3 667 611 
1 000 
1 000 

Datainspektionen har till uppgift att pröva frågor om tillstånd och 
utöva tillsyn enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen 
(1973: 1173) och inkassolagen ( 1974: 182) samt att utfärda licens enligt 
datalagen. Inspektionen skall dessutom fr. o. m. den 1 januari 1988 utöva 
tillsyn enligt lagen ( 1987: 1231) om automatisk databehandling vid tax
eringsrevision m.m. 

Inspektionen skall verka för att automatisk databehandling av person
uppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskildas personliga integri
tet och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. 

Chef för inspektionen är en generaldirektör. Inom inspektionen finns 
två sakenheter. Den ena svarar för inspektionens uppgifter i fråga om 
offentlig verksamhet och den andra för inspektionens uppgifter i fråga 
om enskild verksamhet. Dessutom finns en administrativ enhet. 
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1987 /88 1988/89 Beräknad ändring 
Utfall 1989/90 

Före-
draganden 

Personal 
Summa 34 
Anslag 
Utgifter 
1. Licens- och 

tillstånds-
verksamhet 6 062 000 

2. Tillsyns-
verksamhet 6 075 000 14 453 000 + 883 000 

3. Information 528 000 
Summa 12 665 000 14 453 000 + 883 000 
Uppbördsmedel 
Inkomster vid 
datainspektionen - 8 785 000 - 14 452 000 - 883 000 
Nettoutgift 3 880 000 1 000 1 000 

Datainspektionens budget var t.o.m. budgetåret 1987/88 indelad i tre 
verksamhetsprogram. 

Datainspektionen 

Antalet inkomna ärenden budgetåret 1987 /88 har ökat med över tio pro
cent i förhållande till genomsnittsnivån under de föregående fyra bud
getåren. Ökningen återspeglar den stegrade datoranvändningen i sam
hället. Den ökande användningen av mindre datorer kommer att öka 
inspektionens arbetsvolym ytterligare. Antalet ärenden under arbete har 
trots volymökningen kunnat minskas väsentligt. Omloppstiden har ned
bringats kraftigt. Från servicesynpunkt får handläggningstiderna nume
ra anses som rimliga. Den ökade produktiviteten beror främst på det 
datorstöd som införts vid handläggningen av ärenden hos inspektionen. 
Förenklingar i beredningen av vissa ärendetyper har också bidragit till 
inspektionens ökade effektivitet. Den ökade avverkningstakten bedöms 
inte ha påverkat kvaliten i avgörandena. 

I datainspektionens verksamhetsplan för budgetåren 1986/87-1988/ 
89 angavs vissa målsättningar för inspektionens verksamhet under treårs 
perioden. Målet att öka servicegraden i ärendehandläggningen har redan 
i väsentlig grad uppfyllts. Även när det gäller den eftersträvade för skjut
ningen i verksamheten mot ökade tillsynsinsatser närmar sig inspek tio
nen de uppsatta målen. Inspektionen räknar med att förverkliga de kvar
varande målen fullt ut under den återstående delen av planerings peri
oden. 81.a. kommer ökade resurser att tilldelas tillsynsverksamheten 
gentemot den offentliga sektorn. I valet mellan olika tillsynsmodeller har 
inspektionen hittills arbetat med generella insatser. Man har sålunda 
tagit fram branschvisa föreskrifter, allmänna råd och generell informa-
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tion i stället för att genomföra punktvisa insatser. Antalet oanmälda in
spektioner på inspektionens initiativ har under budgetåret 1987 /88 varit 
ett tiotal. 

Fr.o.m. den 1 januari 1988 gäller lagen (1987: l 23 l) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision m.m .. Lagen lägger tillsynsupp gif
ter på inspektionen. Inspektionen skall bl.a. tillse att taxerings revision 
som sker med hjälp av ADB inte leder till otillbörligt intrång i den per
sonliga integriteten. Inspektionen får enligt lagen i detta syfte utfärda 
generella föreskrifter eller om det är påkallat för att förebygga intrång i 
den personliga integriteten meddela föreskrifter beträffande särskilda 
revisionstillfällen. Vid vissa typer av taxerings revision skall inspek
tionen höras innan en skattemyndighet fattar beslut om revision. Inspek
tionen har efter omfattande arbetsinsatser och efter samråd med riksskat
teverket i augusti 1988 utfärdat sådana generella riktlinjer för taxerings
revision. Inspektionen har också utarbetat nya riktlinjer för ADB-säker
heten vid personregistrering. Riktlinjerna kommer att få stor betydelse 
inte bara för integritetsskyddet vid personregistrering utan också för 
ADB-användningen i andra sammanhang. 

Inkomsterna i datainspektionens verksamhet består av licens- och 
hand läggningsavgifter. De uppgick budgetåret 1987 /88 sammanlagt till 
ca 8, 7 milj. kr., vilket gav en täckning av inspektionens utgifter med nära 
70 procent. Antalet licenser var vid utgången av budgetåret 26 904 en 
ökning med l 422. Licensavgiften höjdes den l april 1988 från 240 kr. till 
400kr. Nästan full kostnadstäckning skulle ha uppnåtts budgetåret 1987 I 
88 om den högre avgiften hade gällt under hela budgetåret. 

Ingenting talar för att kraven på inspektionen framöver kommer att 
minska. Vad de nya tillsynsuppgifterna till följd av lagen om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision m.m. kommer att kräva för resur
ser är för närvarande svårt att beräkna. Inspektionen har fått tillgripa 
extraordinära arbetsinsatser för att kunna bemästra arbetsbördan det 
förflutna budgetåret. En nedskärning av budgetramen genom en tillämp
ning på datainspektionen av huvudförslaget skulle med nödvändighet 
leda till att tillsyns- och informationsinsatserna måste inskränkas. In
spektionen hemställer därför att bli undantagen ifrån en tillämpning av 
huvudförslaget. 

Inspektionen gör den bedömningen att de nya tillsynsuppgifterna som 
tillförts inspektionen genom lagen om automatisk databehandling vid 
taxeringsrevision m.m. kommer att kräva åtminstone två handläggar 
tjänster under de kommande åren. Inspektionen begär därför att utgifts
ramen för budgetåret 1989/90 ökas med resurser för två kvalificerade 
handläggare ( + 440 000 kr.) och att denna kostnad bör undantas från 
kostnadstäckningskravet. 

Utgiftsramen uppgår till 14 893 000 kr. exklusive pris- och löneomräk
ning. 

En ny verksamhetsplan för budgetåren 1989/90-1991/92 kommer se
nare att redovisas för regeringen. 
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Föredragandens överväganden 

Inspektionen har anmält att de mål som sattes upp i verksamhetsplanen 
för budgetåren 1986/87 - 1988/89 kommer att uppnås under planperio
den. Inspektionen står fast vid sin bedömning att verksamhetens utgifter 
under budgetåret 1988/89 helt kommer att balanseras av inkomster av 
avgifter i inspektionens verksamhet. Detta är positivt. 

Ärendemängden är fortsatt hög. Till detta kommer att inspektionen 
fr.o.m. den l januari 1989 också skall handlägga ärenden enligt lagen om 
automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m. Denna inspek
tionens arbetssituation gör att jag föreslår att huvudförslaget inte skall 
tillämpas på inspektionen. Jag har då också beaktat betydelsen av att 
inspektionen även under budgetåret 1989/90 skall kunna fortsätta med 
att överföra ökade resurser till sin tillsynsverksamhet. 

Datainspektionen har begärt att utgifterna får ökas med kostnaderna 
för två handläggare för arbetet med ärenden enligt den nya lagstiftningen 
om automatisk databehandling vid taxeringsrevision. Liksom inspek
tionen anser jag att det för närvarande är svårt att bedöma hur mycket 
arbete den nya lagstiftningen kommer att medföra under budgetåret 
1989/90. Denna osäkerhet gör att jag inte kan biträda inspektionens 
yrkande. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1989/90 anvisa ett för
slagsanslag på I 000 kr. 
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C.ÅKLAGARVÄSENDET 

Åklagarväsendet ingår fr.o.m. budgetåret 1988/89 i försöksverksamhe
ten med treåriga budgetramar. Detta innebär att den allmänna inrikt
ningen av verksamheten har lagts fast inför budgetperioden 1988/89 -
1990191. Således finns det för budgetperioden dels en plan för admini
strativ utveckling och ADB (AU/ ADB-plan) för riksåklagarens kansli 
och för åklagarmyndigheterna, dels en plan för utbildnings- och infor
mationsinsatser beträffande åklagarmyndigheterna. Beslutet om resurs
tilldelning bör omprövas med hänsyn till det svåra personalförsörjnings
läget och till planerade nya rutiner för strafföreläggande. Jag återkom
mer till detta under anslagen. 

C 1. Riksåklagaren 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

13 440 000 
14 303 000 
16 465 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har I 04 000 kr. inte ställts till riks
åklagarens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Riksåklagaren är under regeringen den högste åklagaren och leder 
åklagarväsendet i riket. Riksåklagarens kansli är organiserat på två byrå
er, kanslibyrån och tillsynsbyrån. Vid sidan härav finns viss personal för 
riksåklagarens åklagarverksamhet i högsta domstolen. 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader 

!därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Summa 

1988/89 

55 

12 616 000(1) 
110 472 000)11) 

1 688 000 
14 303 00011) 

Beräknad ändring 
1989/90 

Före
draganden 

+ 1 

+ 2 109 000 
I+ 1 129 000) 
+ 53 000 
+ 2 162 000 

11) Av angivet belopp har inte 104 000 kr. ställts till riksåklagarens 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Riksåklagaren 

I. För riksåklagaren lades inför budgetperioden 1988/89 - 1990/91 
fast ett begränsat huvudförslag. Detta innebär att riksåklagaren för bud
getåret 1989/90 inte skall vidkännas någon medelsminskning. 

2. Medel enligt fastställd AU/ ADB-plan yrkas med 383 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Som framgår av 1988 års budgetproposition har ett begränsat huvudförs
lag för innevarande treårsperiod lagts fast. Något nytt ställningstagande i 
denna fråga behövs således inte detta år. 

Jag föreslår att medel tillförs anslaget enligt fastställd AU/ ADB-plan. 
Personalförsörjningsläget har försämrats inom åklagarväsendet. Ett 
stort antal åklagare har slutat och det är svårt att nyrekrytera. För att på 
både kort och lång sikt kunna motverka denna utveckling bör medel för 
en kvalificerad rekryteringsansvarig tillföras anslaget. 

På anslaget har 306 000 kr. påförts med anledning av RC-organisatio
n~ns upplösning, se vidare bil. 2 Gemensamma frågor, avsnitt 4. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
riksåklagaren fr.o.m. den I juli 1989. 

Under återstoden av den treåriga budgetperioden innebär detta - med 
utgångspunkt från anslaget för budgetåret 1989/90 - att anslaget bör 
uppgå till följande. 

Hemställan 

BudgetAret 1989/90 
16 465 000 kr. 

BudgetAret 1990/91 
16 465 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Riksåklagaren för budgetåret 1989/90 anvisa ett ramans
lag på 16 465 000 kr. 

C 2. Åklagarmyndigheterna 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

318 502 000 
324 985 000 
364 238 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har inte 2 640 000 kr. ställts till 
riksåklagarens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

För åklagarverksamheten är landet indelat i 13 regioner. Flertalet re
gioner omfattar två län. Vid de regionala myndigheterna, som var och en 
leds av en överåklagare, tjänstgör statsåklagare och distriktsåklagare 
som handlägger vissa typer av mål, främst sådana som rör ekonomisk 
brottslighet. Överåklagaren skall handlägga mål som är särskilt krävande 
och utövar dessutom ledningen över åklagarverksamheten inom sin re
gion. 

Riket är indelat i 86 åklagardistrikt. Åklagarmyndigheterna i 83 av 
dessa distrikt lyder under regionåklagarmyndigheterna och leds av 
chefsåklagare. Åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Mal
mö, som var och en leds av en överåklagare, står utanför den regionala 
åklagarorganisationen. Överåklagarna i dessa tre distrikt fullgör i prin
cip samma uppgifter som överåklagarna vid regionåklagarmyndigheter
na. 
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Härutöver finns en statsåklagarmyndighet för speciella mål, som leds Prop. 1988/89:100 
av en överåklagare. Åklagare vid den myndigheten handlägger mål i hela Bil. 4 
riket, i första hand mycket omfattande mål eller mål som berör flera 
regioner. 

Beräknad ändring 
1988/89 1989/90 

Före-
draganden 

Personal 
Överåklagare 17 
Statsåklagare 20 
Chefsåklagare, kammar-

åklagare och 
distriktsåklagare 453 

Assistentåklagare/ 
assistentåklagare 
till förfogande 125 

Åklagaraspiranter I 
extra assistent-
åklagare 35 

Övrig personal 530 
Summa 1 180 
Anslag 
Förvaltningskost-

nader 281 276 000(1) + 37 338 000 
(därav löna-
kostnader) (264 728 000)( 1) (+ 32 742 000) 

Lokalkostnader 35 965 000 + 1 074 000 
Resekostnader 4 248 000 + 425 000 
Kostnader för gemensam 

kontorsdri ft 3 496 000 + 416 000 
Summa 324 985 000( 1) + 39 253 000 

(1) Av angivet belopp har inte 2 640 000 kr. ställts till riksåklagarens 
disposi tian till följd av tillämpningen av en utgifts ram. 

Riksåklagaren 

I. Enligt 1988 års budgetproposition skall inte något huvudförslag 
tillämpas på åklagarmyndigheterna för budgetperioden 1988/89 - 1990/ 
91. 

2. Medel enligt fastställd utbildningsplan 1 000 000 kr. 
3. Medel enligt fastställd AU/ ADB-plan 314 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som framgår av 1988 års budgetproposition skall inte något huvudförs
lag tillämpas på åklagarmyndigheterna för innevarande treårsperiod. 

Jag föreslår att medel tillförs anslaget enligt utbildningsplanen och 
AU/ ADB-plan. För att införa en ny strafförelägganderutin beräknas 48 



medel för ett första skede. Vidare tillförs medel för vissa personalbefräm
jande åtgärder. 

Under återstoden av den treåriga budgetperioden innebär detta - med 
utgångspunkt från anslaget för budgetåret 1989/90 - att anslaget bör 
uppgå till följande. 

BudgetAret 1989/90 
384 238 000 kr. 

Hemställan 

BudgetAret 1990 
362 405 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
ramanslag på 364 238 000 kr. 

4 Riksdagen 1988/891 sam/. Nr 100. Bilaga 4 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 4 

49 



D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M. 

1 Domstolarna och domarbanan i framtiden 

I den inledande översikten (avsnitt 2.1 och 2.2) har jag tagit upp frågor 
om domstolarna i framtiden och domarbanan. Där har jag bl.a. redovisat 
huvuddragen av 1987 års domarutrednings betänkande (SOU 1988:53) 
Domarbanan - Utbildning och meritvärdering. 

Jag vill här också nämna att chefen för utbildningsdepartementet se
nare i dag i sin anmälan av anslagen för grundläggande högskoleutbild
ning kommer att föreslå en ökad medelstilldelning för att höja kvaliten i 
juristutbildningen. 

2 Treåriga budgetramar 

Regeringen utfärdade den I oktober 1987 särskilda direktiv för domstols
verkets anslagsframställning för budgetåren 1989 /90 - 1991 /92. Avsikten 
är att statsmakternas och myndigheternas budgetbehandling skall göras 
grundligare vart tredje år för att kunna göras enklare under de mellanlig
gande åren. Detta ger bättre förutsättningar för en rationell budgethante
ring eftersom myndigheterna kan ges anslagsramar och riktlinjer för en 
längre period än tidigare. 

Domstolsverket har i en särskild rapport i april 1988 redovisat en resul
tatanalys och en framtidsbeskrivning samt lämnat budgetförslag för tre
årsperioden. Rapporten omfattar anslagen för domstolsverket, de all
männa domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostads
domstolen samt arrende- och hyresnämnderna. 

Försäkringsdomstolarna fördes över till justitiedepartementets an
svarsområde den I juli 1988. Försäkringsdomstolarna hade redan dess
förinnan avlämnat en motsvarande treårsrapport, och tanken var att de 
redan budgetåret 1988/89 skulle gå in i den särskilda försöksverksamhe
ten med treåriga budgetramar. Med hänsyn till att övriga domstolar inom 
justitiedepartementets område inte skulle ingå i försöksverksamheten 
förrän senare ändrades inriktningen till att avse ett samordnat försök för 
samtliga domstolar. 

Domsto/sverkets rapport 

I domstolsverkets rapport sägs att verksamheten vid domstolarna i flera 
avseenden inte har utvecklats tillfredsställande under senare år trots be
tydande ansträngningar från domstolarnas sida. Arbetsläget är allmänt 
sett ansträngt. Vid de allmänna domstolarna har omloppstiderna ökat 
under senare år. Vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, särskilt vid 
länsrätterna, är omloppstiderna för skattemål fortfarande för långa. 
Även vid bostadsdomstolen samt arrende- och hyresnämnderna har ar
betsläget försämrats efter flera års anslagsminskningar och en ökad ar
betsbelastning. 

Beräkningarna av produktiviteten visar att flertalet domstolar samt 
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arrende- och hyresnämnderna sammantaget har uppnått en viss produk
tivitetsförbättring under perioden 1983-1987. Samtidigt visar utveckling
en vid domstolarna en tendens att målen och ärendena genomsnittligt 
sett blivit svårare och mer omfattande. 

I rapporten redovisas en analys av mål- och ärendebalanser samt om
loppstider. Skillnaderna i omloppstider mellan olika måltyper visar att 
domstolarna tillämpar de förtursregler och de riktlinjer för prioritering 
av vissa måltyper som finns uttalade av statsmakterna. En allmän för
kortning av omloppstiderna i domstolarna, särskilt vid länsrätterna, är 
emellertid angelägen. Det gäller enligt rapporten även inom ramen för 
domstolarnas nuvarande resurser. 

Domstolsverket konstaterar att flertalet myndigheter inom verksam
hetsområdet kan komma att stå inför betydande förändringar inom de 
närmaste åren. Som exempel nämns att vissa arbetsuppgifter kan komma 
att föras över från tingsrätterna till myndigheter utanför domstolsväsen
det. 

Mot bakgrund av det ansträngda arbetsläget förordar domstolsverket 
vissa personalförstärkningar under treårsperioden. Den särskilda perso
nalinsatsen är enligt verket nödvändig för att sänka den nuvarande ba
lansnivån, förkorta väntetider och för att förbättra arbetsläget vid de 
domstolar där utvecklingen varit särskilt otillfredsställande. 

För att modernisera och effektivera verksamheten vid domstolarna 
föreslår domstolsverket en ökad satsning på ADB-utveckling under an
slagsperioden. Utvecklingen avses följa en plan som domstolsverket har 
tagit fram för åren 1988 - 1992. Hittills har arbetet främst inriktats på 
domstolarnas målkanslier, framför allt i det s.k. kanslidatorsystemet. Vid 
överrätterna omfattar ADB-uppbyggnaden också informationsåtervin
ning, både genom RÄTISDATA och lokala system. Utvecklingen av 
datorstödet inriktas särskilt på småskalig datateknik och på generella 
systemlösningar som kan användas vid ett flertal domstolar. Domstols
verket strävar efter en uppbyggnad och ett genomförande av datorstöd 
inom verksamhetsområdet på så bred front att samtliga myndighetstyper 
skall kunna få tillgång till datatekniska hjälpmedel inom rimlig tid. Detta 
innebär att verket nu arbetar efter två utvecklingslinjer; dels fortsatt ut
veckling och införande av kanslidatorsystemtet, dels införande av enkla
re system för enbart textbehandling. 

Verket räknar med att 6-8 kanslidatorsystem kan införas per år och att 
ett stort antal domstolar kan förses med system för textbehandling. Ut
byggnadstakten är självfallet beroende av att erforderliga investerings
medel beviljas. 

I rapporten föreslås också en satsning på personalutbildning. Försla
gen innebär en ökning från nuvarande en utbildningsdag per anställd 
och år till två alternativt tre dagar. Utbildning för yngre domare, ADB
utbildning i allmänhet samt utbildning för att bredda biträdespersona
Iens arbetsuppgifter tillhör de prioriterade områdena liksom chefsutbild
ningen. 

I rapporten erinrar verket om den undersökning av rekryteringen till 
och avhoppen från domarbanan som verket tidigare redovisat (DV Rap
port 1987: I). 
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I rapporten redovisas också åtgärder för att öka myndigheternas admi
nistrativa självständighet och ansvar. Rapporten behandlar vidare frågor 
om Service och om samverkan med myndigheter utanför verksamhets
området. 

Föredragandens överväganden 

Domstolsverkets särskilda rapport och anslagsframställning uppfyller 
enligt min mening väl de krav som regeringen har ställt upp i direktiven 
för treåriga budgetramar. Detsamma gäller för försäkringsdomstolarnas 
rapport. Jag är därför nu beredd att föreslå treårsramar för de anslag som 
omfattas av de två rapporterna. 

Jag kan i huvudsak instämma i den prioritering av verksamheten som 
domstolsverket har föreslagit för budgetperioden, vilket innebär perso
nalförstärkningar samt satsningar på teknikutveckling och utbildning. 

Mot bakgrund av det mycket ansträngda arbetsläget i domstolarna 
beslutade regeringen den 6 oktober 1988 på mitt förslag att redan under 
innevarande budgetår förstärka domstolarna. Resurstillskottet, ca 7 ,3 
milj. kr., är avsett för att förbättra arbetsvillkoren för personalen på de 
mest arbetstyngda domstolarna. Min avsikt är att under budgetperioden 
följa upp denna satsning. 

Jag är väl medveten om domstols verkets och domstolarnas gemensam
ma strävanden att utveckla och modernisera arbetsmetoder, teknikstöd 
och arbetsmiljö. Resursknapphet och andra nödvändiga prioriteringar 
har emellertid ibland hindrat det önskvärda utvecklingsarbetet. Därför 
utförs fortfarande vissa arbetsmoment i domstolarna utan moderna tek

-ni_ska hjälpfl1edel i en miljö som på många ställen ter sig ålderdomlig. 
Den kommande budgetperioden måste därför enligt min mening präglas 
av en höjning av ambitionsnivån när det gäller att utveckla och förbättra 
arbetsformer och teknikstöd. 

Det ansträngda arbetsläget i domstolarna har också medfört att utbild
ning av personalen i viss mån har eftersatts. Antalet utbildningsdagar per 
anställd och år är inom domstolsväsendet lägre än inom många andra 
sektorer av statsförvaltningen. Det är enligt min mening mot bl.a. denna 
bakgrund angeläget att ytterligare medel avsätts för utbildning som bör 
komma alla personalkategorier till del. 

Jag återkommer under de olika myndighetsanslagen med beräkning 
av medel för de ändamål som jag nu har förordat. Jag vill redan här 
framhålla att möjligheterna att anskaffa ADB-utrustning inte är begrän
sade till de belopp som jag anger för sådana ändamål. Genom ompriori
teringar inom anslagen kan självfallet ytterligare medel användas för 
ADB-investeringar. 

3 Sammanslagning av anslag 

Regeringen har under flera budgetår efter förslag av domstolsverket be
slutat om smärre omfördelningar av medel mellan de olika förvaltnings
anslagen inom domstolsverkets verksamhetsområde. Omfördelningarna 
har föranletts av växlingar i arbetsläget vid myndigheterna. För att dom-
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stolsverket i framtiden på egen hand skall kunna göra sådana omfördel
ningar av resurserna föreslår verket att anslagen D 2. Allmänna domsto
larna och D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. slås sam
man till ett anslag. 

Jag delar domstolsverkets uppfattning och föreslår att de båda an
slagen slås samman till ett anslag med beteckningen D 2. Allmänna dom
stolarna m.m. 

5 Lokalförsörjningen inom domstolsväsendet m.m. 

Byggnadsstyrelsen är lokalhållare för domstolsväsendet och rättshjälps
nämnderna. Lokalbeståndet uppgår till ca 370 000 m2. Under innevaran
de budgetår disponeras ca 253 milj. kr. för lokalbeståndet. Det motsvarar 
ca 16 % av myndigheternas förvaltningskostnader. 

D 1. Domstolsverket 
1987 /88 Utgift 46 548 991 
1988/89 Anslag 49 024 000 
1989/90 Förslag 51 433 000 
Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 250 000 kr. inte ställts till 
domstolsverkets disposition till följd av tillämpningen av en 
utgi ftsram. 

Domstolsverket är en central förvaltningsmyndighet för de allmänna 
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, • · 
arrende- och hyresnämnderna, försäkringsdomstolarna, rättshjälps
nämnderna och de allmänna advokatbyråerna. Domstolsverket har ock
så till uppgift att på det allmännas vägnar föra talan mot beslut i rätts
hjälpsfrågor. 

Chef för domstolsverket är en generaldirektör. Inom verket finns en 
organisationsenhet, en ekonomienhet, en personalenhet och en juridisk 
enhet. Dessutom finns ett sekretariat och en personalansvarsnämnd. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för verksamheten vid notari
enämnden, tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och besvärs
nämnden för rättshjälpen. 

Personal 
Summa 
Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Blanketter m. m. inom 
domstolsverkets 
verksamhetsområde 

Engångsanvisning 
Summa 

1988/89 

179 

42 263 000 ( 1) 
(25 016 000)(1) 

6 761 000 

49 024 000 ( 1) 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 970 000 
(+ 2 470 000) 

+ 689 000 
+ 750 000 
+ 2 409 000 

(1) Av angivet belopp har 250 000 kr. inte ställts till domstolsverkets 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
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Domstolsverket Prop. 1988/89: 100 

1. Huvudförslag budgetåret 1989/90 48 454 000 kr. Minskningen av Bil. 4 
utgifterna fördelas över en treårsperiod, med fördelningen I, 2 och 2 % 

för första, andra respektive tredje budgetåret. Ett genomförande av hu
vudförslaget skulle bl.a. medföra kraftiga störningar och förseningar i 
det utvecklings- och rationaliseringsarbete som domstolsverket bedriver 
inom sitt verksamhetsområde. 

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåret 1989/90 i förhållan
de till vad som anvisats i budgetpropositionen 1988 räknas upp enligt p. 2 
och 3. 

2. För att utvidga utbildningsverksamheten och förstärka ADB-ut
vecklingen vid domstolarna begär domstolsverket 500 000 kr. 

3. Till följd av att försäkringsdomstolarna överförts till domstolsver
kets verksamhetsområde yrkar verket 100 000 kr. för blanketter till dessa 
domstolar. 

Domstolsverket yrkar oförändrat anslag för budgetåren 1990/91 och 
1991/92. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att anslaget beräknas med utgångspunkt från en minskning 
av utgifterna med 5 % på tre år med fördelningen I %, 2 % och 2 % för 
första, andra och tredje budgetåret. 

Som jag tidigare anfört måste ADB-utvecklingen inom domstolsver
kets verksamhetsområde fortsätta i enlighet med den ADB-plan som ver
ket reviderade år 1987 och som gäller för perioden 1988-92. ADB-ut
byggnaden är en väsentlig förutsättning för att verksamheten vid myn
digheterna skall kunna effektiveras. För detta ändamål och för utökad 
utbildningsverksamhet behöver domstolsverket ytterligare resurser. Jag 
beräknar medel för detta med 800 000 kr. 

För systemutveckling och programmering av ett ADB-system i den 
framtida rättshjälpsorganisationen beräknar jag medel under anslaget 
med ytterligare 750 000 kr. (engångsutgift). 

Anslags posten blanketter bör räknas upp med 100 000 kr. för blanket
ter till försäkringsdomstolarna. 

Anslaget har räknats ned med 481 000 kr. med anledning av RC-orga
nisationens upplösning, se vidare bil. 2 Gemensamma frågor avsnitt 4. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 
fr.o.m. den 1 juli 1989 för domstolsverket och de tre nämnder vars kost
nader betalas från detta anslag (1 115 000 kr.). 

Vid beräkningen av anslaget har jag, i avvaktan på att de lokala avtals
förhandlingarna avslutas, inte tagit hänsyn till de belopp som har avsatts 
för sektors- och myndighetsvisa åtgärder (RALS-88). 

Under den treåriga budgetperioden bör anslaget med utgångspunkt 
från anslaget för budgetåret 1989/90 uppgå till följande. 

Budgetåret 1989/90 
51 433 000 kr. 

Budgetåret 1990/91 
49 669 000 kr. 

Budgetåret 1991/92 
48 676 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Domstolsverket för budgetåret 1989/90 anvisa ett raman

slag på 51 433 000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna m.m.( l) 
1987 /88 Utgift ( 2) 1 201 364 311 
1988/89 Anslag(2) 1 183 852 000 
1989/90 Förslag 1 254 357 000 
(1) Tidigare anslaget D 2. Allmänna domstolarna 
(2) Anslagen D 2. Allmänna domstolarna och D 4. Bostadsdomstolen och 
hyresnämnderna m. m. Av anslagen för budgetåret 1988/89 har sammanlagt 
8 828 000 kr. inte ställts till domstolsverkets disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domsto
len. 

Tingsrätterna är allmänna underrätter. Det finns 97 tingsrätter. 
Hovrätterna är överrätter i de mål som överklagas från tingsrätterna. 

Det finns 6 hovrätter, Svea hovrätt (15 avdelningar, varav 13 för allmän
na mål och 2 för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt ( 4 avdelningar), 
hovrätten över Skåne och Blekinge (5 avdelningar), hovrätten för Västra 
Sverige (6 avdelningar), hovrätten för Nedre Norrland (2 avdelningar) 
och hovrätten för Övre Norrland (2 avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som överklagas från hovrätter
na. Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 25 justitie
råd. Fyra av dessa tjänstgör för närvarande i lagrådet. För högsta dom
stolen finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterare är knutna. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål första
tens ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 

Hyresnämnderna har bl.a. till uppgift att medla och vara skiljenämnd i 
hyrestvister samt att avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn
derna har motsvarande uppgift i arrendetvister.Flertalet av nämnderna 
har två eller tre län som verksamhetsområde. Hyresnämnderna har ge
mensamt kansli med arre.ndenämnderna. Sådana kanslier finns på tolv 
orter. 

Bostadsdomstolen är över- och sh.Jtinstans i de ärenden som avgörs av 
hyresnämnderna. 
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Personal 
Högsta domstolen 

Justitieråd, kanslichef 
och revisionssekreterare 

Övrig personal 
Hovrätterna 

Domare och hovrättsfiskaler 
Övrig personal 

Tingsrätterna 
Domare 
Tingsnotarier 
Övrig personal 
Bostadsdomstolen 

Domare och föredragande 
Övrig personal 
Hyresnämnderna 

Hyresråd 
Övrig personal 
Summa 
Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnaderl 

Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Ersättning till 

nämndemän 

1988/89 

63 
55 

381 
309 

663 
610 

2 477 

13 
7 

30 
91 

4 699 

949 118 000 111131 
1882 876 000)(1)(31 

10 782 000 111 
189 020 000 111 

34 932 000 121 
Summa 1 183 852 000 111131 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 49 850 000 
I+ 43 180 0001 
+ 1 075 000 
+ 14 550 000 

+ 5 030 000 
+ 70 505 000 

111 Anslagen D 2. Allmänna domstolarna och D 4. Bostadsdomstolen och 
hyresnåmnderna m. m. 
121 Anslaget D 2. Allmänna domstolarna. 
131 Av angivet belopp har sammanlagt 8 828 000 kr. inte ställts till 
domstolsverkets disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Domstolsverket 

I. Huvudförslag budgetåret 1989/90 I 165 621 000 kr. Minskningen 
av utgifterna fördelas över en treårsperiod med fördelningen l, 2 och 2 % 

för första, andra resp. tredje budgetåret. Ett genomförande av huvud
förslaget skulle försämra den redan otillfredsställande arbetssituationen 
vid de allmänna domstolarna och där påskynda den i flera avseenden 
ogynnsamma utveckling som nu pågått under en följd av år. En tillämp
ning av huvudförslaget skulle vidare resultera i väsentligt längre om
loppstider för målen och ärendena vid bostadsdomstolen och hyres
nämnderna. Med hänsyn härtill yrkar domstolsverket att huvudförslaget 
inte tillämpas på anslaget. 

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåren 1989 /90 - 1991 /92 i 
förhållande till vad som anvisats i budgetpropositionen 1988 i stället 
räknas upp med sammanlagt 32 milj. kr. enligt p. 2-5. 

2. För att minska mål- och ärendebalanserna och förbättra arbetsläget 
vid de allmänna domstolar där utvecklingen varit särskilt otillfredsstäl-
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!ande yrkar domstolsverket 3,5 milj. kr. per budgetår för personalför
stärkningar. 

3. Domstolsverket yrkar att anslaget räknas upp med 2,3 milj. kr. per 
budgetår för ökad efterutbildning. 

4. Domstolsverket begär 4 milj. kr. per budgetår för att öka takten i 
införandet av ADB-tekniska hjälpmedel vid de allmänna domstolarna. 

5. För att möta väntade mål- och ärendeökningar vid bostadsdomsto
len och hyresnämnderna samt för att finansiera kostnader för att där 
införa ADB-tekniska hjälpmedel yrkar domstolsverket 2 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 
Domstolarnas arbetsläge m.m. 

Arbetsläget vid de allmänna domstolarna är mycket ansträngt. Målen 
har blivit svårare och förhandlingstiden per mål har ökat. Antalet inkom
mande tvistemål har visserligen minskat under första halvåret 1988. Det
ta är emellertid huvudsakligen en följd av att bestridda konkursansök
ningar numera inte öveförs till handläggning som tvistemål utan hante
ras inom ramen för konkursärendet. Någon lättnad i arbetsbördan för 
domstolarna har därför inte uppkommit genom denna målminskning. 

Övriga mål.vid tingsrätterna har ökat i antal. Brottmålen ökade under 
det första halvåret 1988 i förhållande till motsvarande tidsperiod 1987 
med 6,5 procent och antalet mål om lagsökning och betalningsföreläg
gande med ca I 0 procent. 

Hovrätternas måltillströmning har sammantaget ökat med 7,4 pro
cent. Ökningen fördelar sig jämnt på brottmål, tvistemål och övriga mål. 
Högsta domstolens måltillströmning ligger på en oförändrad nivå. 

Fastighetsdatareformen har nu genomförts vid 47 av landets 93 in
skrivningsmyndigheter. Reformen genomförs i den takt som riksdagen 
beslutade om inför budgetåret 1987 /88. 

Ett tecken på det besvärliga läget i tingsrätterna är de ökande målba
lanserna och det förhållandet att genomsnittsåldern på de avgjorda må
len stiger från år till år. Även beträffande inskrivningsärendena är vänte
tiderna vid många tingsrätter oroväckande långa. Enskilda personer, 
kreditinrättningar m.fl. drabbas av betydande olägenheter på grund av 
dessa förseningar. Vid flera tingsrätter råder numera mycket långa hand
läggningstider för registrering av bouppteckningar. I ett beslut i novem
ber 1988 har justitieombudsmannen Anders Wigelius i fråga om hand
läggningstiden vid Stockholms tingsrätt (omkring fem månader) uttalat 
att det, med hänsyn främst till de syften som bouppteckningen tjänar, är 
minst sagt otillfredsställande med så långa handläggningstider. 

Jag kan inte annat än instämma i justitieombudsmannens uppfattning. 
Även om domstolarnas resurser är hårt utnyttjade anser jag det angeläget 
att man vid de enskilda tingsrätterna undersöker vilka möjligheter att 
förkorta väntetiderna som kan finnas, exempelvis genom omdispone
ringar. I en del fall är det sannolikt möjligt att genom temporära punktin
satser åstadkomma bestående förbättringar. I projektet" Kortare vänteti-
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der i tingsrätterna m.m." som jag strax skall redogöra för, kommer dessa 
frågor att behandlas. 

Jag anser att någon tillämpning av huvudförslaget inte kan komma i 
fråga under budgetperioden. En förstärkning bör i stället ske av anslaget 
med 10,2 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Tillskottet avser personalför
stärkningar (7,2 milj. kr.), ADB (1,5 milj. kr.) och utbildning (l,5 milj. 
kr.). Med hänsyn till att tillskottet för ADB i huvudsak utgör ersättning 
för avgifter till statskontoret medger satsningen en betydligt större inve
steringsvolym. Jag anser att satsningarna på ADB och utbildning bör -
med en måttlig avtrappning fortsätta under de följande två budgetåren. 

Under den treåriga budgetperioden förordar jag därför att anslaget, 
med utgångspunkt från anslaget för budgetåret 1989/90, uppgår till föl
jande. 

BudgetAret 1989/90 
1 254 357 000 kr. 

BudgetAret 1990/91 BudgetAret 1991/92 
1 256 757 000 kr. 1 259 492 000 kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 
fr.o.m. den l juli 1989 för högsta domstolen (246 000 kr.) och bostads
domstolen (47 000 kr.). 

Vid beräkningen av anslaget har jag, i avvaktan på att de lokala avtals
förhandlingarna avslutas, inte tagit hänsyn till de belopp som har avsatts 
för sektors- och myndighetsvisa åtgärder (RALS-88). 

Kortare väntetider i tingsrätterna m.m. 

Domstolsverket har under hösten 1988 inlett ett projekt som har fått 
benämningen Kortare väntetider i tingsrätterna m.m. Bakgrunden till 
projektet är bl.a. de omfattande ändringarna i rättegångsbalken som 
trädde i kraft den 1 januari 1988. Även annat har haft betydelse för 
tillkomsten av projektet, bl.a. den under senare år alltmer ökande arbets
bördan och den allt viktigare frågan om personalförsörjningen. 

För att förverkliga regeringens intentioner i direktiven för treåriga 
budgetramar kommer en del av arbetet i projektet att inriktas på möjlig
heterna att använda nya planeringsmetoder i domstolarna. 

Projektet syftar ytterst till att - inom nuvarande resurser - stärka dom
stolarnas ställning genom att ge dem ökade förutsättningar att klara av 
de krav som ställs på dem främst från den rättssökande allmänhetens 
sida. 

I en inledande kartläggning av väntetiderna medverkar ett antal tings
rätter i en intervjuundersökning. I ett senare skede kan det bli aktuellt att 
låta någon tingsrätt delta i ett försök med bl.a. nya planeringsmetoder. 

Till projektet har knutits en referensgrupp. Arbetet beräknas vara av
slutat före sommaren 1989. 

Domstolsverkets projekt är enligt min mening ett värdefullt led i an
strängningarna att finna moderna och rationella arbetsmetoder och en 
modell för att bättre kunna planera verksamheten i domstolarna. Jag ser 
det som särskilt värdefullt att det kan ge en bild av hur det reformerade 
tingsrättsförfarandet har slagit igenom i praktiken. 
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I det här sammanhanget vill jag också nämna att domstolarna i Väst
manlands län för närvarande deltar i ett projekt, Det Snabba Länet, som 
syftar till att effektivera och förbättra myndigheternas handläggningsru
tiner. Arbetet bedrivs av länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans 
med Statskonsult AU AB och skall vara avslutat under maj 1989. 

Med ekonomiskt stöd från nämnden för statliga förnyelsefonder och 
med hjälp av en utomstående konsult har Göteborgs tingsrätt, på eget 
initiativ, inlett en översyn av tingsrättens arbetsformer och resursan
vändning. Även detta projekt har till syfte att skapa effektivare arbetsfor
mer och bättre resursanvändning. 

Jag avvaktar med intresse resultatet av de nu pågående utredningarna. 

Domstolarna i Borås 

I budgetpropositionen 1984 anmälde dåvarande departementschefen att 
han avsåg att senare föreslå regeringen en sammanslagning av Borås 
tingsrätt och Sjuhäradsbygdens tingsrätt. Regeringen uppdrog i oktober 
1984 åt domstolsverket och byggnadsstyrelsen att utreda alternativa möj
ligheter att anordna gemensamma lokaler för den sammanslagna tings
rätten. Uppdraget redovisades i april 1985. Till följd av vad som fram
kommit om bl.a. svårigheterna att lösa lokalfrågan för en sammanslagen 
tingsrätt på ett tillfredsställande sätt, har planerna på en sammanslag
ning skrinlagts. 

Nämndemannafrågor 

Riksdagen beslutade våren 1988 (prop. 1987/88:138, JuU 38, rskr. 360) 
om vissa lagändringar för att främja en mer allsidig rekrytering av nämn
demännen i våra domstolar. Valförsamlingarna ålades i lag att eftersträ
va en allsidig sammansättning av nämndemannakåren med hänsyn till 
ålder, kön och yrke. Mandatperioden för nämndemän i allmänhet för
kortades från sex till tre år. Sjuttioårsgränsen för valbarhet avskaffades. 

Den nya lagstiftningen träder i kraft den I januari 1989. Nyval av 
samtliga nämndemän med tillämpning av de nya bestämmelserna har ägt 
rum under hösten 1988 av de nyvalda valförsamlingarna. För att främja 
en allsidig rekrytering har domstolsverket i samarbete med landstings
förbundet, Svenska kommunförbundet, de politiska partierna och 
nämndemännens riksförbund till de nominerande och väljande orga
nens ledning arbetat fram och spridit ett informationsmaterial om nämn
demannauppdraget. 

Domstolsverket har fått i uppdrag att senast den 1 april 1989 redovisa 
hur den nyvalda nämndemannakåren ser ut vad gäller i första hand ål
der, kön och yrke. 

Domstolsverket skall också redovisa hur ofta nämndemännen tjänst
gör och hur många nämndemännen är i de olika domkretsarna. 

De ekonomiska villkoren har naturligtvis stor betydelse för nämnde
mannarekryteringen. Här har väsentliga förbättringar gjorts på senare 
år. För närvarande utgår ett enhetligt grundarvode på 260 kr. om dagen. 
Därjämte betalas ett individuellt bestämt tilläggsbelopp till de nämnde-
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män som på grund av tjänstgöringen som nämndeman får vidkännas 
löneavdrag eller annan inkomstförlust som överstiger grundarvodet. 
Den högsta sammanlagda ersättningen (grundarvode + tilläggsbelopp) 
är 600 kr. om dagen. 

Jag anser att ersättningen till nämndemän nu bör höjas. Grundarvodet 
bör bestämmas till 300 kr. om dagen och den högsta sammanlagda ersätt
ningen till 650 kr. om dagen. 

De nya beloppen bör gälla från ingången av nästa budgetår, dvs. 
fr.o.m. den 1 juli 1989. Jag avser att senare förelägga regeringen de för
slag till författningsändringar som behövs. 

Det finns skäl att här nämna ett delbetänkande av förtroendeuppdrag
sutredningen, Pengar är inte allt men (Os 1988:46), som för närvarande 
remissbehandlas av civildepartementet. I betänkandet föreslås bl.a. att 
det skall bli en kommunal skyldighet att ersätta de förtroendevalda som 
har kommunala uppdrag för den arbetsförtjänst de går miste om på 
grund av uppdraget. Däremot föreslås det även i fortsättningen vara 
frivilligt för kommuner och landsting att utöver ersättningen för förlorad 
arbetsförtjänst ersätta de förtroendevalda med ett arvode för själva upp
draget. Den nya ordningen föreslås bli tillämpad först fr.o.m. den I janu
ari 1992. 

Riksdagen har nyligen beslutat om en bred informationsinsats(prop. 
1988/89 :25, bil. 1 s. 4 f, Ju U l 0, rskr. 56) för att ge nämndemännen grund
läggande kunskaper om verksamheten i domstolarna. För detta ändamål 
har 5 milj. kr. anvisats på ett särskilt anslag. Informationen är tänkt att 
lämnas lokalt men med stöd från domstolsverket. 

Det är min förhoppning att denna unika satsning, som skall komma 
hela nämndemannakåren till del, får ett positivt gensvar och engage
mang från nämndemännen och domstolarna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna domstolarna m.m. för budgetåret 1989/90 anvi

sa ett ramanslag på I 254 357 000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 
1987/88 Utgift 373 600 100 
1988/89 Anslag 370 686 000 
1989 /90 Förslag 388 887 000 
Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 2 815 000 kr. inte ställts till 
domstolsverkets disposition till följd av tillämpningen av en 
utgi ftsram. 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrätterna, kammarrätterna och 
regeringsrätten. 

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kam
marrätterna. Det finns 24 länsrätter. 
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Kammarrätterna är överrätter i de mål som överklagas från bl.a. läns
rätterna. Det finns fyra kammarrätter, kammarrätten i Stockholm (sju 
avdelningar), kammarrätten i Göteborg (sju avdelningar), kammarrätten 
i Sundsvall (fyra avdelningar) och kammarrätten i Jönköping (tre avdel
ningar). 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regerings
rätten är överrätt i de mål som överklagas från kammarrätterna och högs
ta instans i patentmål. Domstolen är delad på tre avdelningar. I domsto
len finns 21 regeringsråd. Tre av dessa tjänstgör för närvarande i lagrå
det. För regeringsrätten finns ett kansli till vilket regeringsrättssekretera
re är knutna. 

Personal 
Regeringsrätten 

Regeringsråd, kanslichef 
och regeringsrätts-

1988/89 

sekreterare 60 
Övrig personal 53 

Kammarrätterna 
Domare och fiskaler 219 
Övrig personal 175 
Länsrätterna 

Domare 
Personal med berednings
och föredragandeuppgi fter 
Övrig personal 
Summa 
Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader I 

Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Ersättning till nämndemän 
Summa 

190 
337 

369 
1 403 

306 115 000 (11 
(281 518 0001(11 

3 654 000 
49 937 000 
10 980 000 

370 686 000 (1) 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 12 153 000 
(+ 9 328 0001 
+ 361 000 
+ 4 140 000 
+ 1 547 000 
+ 18 201 000 

( 11 Av angivet belopp har 2 815 000 kr. inte ställts till domstolsverkets 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Domstolsverket 

I. Huvudförslag budgetåret 1989/90 364 838 000 kr. Minskningen av 
utgifterna fördelas över en treårsperiod med fördelningen I, 2 och 2 % för 
första, andra resp. tredje budgetåret. Ett genomförande av huvudförsla
get skulle medföra att balanssituationen vid domstolarna förvärrades 
och därmed att de av statsmakterna uppställda målen i fråga om om
loppstider och service till allmänheten inte skulle uppnås. En sådan ut
veckling är enligt domstolsverket helt oacceptabel. 

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåren 1989 /90-1991 /92 i 
förhållande till vad som anvisats i budgetpropositionen 1988 räknas upp 
med sammanlagt I 0 milj. kr. enligt p. 2. 
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2. För personalförstärkningar vid domstolarna för att bl.a. möta den 
betydande mängd fastighetstaxeringsmål, som kommer in till länsrätter
na under år 1990, för att öka efterutbildningen och för att öka takten i 
införandet av ADB-tekniska hjälpmedel vid domstolarna yrkar dom
stolsverket för budgetåret 1989/90 4 milj. kr. och för budgetåret 1990/91 
ytterligare 6 milj. kr. 

För budgetåret 1991/92 yrkar domstolsverket oförändrat anslag. 

Föredragandens överväganden 
Arbetsläget m.m. 

Arbetsläget vid de allmänna förvaltningsdomstolarna är ansträngt. 
Den allmänna fastighetstaxeringen har tidigare genomförts under ett 

och samma år för samtliga typer av fastigheter. Nästa allmänna fastig
hetstaxering genomförs under år 1988 men omfattar då endast industri
fastigheter och hyresfastigheter. År 1990 taxeras småhus och år 1992 
jordbruksfastigheter. Taxeringen skall fortsättningsvis ske enligt ett rul
lande schema, där fastigheterna taxeras vart sjätte år. 

Den senaste allmänna fastighetstaxeringen - år 1981 - föranledde ca 
92 000 mål till länsrätterna. Huvuddelen av dessa mål rörde småhus och 
jordbruksfastigheter. Det finns inte anledning anta att antalet inkom
mande fastighetstaxeringsmål kommer att bli väsentligt större eller 
mindre i anledning av den kommande fastighetstaxeringen än vad som 
var fallet vid den närmast föregående. 

Skattemålen har minskat i antal under senare år. Bortfallet kan till viss 
del tillskrivas det förhållandet att lagstiftningen har förenklats genom ett 
ökat antal schablonregler. Bortfallet har i första hand avsett de enklare 
och minst resurskrävande målen. De kvarvarande skattemålen är därför 
genomsnittligt sett svårare än tidigare. 

Omloppstiderna för skattemål i länsrätterna bör inte överstiga tolv 
månader. Denna målsättning har lagts fast av riksdagen. Trots att antalet 
inkommande skattemål minskat med 14 procent under år 1987 har den 
genomsnittliga omloppstiden i skattemål ökat och uppgår nu till 21 må
nader. Andelen äldre mål i målbalanserna har också ökat. Detta är inte 
godtagbart. Det är särskilt oroande eftersom länsrätterna snart kommer 
att få in ett stort antal fastighetstaxeringsmål, som erfarenhetsmässigt 
medför en temporär ökning av målbalanserna. 

Antalet inkomna körkortsmålhar ökat med nästan 40 procent sedan år 
1982. Det finns för närvarande inte något som talar för att körkortsmålen 
kommer att minska i antal. Körkortsmålen, som är förtursmål, är särskilt 
resurskrävande till följd av att länsrätterna ofta tvingas meddela två be
slut, ett interimistiskt och ett slutligt. Muntlig förhandling är också ett 
vanligt inslag i handläggningen. 

Även antalet övriga mål, t.ex. mål enligt bl.a. socialtjänstlagen, lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbru
kare i vissa fall och utlänningslagen, har ökat avsevärt sedan år 1982. I 
flertalet av dessa mål äger muntlig förhandling rum. 

Förtursmålens andel av den totala målstocken har ökat från 25 till 40 
procent sedan år 1982. 
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Det finns alltså inga tecken som tyder på att arbetsläget för länsrätter
na kommer att förbättras under de närmaste åren. 

Kammarrätternas balanssituation är fortfarande otillfredsställande 
trots att antalet inkommande mål minskat något till följd av den sjunkan
de målavverkningen i länrätterna. 

I regeringsrätten har antalet inkommande mål minskat något. 
Jag anser att de allmänna förvaltningsdomstolarna, för att kunna be

hålla sin nuvarande kapacitet och helst öka den, måste undantas från en 
tillämpning av huvudförslaget under perioden 1989/90 - 1991/92 och i 
stället tillföras vissa resurser. Detta är också motiverat för att domstolar
na skall klara av den extra arbetsbelastning som fastighetstaxeringen 
kommer att innebära. För budgetåret 1989/90 förordar jag en förstärk
ning av anslaget med 2,4 milj. kr. Tillskottet avser personalförstärkning
ar (0,8 milj. kr.), ADB (0,9 milj. kr.) och utbildning (0,7 milj. kr.). Med 
hänsyn till att tillskottet för ADB i huvudsak utgör ersättning för avgifter 
till statskontoret medger satsningen en betydligt större investeringsvo
lym. Jag anser att satsningarna på ADB och utbildning bör fortsätta även 
under budgetåret 1990/91. 

Under den treåriga budgetperioden förordar jag därför att anslaget, 
med utgångspunkt från anslaget för budgetåret 1989/90, uppgår till föl
jande. 

Budgetåret 1989/90 Budgetåret 1990/91 Budgetåret 1991/92 
388 887 000 kr. 389 727 000 kr. 389 727 000 kr. 
Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 

fr.o.m. den I juli 1989 för regeringsrätten (113 000 kr.). 
Vid beräkningen av anslaget har jag, i avvaktan på att de lokala avtals

förhandlingarna avslutas, inte tagit hänsyn till de belopp som har avsatts 
för sektors- och myndighetsvisa åtgärder (RALS-88). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna förvaltningsdomstolarna för budgetåret 1989/90 

anvisa ett ramanslag på 388 887 000 kr. 

D 4. Försäkringsdomstolarna(l) 
1987 /88 Utgift ( 21 60 194 000 
1988/89 Anslag(3) 54 874 000 
1989/90 Förslag 60 658 000 
( 1) Tidigare anslaget 0 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 
(2) Anslagen B 1. Försäkringsöverdomstolen och 8 2. Försäkringsrätter 
under femte huvudtiteln. 
(31 Av anslaget har 444 000 kr. inte ställts till domstolsverkets 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Försäkringsdomstolar är försäkringsrätterna och försäkringsöver
domstolen. 
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Försäkringsrätterna är tre, en för Mellansverige (fem avdelningar), en 
för Södra Sverige (fem avdelningar) och en för Norra Sverige (två avdel
ningar). 

Försäkringsrätterna prövar främst överklagade ärenden från försäk
ringskassorna som gäller socialförsäkringen. Försäkringsrätten för Mel
lansverige prövar dessutom ett stort antal överklagade ärenden från riks
försäkringsverket. 

Försäkringsöverdomstolen prövar mål som överklagas från försäk
ringsrätterna och arbetsmarknadsstyrelsen eller som styrelsen understäl
ler domstolens prövning. Domstolen har tio lagfarna och nio andra leda
möter. 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

Personal 
Försåkringsöverdomstolen 

Domare 10 
Föredragande 14 
Övrig personal 15 
Forsåkringsråtterna 

Domare 77 
Föredragande 30 
Övrig personal 52 
Summa 198 
Anslag 

Förvaltningskostnader 47 850 000 (1) + 4 692 000 
(därav lönekostnader) (44 416 000)(1) (+ 4 201 000) 

Reseersättningar + 45 000 
Lokalkostnader 5 064 000 + 861 000 
Ersättning till nämndemän 
och andra icke lagfarna 
ledamöter 1 500 000 + 186 000 
Summa 54 874 000 (1) + 5 784 000 

(1) Av angivet belopp har 444 000 kr. inte ställts till domstolsverkets 
disposition till följd av tillämpningen av en utgi ftsram. 

Domstolsverket 

l. Huvudförslag budgetåret 1989/90 53 956 000 kr. Ett genomförande 
av huvudförslaget skulle medföra personalindragningar vid försäkrings
domstolarna i ett skede då målbalanserna fortfarande är för stora och då 
en viss ökning i måltillströmningen kan förutses. 

2. Anslaget understiger kostnaderna för den försäkringsdomstolsorga
nisation som den 1 juli 1988 överfördes till domstolsverkets verksamhets
område med 2 milj. kr. Verket yrkar att anslaget räknas upp med detta 
belopp. 
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Föredragandens överväganden 

Måltillströmningen till försäkringsrätterna sjönk med 20 procent mellan 
år 1986 och år 1987. År 1988 har det emellertid inträffat en betydande 
ökning av antalet inkommande mål, sannolikt till stor del på grund av en 
lagändring som trädde i kraft den I januari 1988. Den innebär bl.a. att 
socialförsäkringsnämnderna inte längre skall ompröva sina beslut innan 
överklagande sker till försäkringsrätten (prop. 1985/86:73, SfUl2, rskr. 
142). I lagstiftningsärendet beräknades att den nya ordningen skulle 
medföra en ökad måltillströmning till försäkringsrätterna med ca 2 000 
mål om året. Redan under de tre första kvartalen 1988 har det kommit in 
drygt 2 000 fler mål till försäkringsrätterna än under hela år 1987 ... 

Jag anser att utvecklingen bör följas ytterligare någon tid innan några 
bestämda slutsatser kan dras om målutvecklingen och åtgärder övervä
gas för att åstadkomma en ändring. 

Försäkringsöverdomstolen har sedan några år en minskande tillström- . 
ning av mål. Liksom i försäkringsrätterna är dock balanserna fortfaran
de höga och väntetiderna för de försäkrade alltför långa. 

Analyser inför försäkringsdomstolarnas övergång till domstolsverkets 
verksamhetsområde har visat att anvisade medel understiger kostnader- . 
na för den nuvarande organisationen. Mot denna bakgrund och med 
hänsyn till den kraftigt ökade måltillströmningen föreslår jag ett resurs
tillskott på ca 2 milj. kr. för budgetåret 1989/90. För de två följande 
budgetåren förordar jag oförändrat anslag. 

Under den treåriga budgetperioden förordar jag därför att anslaget, 
med utgångspunkt från anslaget för budgetåret 1989/90, uppgår till föl
jande. 

Budgetåret 1989/90 Budgetåret 1990/91 Budgetåret 1991/92 
60 658 000 kr. 60 658 000 kr. 60 658 000 kr. 

Domstolsverket fick i 1988 års budgetproposition i uppdrag att analy
sera förutsättningarna för att på sikt samordna försäkringsrätterna med 
de allmänna förvaltningsdomstolarna. Uppdraget har nyligen redovisats 
(DY Rapport 1988:5) och övervägs nu inom justitiedepartementet. 

Anslaget har räknats upp med 144 000 kr. med anledning av RC-orga
nisationens upplösning, se vidare bil. 2 Gemensamma frågor avsnitt 4. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 
fr.o.m. den I juli 1989 för försäkringsöverdomstolen (128 000 kr.). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försäkringsdomstolarna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

ramanslag på 60 658 000 kr. 

5 Riksdagen 1988/89 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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D 5. Utrustning till domstolar m.m.( l) 
1987/88 Utgift(2) 18 890 861 Reservation(2) 
1988/89 Anslag(3) 14 910 000 
1989 /90 Förslag 19 800 000 
(1) Anslaget är under budgetåret 1988/89 benämnt D 6. 
(2) Anslaget D 5. Utrustning till domstolar m. m. 
(3) Anslaget D 6. Utrustning till domstolar m. m. 

3 967 336 

Från anslaget betalas kostnader för inköp av utrustning och inventari
er för myndigheterna inom domstolsverkets förvaltningsområde - med 
undantag av de allmänna advokatbyråerna - , konsultkostnader i sam
band. därmed samt kostnader för flyttning. 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 
22 160 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Utrustning till domstolar m.m. har redovisats under anslaget D 6 för 
budgetåret 1988/89. Jag föreslår att reservationen under det anslaget 

flyttas till detta anslag. 
Jag beräknar anslagsbehovet till 19 800 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1988/89 

anvisa ett reservationsanslag på 19 800 000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

Lokalförsörjningen inom kriminalvården m.m. 

Byggnadsstyrelsen är lokalhållare för de allmänna häktena och kriminal
vårdsanstalterna samt för kriminalvårdsstyrelsen, regionkanslierna och 
skyddskonsulentorganisationen. Lokalbeståndet uppgår till ca 528 000 
m2. Under innevarande år disponeras ca 196 milj. kr. för lokalkostnader. 

Lokalhållningsansvaret för kriminalvårdens anstalter samt för vissa 
bostadsfastigheter på eller i anslutning till anstalterna överfördes till 
byggnadsstyrelsen den I juli 1988. Kriminalvårdsstyrelsen svarar även i 
fortsättningen för drift och löpande underhåll av kriminalvårdsanstal
terna. I enlighet med ett regeringsuppdrag i februari 1988 utreder för 
närvarande byggnadsstyrelsen i samråd med kriminalvårdsstyrelsen hur 
arbetsfördelning och samverkan mellan myndigheterna i frågor som rör 
kriminalvårdens lokalförsörjning bör utformas. 

Medel för investeringar i byggnader för kriminalvården förs upp un
der sjunde huvudtiteln, anslaget Investeringar m.m. 

I gällande investeringsplan för kriminalvården har kostnadsramar om 
422 milj. kr. förts upp för pågående och redan beslutade objekt. 

En ny lokalanstalt i Sigtuna kommun, benämnd Storboda, har tagits i 
bruk under året. 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att en lokalanstalt i Visby och en er
sättningsanstalt till lokalanstalten Västerås projekteras. 

Styrelsen beräknar sammanlagt 73,5 milj. kr. för ombyggnadsarbeten 
vid kriminalvårdsanstalterna Haparanda, Mäshult, Skogome och Ty
gelsjö. För mindre byggnadsobjekt vid anstalter beräknas 25 milj. kr. 

I kriminalvårdsstyrelsens fortsatta planering av förändringar inom 
kriminalvårdsorganisationen ingår projektering av nya anstalter i Jön
köping och Upplands-Väsby samt av en ersättningsanstalt till lokalan
stalten i Hudiksvall. Enligt styrelsen är det dessutom nödvändigt att om 
några få år bestämma om lokalanstalterna Falun, Karlskrona och Tor
hult skall renoveras, ersättas med nya anstalter eller läggas ned. 

I styrelsens plan för lokalförsörjningen under de närmaste 3-5 åren 
ingår byggnadsföretag vid anstalterna Kalmar, Kumla, Norrtälje, Stång
by, Tidaholm och Vångdalen för totalt 54,7 milj. kr. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositio
nen 1988 skall en ny lokalanstalt uppföras i Göteborg och de nuvarande 
lokalanstalterna i Halmstad och Vänersborg bytas ut. Byggstart för an
stalterna i Göteborg och Halmstad beräknas ske under innevarande bud
getår och för Vänersborgsanstalten under budgetåret 1990/91. 

Mot bakgrund av den ökade beläggningen vid anstalter och häkten har 
jag, utöver medel för nu nämnda beslutade byggnadsföretag, beräknat 
ett visst ytterligare investeringsutrymme för byggnadsobjekt inom krimi
nalvården under den närmaste treårsperioden. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad 
jag har anfört om lokalförsörjningen för kriminalvården. 

E I. Kriminalvårdsstyrelsen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

88 706 338 
84 256 000 
90 175 000 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regionkanslierna, kri
minalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentorga
nisationen. Styrelsen är huvudman för kriminalvårdsnämnden och över
vakningsnämnderna. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för styrelsen är en 
generaldirektör. Inom kriminalvårdsstyrelsen finns tio enheter, nämli
gen en tillsynsbyrå, en rättsvårds- och registerbyrå, en produktionsbyrå, 
en ekonomibyrå, en personalbyrå, en fastighets- och inköpsbyrå, en ad
ministrativ utvecklingsbyrå, en utbildnings- och informationsbyrå, en 
planerings- och samordningsenhet samt en juridisk enhet. 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnaderl 
Lokalkostnader 
Summa 

1988/89 

340, 5 

74 899 ooo 11 I 
(65 464 0001 

9 357 000 
84 256 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 2 995 000 
(+ 2 750 0001 
+ 2 924 000 
+ 5 919 000 

(1) Av angivet belopp har 659 000 kr. inte ställts till 
kriminalvårdsstyrelsens disposition till följd av tillämpningen av 
en utgiftsram. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Anslag budgetåret 1989/90 85 527 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 421 000 kr. 
3. Kriminalvårdsverkets kostnader för partiella tjänstebefrielser be

räknas för budgetåret 1989/90 till 15,8 milj. kr., varav 600 000 kr. yrkas 
under detta anslag. 

4. För intensifierade insatser för att rekrytera personal yrkas 250 000 
kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen uppdrog i oktober 1985 åt kriminalvårdstyrelsen att under
söka möjligheterna att genomföra en decentralisering inom kriminalvår-
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den (jfr prop. 1985/86: 147, Ju U 31, rskr 276). En försöksverksamhet har 
därefter pågått vid ett flertal myndigheter inom verket. Erfarenheterna 
av denna har bl.a. visat att det krävs organisatoriska förändringar för att 
genomföra en decentralisering. I en första etapp har linjeorganisationen 
setts över. Ett förslag till en ny linjeorganisation överlämnades till rege
ringen i september 1988. Kriminalvårdsstyrelsen beslutade i augusti sam
ma år att se över även styrelsens arbetsuppgifter och organisation. I den 
översynen skall bl.a. klarläggas hur resurser och ansvar skall fördelas 
mellan kriminalvårdsstyrelsen och de regionala och lokala myndigheter
na. Avsikten är att förslaget skall redovisas till regeringen i juni 1989. 

Jag ser mycket positivt på kriminalvårdsstyrelsens ansträngningar att 
decentralisera ansvar och befogenheter till de regionala och lokala myn
digheterna inom verket. Erfarenheterna av den försöksverksamhet som 
har bedrivits inom kriminalvårdsverket visar också att möjligheterna till 
ett ökat ansvarstagande påverkar personalens engagemang i arbetet i 
positiv riktning. Härigenom skapas goda förutsättningar för metod- och 
personalutvecklingen inom kriminalvården. Enligt min mening bör 
emellertid beslutet om en ny linjeorganisation vänta till dess man kan ta 
ställning till kriminalvårdsstyrelsens förslag som helhet. Jag har för av
sikt att - efter remissbehandling - redovisa regeringens ställningstagande 
i fråga om kriminalvårdsverkets organisation i nästa års budgetproposi
tion. 

Jag redogör under anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna närmare för 
behovet av särskilda personalinsatser inom kriminalvårdsverket. Under 
kriminalvårdsstyrelsens anslag beräknas 500 000 kr. för sådana insatser. 

En real minskning av utgifterna med 3 % bör genomföras under bud
getåret 1989/90 enligt det femåriga huvudförslag som lades fast inför 
budgetåret 1985/86. 

Av den sammanlagda besparing som tillämpningen av huvudförslaget 
kommer att ge under femårsperioden avses högst 40 procent få användas 
för att förstärka linjeorganisationen i samband med decentraliseringen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 90 
175 000 kr. Jag har även i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten före-
slås slopad för kriminalvårdsnämnden fr.o.m. den I juli 1989. · 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Kriminalvårdsstyre/sen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 90 175 000 kr. 

E 2. Kriminalvårdsanstalterna 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1 747 024 858 
1 660 718 000 
1 816 166 000 

Den I oktober 1988 fanns inom kriminalvården 19 riksanstalter med 
1 259 slutna och 496 öppna platser, 58 lokalanstalter med I 214 slutna 
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och I 073 öppna platser sanit 25 häkten med 1 236 platser. Riksanstalter-
1 

na är direkt underställda krjminalvårdsstyrelsen medan häktena, lokal-
anstalterna och skyddskonsulentdistrikten är organiserade i 12 regioner. 
I ledningen för varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 

Personal 
Styresmän m. fl. 
Läkare, psykologer 
S jukvårdspersonal 
T illsynspe rsonal 
Personal i arbetsdrift 
Kontorspersonal 
Maskinpersonal 

1988/89 

341 
26. 5 
91, 5 

2 981, 5 
543, 5 
292 

71 
Förråds- och ekonomipersonal 
Summa 

389 
4 736 

Anslag 
Förval tningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Gemensamma funktioner i 

kvarteret Kronoberg 
Vårdkostnader 
Arbets- och studieer

sättningar 
Råvaror m. fl. utgifter 

för sysselsättning av 
de intagna 

Oi verse utgifter 
Summa 

1 153 994 000 (1) 
( 1 091 891 000) 

162 600 000 

5 875 000 
193 405 000 

45 564 000 

96 100 000 
3 180 000 

1 660 718 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 127 504 000 
(+ 113 476 000) 

+ 645 000 
+ 15 227 000 

+ 6 179 000 

+ 5 766 000 
127 000 

+ 155 448 000 

(11 Av angivet belopp har 10 919 000 kr. inte ställts till 
kriminalvårdsstyrelsens disposition till följd ·av tillämpningen av 
en utgiftsram. 

Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida 
under Försäljningsinkomster, Inkomster vid kriminalvården. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

1. Anslag budgetåret 1989/90 I 759 004 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 5 212 000 kr. 
3. Styrelsen föreslår att sammanlagt 124 tidigare stängda platser vid 

kriminalvårdsanstalterna Kumla, Norrtälje och Tidaholm skall hållas 
öppna i fortsättningen samt att avdelningen Mon med 15 platser vid 
kriminalvårdsanstalten Österåker utnyttjas som lokalanstalt. Medel 
yrkas för sammanlagt 76 tjänster ( + 23 502 000 kr.). 

4. Med hänsyn till en avsevärd ökning av kriminalvårdens transport
verksamhet, särskilt i fråga om förpassningsresor, yrkas ytterligare me
del ( + 33 087 000 kr.). 

Prdp. 1988/89:100 
Bil. 4 

70 



5. För åtgärder med anledning av HIV /aids yrkas medel för 23 tjänster 
som översköterska. Tjänsterna skall användas för att utöka deltidstjän
ster vid häkten och lokalanstalter till heltidstjänster. Vidare föreslås att 
insatser vid vissa häkten för identifiering och behandlingsmotivering av 
narkotikamissbrukare permanentas. Medel beräknas för 9 tjänster. ( + 
7 845 000 kr.). 

6. Ett försök med s.k. missionärsverksamhet bedrivs av f.d. narkotika
missbrukare i samarbete med personal vid anstalterna. Verksamheten 
bör fortsätta och samordnas med HIV /aids-insatser. För projektet be
räknas 1 milj. kr. 

7. Ytterligare medel beräknas för psykiatrisk rådgivning till intagna i 
kriminalvårdsanstalter ( + I 000 000 kr.). 

8. För särskilda åtgärder för att rekrytera personal och tillgodose beho
vet av lokala chefer inom anstalts- och häktesorganisationen yrkas 5 milj. 
kr. 

9. Den utbildning som erhålls genom AMU för rehabilitering av perso
nal är numera avgiftsbelagd. Kostnaderna för budgetåret 1989/90 beräk
nas till 1,2 milj. kr. 

10. Kriminalvårdsverkets kostnader för partiella tjänstebefrielser be
räknas för budgetåret 1989/90 till 15,8 milj. kr, varav 13,7 milj. kr. begärs 
under detta anslag. 

11. För drift och utveckling av ADB-system yrkas 6 740 000 kr. 

Föredragandens överväganden 
Klientinriktad verksamhet 

Den särskilda projektverksamhet som finansieras av socialdepartemen
tets anslag för åtgärder mot aids har fortsatt under föregående budgetår. 
Verksamheten omfattar de s.k. häktesprojekten på häktena i Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt effektivare motivationsarbete på lokalanstal
terna i storstadsområdena och på vissa slutna riksanstalter som har en 
hög andel narkotikamissbrukare. Vidare har l3 halvtidstjänster för över
sköterskor tillfälligt utökats till heltidstjänster. 

Den övergripande målsättningen med projektverksamheten är att i 
samarbete med socialtjänsten, behandlingshem och olika ideella organi
sationer få kontakt med och motivera narkotikamissbrukare till adekvat 
behandling. 

Chefen för socialdepartementet har nyligen efter samråd med mig be
slutat att tilldela kriminalvårdsstyrelsen medel för att projektverksamhe
ten skall kunna pågå även innevarande budgetår. Hon kommer vidare 
senare i dag att föreslå att regeringen hos riksdagen begär en för denna 
typ av insatser mot aids oförändrad totalram under nästa budgetår. Det 
innebär bl.a. att insatserna för narkotikamissbrukarna inom kriminal
vården kan fullföljas under ytterligare ett budgetår. 

För egen del anser jag att det är utomordentligt viktigt att inom krimi
nalvården vidta olika åtgärder som kan medverka till att antalet narkoti
kamissbrukare går ned och att därmed också risken för spridning av HIV 
minskar. Det är naturligtvis särskilt viktigt att intagna injektionsmissbru-
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kare kan sökas upp och erbjudas behandling och annat stöd. Som jag ser 
det måste insatser med denna inriktning få betydligt större utrymme un
der verkställighetstiden. 

Personalinsatser 

Kriminalvården kommer av allt att döma att få stora problem med perso

nalförsörjningen under de kommande åren. Personalomsättningen är 
hög och det har blivit allt svårare att rekrytera kompetent personal, fram
för allt i storstadsregionerna. Till bilden hör också att att man står inför 
stora pensionsavgångar under de närmaste åren, framför allt i fråga om 
arbetsledare och lokala chefer, dvs anstaltschefer och skyddskonsulen
ter. 

Det framstår därför som en angelägen uppgift för kriminalvårdsstyrel
sen att vidta åtgärder som kan bidra till att personal kan rekryteras. Detta 
kan enligt min mening åstadkommas bl.a. genom centrala och regionala 
rekryteringsprogram riktade till strategiska målgr~pper. Åtgärderna bör 
utformas med medverkan från externa experter inom området. 

Det är vidare väsentligt att behovet av lokala chefer kan tillgodoses. 
Ett samlat chefsförsörjningsprogram för kriminalvården har utarbetats 
av kriminalvårdsstyrelsen. Programmet är en vidareutveckling av ett 
program som prövats av styrelsen sedan år 1985. 

En undersökning som genomförts av Statshälsan i samarbete med sta
tens institut för psykosocial miljömedicin visar att de anställda vid krimi
nalvårdens anstalter och häkten är en utsatt grupp med avseende på 
hälsotillstånd och stressnivå. Sjukfrånvaron är mycket hög, framför allt 
bland dem som är över 45 år. 

Regeringen uppdrog i maj 1988 åt kriminalvårdsstyrelsen att utarbeta 
och genomföra ett åtgärdsprogram för att förbättra de anställdas arbets
miljö samt att intensifiera de rehabiliterande insatserna för den personal 
som det här är fråga om. Programmet, som redovisades till regeringen i 
november 1988, genomförs fr.o.m. innevarande budgetår i samarbete 
med AMU-styrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, statens arbetsmarknads
nämnd, arbetsmarknadsstyrelsen och Statshälsan. 

Jag beräknar sammanlagt 10 milj. kr. under anslagen E I. Kriminal
vårdsstyrelsen, E 2. Kriminalvårdsanstalterna och E 3. Frivården för 
personalrekrytering, chefsförsörjning och arbetsmiljöåtgärder samt för 
partiella tjänstebefrielser i samband med arbetsvård. Av beloppet beräk
nas 7,3 milj. kr. under detta anslag. 

Utnyttjandet ar anstalts- och häktesorganisationen m.m. 

Under den senaste tvåårsperioden har beläggningen vid kriminalvårds
anstalterna ökat med 13 % och vid häktena med 25 %. Beläggningen vid 
de slutna riksanstalterna har tidvis varit så hög att häktade dömda inte 
kunnat placeras i anstalt utan fått stanna kvar i häkte. Inom anstaltsorga
nisationen i övrigt har överbeläggning rått under den gångna vintern. 

· Beläggningsläget vid häktena är särskilt besvärande i.storstadsregioner
na. 
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Antalet verkställbara fängelsedomar steg under det första halvåret 
1988 med omkring 1 000 jämfört med motsvarande tid år 1987. Belägg
ningen vid kriminalvårdsanstalterna kan därför väntas öka ytterligare 
under år 1989. 

Som redan nämnts har en ny lokalanstalt i Sigtuna kommun, benämnd 
Storboda, tagits i bruk under år 1988. 

Regeringen har nyligen bemyndigat kriminalvårdsstyrelsen att använ
da lokalanstalten Färingsö enbart för kvinnliga intagna. Enligt vad jag · 
har erfarit bedömer kriminalvårdsstyrelsen att det inte finns behov av att 
reservera lokalanstalter för kvinnor i andra regioner. 

Med hänsyn till beläggningsutvecklingen har regeringen beslutat att 
124 tidigare stängda platser vid slutna riksanstalter samt 75 platser vid de 
nedlagda lokalanstalterna i Kristianstad och Uppsala får tas i anspråk. 

Jag har beräknat medel för driften av dessa anstaltsplatser. 
Beläggningen vid kriminalvårdens anstalter kännetecknas av stora sä

songsvariationer. Hög beläggning råder under vinterhalvåret medan den 
under resten av året normalt är betydligt lägre. Till största delen beror 
detta på variationer i domstolarnas arbete. Antalet fängelsedomar är 
lägst under augusti och högst under månaderna oktober-november. 

Genom en författningsändring, som trädde i kraft år 1987, kan dömda 
med en strafftid på högst tre månader i vissa fall föreläggas att inställa sig 
i anstalt en bestämd dag inom en tid av högst sex månader från det att 
domen blev verkställbar. Syftet med reformen är att för denna grupp av 
dömda styra tillströmningen till anstalterna så att beläggningen jämnas 
ut under året. Den dömde har dock alltid rätt att inställa sig så snart 
domen kan verkställas. 

Under hösten och vintern 1987 /88 har förskjuten straffverkställighet 
tillämpats för 680 dömda som var 24 år eller äldre och som inte hade 
dömts under de senaste två åren eller stod under övervakning. En arbets
grupp vid kriminalvårdsstyrelsen har beräknat att beläggningen på de 
öppna anstaltsplatserna, som den l februari och den 1 mars 1988 var 93 
resp. 104 % , normalt skulle ha varit ca I 04 resp. ca 106 %. Under budgetå
ret 1988/89 sänks åldersgränsen för dem som kan omfattas av verksam
heten till 21 år. Härigenom kommer ca 900 personer att kunna ges för
skjuten inställelse. 

Med hänsyn till den ökade belastningen på kriminalvårdens transport
organisation beräknar jag ytterligare 16,5 milj. kr. för transportverksam
het. 

ADB-stöd för ett nytt klientadministrativt system 

Det nuvarande databaserade klientsystemet (KUM/SÖK) är utvecklat i 
början av 1970-talet. Den återstående tekniska livslängden för systemet 
har beräknats till ca tre år. Systemet är dessutom alltför begränsat för att 
kunna ge underlag för planering och styrning av klientverksamheten 
eller stöd för den planerade decentraliseringen inom verket. 

Ett nytt klientadministrativt system utveck_las för närvarande av krimi
nalvårdsstyrelsen. För innevarande budgetår har medel beräknats för en 
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första etapp av utbyggnaden av ett ADB-stöd i form av en ny datoran
läggning för detta system. Jag har för nästa budgetår beräknat medel för 
en andra etapp. Jag kommer senare att för regeringen anmäla frågan om 
hur det nya klientadministrativa systemet bör vara utformat och de sär
skilda författningsändringar som kan komma att behövas. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till I 816 166 000 kr. På anslaget 
har 596 000 kr. påförts med anledning av RC-organisationens upplös
ning, se vidare bilaga 2 gemensamma frågor avsnitt 4. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1989 /90 an visa 

ett förslagsanslag på I 816 166 000 kr. 

E 3. Frivården 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

247 218 599 
243 748 000 
259 481 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för frivårdsorganisationens och 
övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består av 6 I skyddskonsulentdistrikt. Antalet 
övervakningsnämnder är för närvarande 30. 

Personal 
Konsulent- och assistent-

personal 
Läkare, psykologer 
Sjukvårdspersonal 
Kontorspersonal 
Personal pä inackorderings
hem m. m. 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Ersättning ät ledamöter m. fl. 

i övervakningsnämnderna 
Lokalkostnader 
Vårdkostnader 
Bidrag till enskild frivärds

verksamhet 
Summa 

1988/89 

489 
23, 5 
3 

218, 5 

17, 5 
751, 5 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

170 527 000 (1) + 12 364 000 
(158 168 000) (+ 10 052 0001 

4 096 000 
23 850 000 
34 258 000 

11 017 000 
243 748 000 

+ 614 000 
+ 1 479 000 
+ 685 000 

+ 591 000 
+ 15 733 000 

(1) Av angivet belopp har 1 582 000 kr. inte ställts till 
kriminalvårdsstyrelsens disposition till följd av tillämpningen av 
en utgi ftsram. 
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Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Anslag budgetåret 1989/90 249 725 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 1 642 000 kr. 
3. Medel beräknas för särskilda åtgärder för rekrytering av personal 

samt för att tillgodose behovet av lokala chefer ( + 1 800 000 kr.). 
4. För partiella tjänstebefrielser yrkas 1,5 milj. kr. 
5. Medel begärs till Skyddsvärnet i Göteborg för drift av ett inackorde

ringshem för dömda till kontraktsvård som väntar på placering i behand
lingshem ( + I 035 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Av det särskilda anslaget för bekämpningen av aids som disponeras av 
socialdepartementet har kriminalvårdsstyrelsen tilldelats medel för fort
satt projektanställning av personer med uppgift att utveckla arbetsmeto
derna inom frivården. Dessa s.k. metodutvecklare är placerade på krimi
nalvårdsregionernas kanslier. De skall bl.a. tillsammans med frivårds
personal och anställda inom den kommunala socialtjänsten och behand
lingshem m.fl. utveckla och effektivisera arbetet med att få till stånd 
adekvata behandlingsåtgärder för frivårdens narkotikamissbrukare. Av 
samma anslag har ett stort antal kommuner erhållit statsbidrag för an
ställning av socialsekreterare med uppgift att särskilt arbeta med narkoti
kamissbrukare inom frivården. Den utbyggnad av kommunernas regul
jära narkomanvård som startades för några år sedan fortsätter under 
innevarande budgetår. Sammantaget innebär dessa insatser ökade förut
sättningar för att tillämpa den s.k. normaliseringsprincipen. 

Antalet klienter inom frivården var den I oktober 1988 12 369. Av 
dessa var omkring 200 dömda till skyddstillsyn med s.k. kontraktsvård. 

Jag har under anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna redogjort för 
behovet av särskilda personalinsatser inom kriminalvårdsverket. Under 
frivårdens anslag beräknas 2,2 milj. kr. för sådana insatser. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
beräknar jag anslaget till 259 481 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Frivården för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag 

på 259 481 000 kr. 

E 4. Maskin- och verktygsutrustning m.m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

14 925 586 
11 300 000 
10 100 000 

Behållning 5 161 178 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar att anslaget förs upp med 15 700 000 kr. 
Jag beräknar anslaget till I 0 I 00 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1989/ 

90 anvisa ett reservationsanslag på I 0 I 00 000 kr. 
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E 5. Engångsanskaffning av inventarier m.m. 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

18 207 247 
3 350 000 

20 150 000 

Behållning 8 643 853 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar att anslaget förs upp med 34 000 000 kr. 
Jag beräknar anslaget till 20 150 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Engångsanskaffning av inventarier m.m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 20 150 000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m.fl. 
1987 /88 Utgift 
1988 /89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15 785 097 
16 085 000 
17 760 000 

Behållning 2 033 280 

Från anslaget betalas vissa utgifter för utbildning av kriminalvårdsver
kets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för prak
tikcentra för studerande vid högskoleenhet. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Anslag budgetåret 1989/90 21780000 kr. 
2. I det pågående rationaliseringsarbetet inom arbetsdriften planeras 

en särskild utbildning under en treårsperiod av sammanlagt 750 personer 
med tyngdpunkten på lönsamhetsfrågor. För budgetåret 1989/90 beräk
nas 600 000 kr. 

3. Medel yrkas för allmän utbildning i ADB och för utbildningsinsat
ser i samband med att det klientadministrativa ADB-systemet (KLAS) 
och ett nytt ADB-systen inom arbetsdriften införs ( + I 095 000 kr.). 

4. För att avhjälpa en k.raftig eftersläpning i grundutbildningen av 
vårdare och tillsynsmän p.g.a. bl.a. ökad personalomsättning begärs yt
terligare medel ( + 4 000 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Under budgetåren 1983/84-1985/86 genomfördes en narkotikautbild
ning av personalen vid samtliga kriminalvårdsanstalter och häkten samt 
inom frivården. Jag beräknar I milj. kr. för en fortsättning och uppfölj
ning av denna utbildning vid kriminalvårdsanstalterna. 

En planenlig real minskning av utgifterna med I, 7 % bör genomföras 
enligt det treåriga huvudförslag som lades fast inför budgetåret 1988/89. 

Jag beräknar anslaget till 17 760 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 17 760 000 kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 4 

76 



F. RÄTISHJÄLP M.M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

316 975 787 
270 600 000 
350 000 000 

Från anslaget betalas de rättshjälpskostnader som enligt rättshjälpsla
gen ( 1972 :429; omtryckt 1983 :487) skall betalas av allmänna medel. 
Rättshjälp enligt rättshjälpslagen omfattar allmän rättshjälp, rättshjälp 
åt misstänkt i brottmål (bl.a. offentlig försvarare), rättshjälp genom of
fentligt biträde samt rådgivning. 

Domstolsverket 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 
350 800 000 kr. 

Föredragandens överväganden 
Allmänt 

Samhällets kostnader för allmän rättshjälp har minskat under senare år 
som en följd av lagändringar under 1980-talets första hälft. Kostnaderna 
för rättshjälp åt misstänkt i brottmål och rättshjälp genom offentligt bi
träde har däremot ökat. Kostnadsutvecklingen inom dessa områden har 
styrts främst av brottsutvecklingen och antalet asylsökande. 

Den I juli 1988 trädde en rad olika ändringar i rättshjälpslagen i kraft. 
De avsåg framför allt den allmänna rättshjälpen. Viktiga inslag var att 
rättshjälpsavgifterna sänktes och att inkomstgränsen för rätten att få all
män rättshjälp höjdes. Detta innebär att fler människor kan beviljas all
män rättshjälp och att staten står för en större del av rättshjälpskostna
den. Samtidigt begränsades emellertid möjligheterna att få allmän rätts
hjälp i vissa ärendetyper. Reformen har härigenom beräknats vara kost
nadsneutral. 

Särskilt om de offentligaförsvararna 

Som jag nämnt i min inledande översikt redovisades i 1987 års budget
proposition (prop. 1986/87: 100 bil. 4 s. 69 ff) en undersökning som dom
stolsverket på regeringens uppdrag gjort av de nya regler för förordnan
de av offentlig försvarare som infördes år 1984. 81.a. framkom att ande
len tilltalade med offentlig försvarare sjönk från 46 procent år 1983 till 38 
procent år 1984. Kraftigast minskade andelen dels vid rattfylleribrott och 
dels vid tillgreppsbrott där påföljden blivit skyddstillsyn eller villkorlig 
dom. Även för tilltalade som dömts till böter minskade andelen som haft 
offentliga försvarare. Av domstolsverkets utredning framgick också att 
det fanns geografiska skillnader när det gällde att förordna offentlig 
försvarare. Till viss del kunde dessa skillnader förklaras med olikheter i 
målstrukturen mellan hovrättsområdena. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 4 

77 



Dåvarande justitieministern, statsrådet Wickbom, anförde att avsik
ten med lagändringen var att motverka sådana försvararförordnanden 
som framstod som sakligt obefogade. Det hade hela tiden varit självklart, 
anförde han, att den som har ett verkligt behov av offentlig försvarare 
också skall ha en sådan. Med hänsyn till frågans stora betydelse från 
rättssäkerhetssynpunkt avsåg han att med stor uppmärksamhet följa ut
vecklingen. 

Domstolsverket har under hösten 1988 gjort en uppföljning av 1986 års 
undersökning. 

Enligt 1988 års undersökning ökar nu statens kostnader för offentliga 
försvarare på nytt. 

Omedelbart efter lagändringen år 1984 gick den procentuella andelen 
tilltalade med offentlig försvarare ned från 46 procent till 38 procent. 
Därefter har en viss återhämtning skett. Ar 1987 hade 42 procent av de 
tilltalade offentlig försvarare. Ökningen fördelar sig tämligen jämnt på 
de olika måltyperna och de olika påföljderna. 

Den kraftigaste minskningen i fråga om försvararförordnanden som 
inträffade vid 1984 års lagändring gällde rattfylleriåtalade som dömdes 
till fängelse (49 procent av dessa hade offentlig försvarare år 1981och20 
procent år 1985). Ar 1987 hade siffran för försvararförordnanden stigit 
till 27 procent. För rattfyllerister som dömts till icke frihetsberövande 
påföljd var ökningen ännu större. 

Ar 1983 hade 15 procent av alla som dömdes till fängelse offentlig 
försvarare. Ar 1985 hade andelen sjunkit till 65 procent. Ar 1987 var 
siffran 67 procent. 

Den skillnad som tidigare har visats föreligga i fråga om antalet försva
rarförordnanden mellan olika hovrättsområden kvarstår. Olikheter i 
målstrukturen är alltjämt en trolig förklaring. 

Domstolsverkets undersökning visar att domstolarnas tillämpning av 
reglerna om förordnande av offentlig försvarare har utvecklats i en mer 
generös riktning de senaste åren. Härigenom torde mycket av den kritik 
som i början riktades mot lagändringen ha förlorat i aktualitet. Av stor 
betydelse har självfallet varit ett antal vägledande avgöranden från högs
ta domstolen. 

Jag anser att det för närvarande inte finns anledning att vidta några 
åtgärder i fråga om lagstiftningen rörande offentlig försvarare. Även jag 
kommer dock att uppmärksamt följa utvecklingen på området. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättshjä/pskostnader för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 350 000 000 kr. 
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F 2. Rättshjälpsnämnderna 
1987 /88 Utgift 9 316 902 
1988/89 Anslag 9 766 000 
1989 /90 Förslag 9 957 000 
Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 66 000 kr. inte ställts till 
domstolsverkets disposition till följd av tillämpningen av en 
utgi ftsram. 

Rättshjälpsnämnder finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sund
svall. De handlägger ärenden om rättshjälp. 

Personal 
Summa 
Anslag 

Förval tningskostnader 
(därav lönekostnader I 

Lokalkostnader 
Summa 

1988/89 

37 

7 806 000 111 
(6 578 0001111 
1 960 000 
9 766 000 (11 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 455 000 
(+ 220 0001 
- 264 000 
+ 191 000 

111 Av angivet belopp har 66 000 kr. inte ställts till domstolsverkets 
disposition till följd av tillämpningen av en· utgifts ram. 

Domstolsverket 

Huvudförslag budgetåret 1989/90 9 623 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Domstolsverket har i en rapport om rättshjälpens framtida organisation 
föreslagit att de nuvarande fyra rättshjälpsnämnderna skall slås samman 
till en enda rättshjälpsnämnd. Arbetsfördelningen mellan domstolarna, 
den nya rättshjälpsnämnden och andra myndigheter föreslås med vissa 
undantag vara i princip oförändrad. Arbetet skall bedrivas med hjälp av 
ADB. 

Förslaget övervägs nu efter remissbehandling inom justitiedeparte
mentet. Jag avser att inom kort för regeringen anmäla frågan om en 
lagrådsremiss på grundval av domstolsverkets förslag. Mycket talar för 
att man som verket föreslår bör koncentrera verksamheten till en enda 
myndighet. Den nya organisationen bör vara genomförd den I januari 
1991. I avvaktan på att statsmakterna tar slutlig ställning i denna fråga är 
det angeläget att arbetet vid rättshjälpsnämnderna kan fortgå utan stör
ningar. Huvudförslaget bör därför inte tillämpas. För investeringen i 
ADB-utrustning beräknar jag 125 000 kr. 

Vid beräkningen av anslaget har jag, i avvaktan på att de lokala avtals
förhandlingarna avslutas, inte tagit hänsyn till de belopp som har avsatts 
för sektors- och myndighetsvisa åtgärder (RALS-88). 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättshjälpsnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 9 957 000 kr. 

F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

1987 /88 Utgift 0 
1988/89 Anslag 1 000 
1989 /90 Förslag 1 000 

1987 /88 1988/89 1989/90 
Utfall Beräknat 

Domstols- Domstols- Före-
verket verket draganden 

Resultat 
Intäkter 72 109 000 71 000 000 71 000 000 71 000 000 
Kostnader 69 021 000 68 300 000 68 300 000 68 300 000 
Resultat 3 088 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 
Driftbidrag 3 863 000 3 980 000 3 780 000 2 405 000 

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna biträde 
och rådgivning enligt rättshjälpslagen ( 1972 :429: omtryckt 1983 :487). 
Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rätts
hjälpslagen skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga angelä
genheter. De allmänna advokatbyråerna skall i princip vara självbäran
de och konkurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer. 

Under år 1988 har, efter beslut av regeringen, verksamheten lagts ner 
vid allmänna advokatbyrån i Linköping och vid det filialkontor i Troll
hättan som hörde till den allmänna advokatbyrån i Vänersborg. Efter 
dessa åtgärder finns 31 allmänna advokatbyråer. En av byråerna har 
filial kontor på annan ort. Vid byråerna finns 260 tjänster inrättade, varav 
132,5 för advokater och annan juristpersonal och 127 ,5 för sekreterare 
och annan biträdes personal. Budgetåret 1987 /88 var det genomsnittliga 
antalet årsarbetskrafter 203, varav 115 för jurister och 88 för sekreterare. 
I jämförelse med budgetåret 1986/87 innebär detta en ökning med I 
jurist och minskning med 7 sekreterare. 

Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet är ett för
slagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 
anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de all
männa advokatbyråerna. Anslaget får i princip inte belastas. För att 
klara likviditeten i uppdragsverksamheten förfogar de allmänna advo
katbyråerna över en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Den rörliga kredi
ten får disponeras intill 26 milj. kr. 80 



Domstolsverket 

Lönsamheten har kraftigt förbättrats under budgetåret 1987 /88. Kost
nadstäckningen för byråerna sammantagna var 104 procent mot97 pro
cent budgetåret 1986/87. Byråerna har därmed uppfyllt kravet på självfi
nansiering. Det goda resultatet beror enligt domstolsverket i första hand 
på det nya bonuslönesystemet, utbildningsinsatser samt olika rekon
struktionsåtgärder av organisatorisk och ekonomisk art. Samtidigt har 
den under en följd av år rådande nedåtgående trenden vad gäller ärende
tillströmningen brutits. 

Förändringarna i rättshjälpssystemet som genomfördes den l juli 1988 
väntas, enligt verket, medföra en ökad efterfrågan på de allmänna advo
katbyråernas tjänster. 

Domstolsverket avser att gå vidare med en utbyggnad av det ADB
baserade systemet för ärenderedovisning samt intensifiera utbildnings
insatserna både för jurist- och biträdespersonalen. Ytterligare rekon
struktionsåtgärder skall genomföras. Verket räknar med att effekterna av 
dessa och andra åtgärder skall garantera en fortsatt god lönsamhet. Kost
nadstäckningsgraden beräknas till 104 % för vart och ett av budgetåren 
1988/89 och 1989/90. 

Föredragandens överväganden 
Riksrevisionsverkets utvärdering av verksamheten vid de allmänna 
advokatbyråerna 

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag utvärderat verk
samheten vid de allmänna advokatbyråerna. Uppdraget gavs bl.a. mot 
bakgrund av att byråerna under en följd av år brottats med stora lönsam
hetsproblem. I enlighet med regeringens direktiv har RR V bl.a. analyse
rat de motiv som föranledde inrättandet av byråerna och dessa skäls 
bärkraft i dag. RRV har också belyst byråernas lönsamhetsproblem och 
föreslagit åtgärder för att förbättra resultatet. I samband därmed har 
RRV redovisat ekonomiska konsekvenser av skilda lösningar samt dis
kuterat alternativa organisationsformer. Utvärderingen har redovisats i 
rapporten De allmänna advokatbyråerna (Dnr 1987:889). 

Rapporten 

Ett av de ursprungliga motiven för att inrätta de allmänna advokatbyrå
erna var att tillgodose den ökade eftetfrågan, på kvalificerad juridisk 
kompetens som antogs bli följden av 1973 års rättshjälpsreform. RRY 
konstaterar att olika lagändringar har minskat efterfrågan på juridiska 
tjänster inom rättshjälpsområdet samtidigt som den privata advokat
verksamheten har vuxit i betydande omfattning. Det råder därför, enligt 
RRV:s mening, inte en sådan obalans mellan tillgång och efterfrågan på 
juridisk kompetens inom rättshjälpsområdet att staten är tvingad att ga
rantera tillgång på advokattjänster genom att bedriva egen verksamhet. 

Det andra motivet var att ge den enskilde möjlighet till ett fritt val 
mellan en offentligt anställd eller en privatpraktiserande jurist. För att 
belysa detta motiv redovisar RRV en begränsad undersökning som SI FO 
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utfört. Av undersökningen kan utläsas att av I 000 tillfrågade personer 
valde 42 procent en privat advokatbyrå och 25 procent en allmän advo
katbyrå. Återstoden, 33 procent, tvekade inför valet. RRV avstår för sin 
del från att värdera resultatet av undersökningen. 

Enligt det tredje motivet för inrättandet av byråerna skulle staten få 
kostnadsinsyn i advokatverksamhet och därmed också få underlag för 
taxor avseende biträdestjänster inom rättshjälpsområdet. Taxorna skulle 
bygga på den genomsnittliga kostnaden per timme vid de allmänna ad
vokatbyråerna, den s.k. timkostnadsnormen. RRV konstaterar att endast 
två egentliga taxor har fastställts inom rättshjälpsområdet, en för brott
mål och en för mål om äktenskapsskillnad. Den nuvarande metoden för 
att beräkna timkostnadsnormen är enligt RRV:s mening mindre ända
målsenligt. RR V visar på en annan modell som inte baseras på kostna
derna vid de allmänna byråerna. RR V hävdar att statens kostnadskon
troll kan utövas av det stora antal myndigheter som fattar beslut om 
ersättning inom rättshjälpsområdet. 

Sammanfattningsvis finner RR V att de tre grundläggande motiven 
inte har samma bärkraft 15 år efter inrättandet av de allmänna advokat
byråerna. 

I sin analys av byråernas intäkter, kostnader och resultat framhåller 
RRV att den bristande lönsamheten i hög grad beror på ett minskat antal 
uppdrag och svårigheter att öka den debiterbara tiden eller att pressa 
byråernas kostnader. Andra orsaker till lönsamhetsproblemen är bristen 
på ekonomiskt incitament, byråernas begränsade handlingsutrymme 
och ansvarstagande, hög frånvaro och personalomsättning samt att de 
anställda har skilda mål för verksamheten. RR V konstaterar också att det 
råder stora skillnader mellan byråerna i olika hänseenden. 

Ett fortsatt offentligt åtagande i advokatverksamhet förutsätter enligt 
RR V flera åtgärder för att förbättra lönsamheten. För varje olönsam byrå 
föreslås därför selektiva åtgärder i form av personalnedskärningar, kost
nadsbesparingar eller förlustavskrivningar. Även en kombination av så
dana åtgärder kan i flera fall bli aktuell. Om de selektiva åtgärderna inte 
kan förväntas leda till att en byrå får förutsättningar för lönsamhet bör 
den läggas ner. 

För att råda bot på brister på ekonomiskt incitament och ansvarsta
gande förordar RRV att det nyligen införda bonuslönesystemet görs mer 
utpräglat prestationsinriktat och att det i viss utsträckning även kommer 
biträdespersonalen till del. Som andra generella åtgärder föreslår RRV 
att byråerna skall ges ett ökat ansvar för sin ekonomi och personal och att 
byråernas beslutsbefogenheter vidgas. Förslaget i denna del innebär t.ex. 
att arbetsgivaransvaret förs över från domstolsverket till den enskilda 
byrån med rätt för byrån att inrätta tjänster, anställa jurist- och biträdes
personal samt bestämma löner. På detta sätt ökar också chefens perso
nalansvar vilket bidrar till att göra chefsrollen klarare. 

RRV beräknar kostnaderna för de föreslagna åtgärderna till ca 25 milj. 
kr. Som jämförelse har RR V angett kostnaderna för en omedelbar ned
läggning av verksamheten till mellan 30 och 60 milj. kr. 
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R R V anser avslutningsvis att om en offentlig advokatverksamhet skall 
finnas även i fortsättningen bör den bedrivas av staten. De föreslagna 
åtgärderna för att förbättra lönsamheten kan i och för sig genomföras i 
den nuvarande myndighetsformen. Mot bakgrund av den risk som finns 
för att verksamheten fortsätter att gå med förlust pekar RRV på möjlig
heten att ombilda byråerna till aktiebolag. En sådan bolagsbildning skul
le, enligt RRV, ge både handlingsfrihet och garanti för att verksamheten i 
längden inte kan drivas med ökande förluster. 

Remissbehandlingen 

Rapporten har remissbehandlats. Yttranden har kommit in från justitie
kanslern (J K), riksåklagaren, domstolsverket, socialstyrelsen, statens ar
betsgivarverk, näringsfrihetsombudsmannen (NO), statens invandrar
verk, statskontoret, Göta hovrätt, hovrätten för Övre Norrland, ett antal 
tingsrätter och länsrätter, samtliga rättshjälpsnämnder, så gott som samt
liga allmänna advokatbyråer, ett antal kommuner, Sveriges advokatsam
fund, de fackliga centralorganisationerna och Föreningen jurister vid 
Sveriges allmänna advokatbyråer. 

JK, domstolsverket, de fackliga organisationerna, Föreningen jurister 
vid Sveriges allmänna advokatbyråer samt en klar majoritet av byråerna 
avvisar RRV :s slutsatser om bärkraften i de skäl som låg bakom inrättan
det av de allmänna advokatbyråerna. Dessa remissinstanser hävdar i 
stället, ibland från skilda utgångspunkter, att skälen alltjämt äger giltig
het, även om förutsättningarna för verksamheten i viss utsträckning har 
förändrats. Vad särskilt gäller motivet att ge klienter fritt val finner flera 
av dessa remissinstanser att den andel (25 procent) som i undersökningen 
valde en allmän byrå framför en privat är förvånansvärt stor mot bak
grund av att de allmänna byråerna endast har 10 procent av rättshjälps
marknaden och att de statligt anställda advokaterna endast utgör ca 5 
procent av hela advokatkåren. Siffrorna talar, enligt flera remissinstan
ser, för att det finns utrymme för en ökad efterfrågan på de allmänna 
byråernas tjänster. 

Flertalet av de andra remissinstanserna, bl.a. NO, många domstolar 
och Sveriges advokatsamfund, delar i huvudsak RRV:s uppfattning om 
de grundläggande motiven. Men även från detta håll liksom från andra 
remissinstanser framförs ibland kritik mot RRV:s resonemang, framför 
allt mot förslaget till ny modell för beräkning av timkostnadsnormen. 

Så gott som samtliga remissinstanser godtar huvuddragen av lönsam
hetsanalysen. 81.a. flera av byråerna tillbakavisar dock påståendet om att 
en av orsakerna till den dåliga lönsamheten kan sökas i bristande ekono
miskt ansvarstagande från de anställdas sida. Många av byråerna fram
håller i stället andra faktorer som förklaringar till de ekonomiska proble
men: hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter, låga löner och en 
vikande rättshjälpsmarknad. 

Flertalet remissinstanser instämmer i förslagen till selektiva och gene
rella åtgärder för att råda bot på lönsamhetsproblemen. En lösning av 
lönefrågan, som går ut på att ytterligare närma sig de lönesystem som 
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finns på den privata sidan, framhålls som särskilt viktig och som en 
förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal. Många pekar 
också på vikten av att byråernas självständighet och ansvarstagande 
måste öka på bekostnad av domstolsverkets roll som centralmyndighet 
för byråerna. 

Många av remissinstanserna är inte främmande för tanken att avveck
la ytterligare byråer. Det gäller sådana byråer där de av RRV föreslagna 
åtgärderna inte kan förväntas leda till lönsamhet. I detta sammanhang 
har några remissinstanser aktualiserat frågan om inte kostnadstäcknings
principen har drivits för hårt. Man anser - mot bakgrund av byråernas 
speciella karaktär och marknadsområde - att kostnadstäckningsgraden 
kunde sänkas ner mot 90 % och är därmed också beredda att släppa 
kravet på att byråerna skall konkurrera med de privata på lika villkor. 

Ett tiotal av remissinstanserna har visat intresse för ytterligare utred
ning om alternativa organisationsformer. 

Av samtliga remissinstanser som inkommit med svar, drygt 60, uttalar 
sig bl.a. ett tiotal domstolar och Sveriges advokatsamfund för avveckling 
av den allmänna advokatbyråverksamheten. Fortsatt drift förordas av 35 
remissinstanser, däribland JK, socialstyrelsen, vissa domstolar och fler
talet av de allmänna advokatbyråer som yttrat sig. 

Föredragandens överväganden 

Lönsamhetsproblemen vid de allmänna advokatbyråerna har redovisats 
för riksdagen under en följd av år, bl.a. i senare års budgetpropositioner. 
Ett antal icke lönsamma byråer har lagts ned, och medel för att täcka 
uppkomna underskott har anvisats av riksdagen (se senast prop. 1988/ 
89 :25, bil. I, s. 6, Ju U IO, rskr. 56). 

Samtidigt som allmänna advokatbyråer med dåligt rörelseresultat har 
avvecklats, har åtgärder satts in för att förbättra de övriga byråernas 
möjligheter att driva verksamheten framgångsrikt. Mycket talar för att 
det nya bonuslönesystem, som infördes den 1 juli 1987, har haft stor 
betydelse för resultatförbättringen. De utbildningsinsatser som gjorts lik
som de rekonstruktionsåtgärder av organisatorisk och ekonomisk art 
som vidtagits har självfallet också bidragit till det gynnsammare läget. 
Härtill kommer att marknaden för allmän rättshjälp förväntas bli större 
efter den lagändring som trädde i kraft den I juli 1988 och som bl.a. 
innebär sänkta rättshjälpsavgifter. 

Självfallet är det vanskligt att redan nu dra några bestämda slutsatser 
av den förbättrade lönsamheten hos de allmänna advokatbyråerna. Det 
är dock mycket tillfredsställande att byråerna sammantagna nu har lyc
kats uppfylla självfinansieringskravet och att mer än tjugo byråer, dvs. 
drygt två tredjedelar, har täckt sina kostnader. Mot bakgrund bl.a. av att 
utvecklingen varit positiv under ett antal år finns det åtskilligt som talar 
för att förbättringen inte är rent tillfällig. 

De allmänna advokatbyråerna - som på många håll ersatte ett tidigare 
system med rättshjälpsanstalter - har nu funnits i IS år. Under den tiden 
har samhället förändrats på många sätt och de enskilda människornas 
villkor har allmänt sett förbättrats. De skäl som låg bakom inrättandet av 
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de allmänna advokatbyråerna har enligt min mening inte samma bär
kraft i dag som när byråerna inrättades. I viss mån har också nya motiv 
för deras existens fått betydelse. Jag kan instämma i uppfattningen att det 
på de flesta håll i landet numera finns tillgång till advokattjänster i till
räcklig utsträckning och att staten därför inte behöver driva advokat
verksamhet för att efterfrågan skall kunna tillgodoses. I vissa områden, 
bl.a. i Norrbotten och i vissa glesbygdskommuner, behövs dock insatser 
från det allmännas sida för att tillgodose efterfrågan på advokattjänster. 
Även om detta behov i och för sig skulle kunna tillgodoses exempelvis 
genom avtal med advokater om tillhandahållande av juridiska tjänster, 
kan det dock konstateras att den nuvarande ordningen fungerar bra för 
allmänhetens del. 

En faktor som jag fäster stor vikt vid är att prissättningen på de allmän
na advokatbyråernas tjänster påverkar kostnadsutvecklingen på advo
kattjänster, framför allt inom rättshjälpsområdet. Men även utanför det
ta område torde den s.k. timkostnadsnormen, som bygger på självkostna
derna vid de allmänna advokatbyråerna, tillämpas i stor utsträckning. 
Bl.a. inom försäkringsbranschen har ersättningen för vissa advokattjän
ster börjat att bestämmas efter sådana utgångspunkter. I likhet med 
många av remissinstanserna är jag inte övertygad om att den av RRV 
skisserade modellen för att bestämma taxor inom rättshjälpsområdet 
skulle fungera lika bra som det nuvarande systemet. 

När det gäller frågan om den enskildes möjlighet att kunna välja mel
lan en statlig och en privat advokat vill jag för min del ifrågasätta om en 
sådan valfrihet numera bör tillmätas någon större betydelse. Men det 
finns enligt RRV:s undersökning uppenbarligen många människor som 
föredrar att vända sig till en allmän advokatbyrå i stället för till en privat. 

Vid en sammanvägning av vad som framkommit i RRV:s undersök
ning och vid remissbehandlingen av rapporten samt mot bakgrund av 
den positiva utvecklingen hos byråerna är jag för närvarande inte beredd 
att ompröva systemet med allmänna advokatbyråer. Jag avser dock att 
uppmärksamt följa utvecklingen. 

Som RR V framhållit är det emellertid angeläget att byråerna får bättre 
förutsättningar att arbeta på lika villkor som sina konkurrenter. Jag anser 
således att byråernas ansvar för den egna ekonomin bör öka och besluts
befogenheterna i övrigt bli större; varje byrå bör bl.a. få rätt att besluta 
rörande tjänster - utom chefstjänsten - vid byrån och ta över beslutande
rätten från domstolsverket i alla ärenden som inte oundgängligen måsta 
handhas av verket. Jag avser att senare återkomma till regeringen med 
förslag om de regeländringar som behövs i detta syfte. 

För att staten skall kunna fortsätta att driva allmänna advokatbyråer 
är det nödvändigt att avveckla de byråer som saknar förutsättningar att 
bli lönsamma. Enligt min mening bör denna princip gälla även om den 
leder till att nuvarande länstäckning med allmänna byråer inte längre 
kan upprätthållas. Jag menar alltså att en förlustbyrå bör kunna läggas 
ned trots att länet därefter skulle stå utan någon allmän advokatbyrå. För 
de nordligaste byråerna, som har en betydande social verksamhet i områ
den med advokatbrist, måste dock även andra skäl än de ekonomiska få 
påverka bedömningen. 
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Mot bakgrund av dessa ställningstaganden anser jag att de allmänna 
advokatbyråerna i Karlskrona och Vänersborg bör läggas ner. Dessa 
byråer har under en följd av år gått med underskott, och de balanserade 
förlusterna uppgår till drygt 3,6 milj. kr. resp. drygt 600 000 kr. En fortsatt 
drift beräknas ge en årlig förlust på ca 800 000 kr. för byrån i Karlskrona 
och ca 400 000 kr. för byrån i Vänersborg. Jag avser att ge domstolsverket 
i uppdrag att vidta åtgärder för att avveckla verksamheten vid de två 
byråerna. Jag får senare återkomma till riksdagen i fråga om de kostna
der som föranleds av nedläggningarna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

3 863 478 
2 405 000 
2 405 000 

Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, 
framför allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstol.rverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 
3 780 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1989/ 

90 anvisa ett förslagsanslag på 2 405 000 kr. 

F 5. Vissa domstolskostnader m.m. 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

65 043 459 
58 500 000 
65 500 000 

Från anslaget betalas vissa kostnader för rättegångsväsendet vid de 
allmänna domstolarna, bostadsdomstolen, arrende- och hyresnämnder
na, de allmänna förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolarna. 
Bland dessa kostnader kan nämnas ersättning till vittnen, sakkunniga, 
målsägande, tolkar, personundersökare och konkursförvaltare. 

Domstolsverket 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 
74 300 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 65 500 000 kr. 

F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

16 276 858 
11 000 000 
11 000 000 

Från anslaget betalas en rad kostnader för rättegångsväsendet i den 
mån de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa 
fall betalas från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1989 /90 

anvisa ett förslagsanslag på 11 000 000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G 1. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

8 195 510 
7 528 000 
7 896 000 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har till uppgift att främja brottsföre
byggande insatser inom olika områden av samhällsverksamheten samt 
att verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot 
brott. 

BRÅ leds av en styrelse. Hos rådet finns ett kansli, som förestås av en 
kanslichef. Inom kansliet finns en utredningsenhet och en forskningsen
het. Till rådet är knutna en vetenskaplig grupp samt ett varierande antal 
arbetsgrupper. Fr.o.m. den l januari 1989 sker vissa förändringar av or
ganisationen som redovisas strax. 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader. 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Summa 

1988/89 

19 

6 016 000 (1) 
(4 683 000) 
1 512 000 
7 528 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 530 000 
(+ 194 000) 
- 162 000 
+ 368 000 

(1) Av angivet belopp har 47 000 kr. inte ställts till BRA: s disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Brottsförebyggande rådet 

I. Anslag budgetåret 1989/90 8 359 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 181 000 kr. 
3. För drift och underhåll av ett planerat persondatornät beräknas en 

årlig kostnad av 250 000 kr. 
4. Två tjänster som handläggare yrkas för informationsverksamheten 

( + 400 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

I oktober 1986 gav regeringen f.d. generaldirektören Urban Rosenblad i 
uppdrag att se över hur brottsförebyggande rådets styrelse bör vara sam
mansatt samt vilka arbetsuppgifter som rådets styrelse bör ha. I uppdra
get ingick också att se över BRÅ:s funktion och arbetssätt samt dess 
organisatoriska ställning visavi regeringen. 

Utredaren avlämnade i april 1987 betänkandet (Ds Ju 1987:6) BRÅ:s 
uppgifter och ledning. På grundval av detta beslöt regeringen om en 
ändring i förordningen ( 1982 :787) med instruktion för brottsförebyggan
de rådet (SFS 1987: 1112). Ändringen innebar en minskning av antalet 
ledamöter i BRÅ:s styrelse. 
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Utredningsuppdraget avslutades genom betänkandet (Ds Ju 1988:21) 
Brottsförebyggande arbete i samverkan. Betänkandet har remissbehand
lats. Regeringen har den 24 november 1988 utfärdat en ny instruktion för 
BRA och i denna behandlat frågor som utredaren tagit upp i betänkandet 
(SFS 1988:1223, regeringens förordningsmotiv 1988:6). För riksdagens 
kännedom vill jag redovisa följande av de överväganden om BRA:s fort
satta verksamhet som gjorts i ärendet. 

För det brottsförebyggande arbetet är det väsentligt att olika myndig
heter samarbetar väl med varandra. BRA:s roll i sådant samarbete är 
central. Utredarens förslag har kunnat uppfattas så att BRA skulle ges en 
form av direktivrätt mot andra myndigheter under justitiedeparte men
tet, men en sådan ordning bör inte komma i fråga. Inte heller genomförs 
utredarens förslag om en samverkansförordning. Det framgår nämligen 
redan av 7 § verksförordningen ( 1987: 1100) att myndig hetscheferna 
skall samordna verksamheten med angränsande verksamheter. BRA:s 
uppgift i samordningen av det brottsförebyggande arbetet bör fullgöras 
genom nära kontakter med aktuella myndigheter utan onödig formalise
ring. 

Eftersom andra myndigheter nu inte är representerade i styrelsen god
tas utredarens förslag om att inrätta en samverkansdelegation. Denna 
kan fylla en viktig funktion för samarbetet inom det brottsförebyggande 
arbetet. Samarbetet bör vidare främjas genom att tjänstemän från olika 
myndigheter tjänstgör i projekt inom BRA. Kostnader för detta bör bela
sta resp. myndighets anslag. 

En stor del av den kriminologiska forskningen i Sverige har bedrivits 
inom BRA eller med bidrag från BRA. En förteckning över de rapporter 
m.m. som har publicerats av BRA illustrerar den breda kunskapsbas som 
har byggts upp under de gångna åren. Dessa kunskaper tas också till vara 
i den fortsatta forskningen inom området, i utredningsarbete inom och 
utom BRA samt i brottsförebyggande arbete av olika slag och på olika 
nivåer. 

Tyngdpunkten i arbetet har enligt BRA hittills främst legat på insam
ling och analys av brottsdata samt på utformning av brottsförebyggande 
strategier. Endast en mindre del av verksamheten har ägnats åt praktisk 
tillämpning och utvärdering av sådana strategier. BRA bör även i fort
sättningen ägna sig åt breda insatser inom det kriminalpolitiska fältet. 
Det är emellertid angeläget att verksamheten vidareutvecklas så att 
BRA:s kunskaper i större utsträckning än vad som hittills varit fallet kan 
användas som underlag för prioriteringar i det brottsförebyggande arbe
tet liksom för tillämpning och utvärdering av brottsförebyggande åtgär
der. Det finns ett särskilt stort behov av modeller som kan ligga till grund 
för brottsförebyggande åtgärdsprogram på lokal nivå. 

BRA bör vidare i ökad ~mfattning ägna sig åt utvärdering av reformer 
inom det kriminalpolitiska fältet. På justitiedepartementets område sker 
varje år ett relativt stort antal reformer, särskilt på lagstiftningsområdet. I 
dag utnyttjas BRA:s kunskaper ofta i lagstiftningsprocessen. Det är an
geläget att BRÅ:s resurser och kunskaper i större utsträckning kan tas i 
anspråk för utvärdering av redan genomförda och kommande reformer 
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som rör främst rättsväsendet. BRA skall även kunna ge underlag för 
framtida kriminalpolitiska reformer genom att pröva och utvärdera olika 
åtgärder. 

De farhågor som flera remissinstanser har uttalat för den kriminologi
ska forskningen i Sverige, om utredarens förslag i fråga om verksamhets
planering och arbetets inriktning genomförs, får anses överdrivna. En 
genomtänkt planering ökar möjligheten att på bästa sätt ta till vara de 
budgetmedel som kan avsättas för BRÅ:s verksamhet. Det är inget an
märkningsvärt att regeringen inom ramen för bl.a. budgetprocessen kan 
påverka verksamheten hos en statlig myndighet som BRA. Även om 
regeringen inte i detalj bör få avgöra vilka projekt som BRA skall avsätta 
resurser till är det naturligt att regeringen kan uppdra åt BRA, som en 
myndighet under regeringen, att genomföra ett visst projekt på bekost
nad av ett annat. Vad gäller förhållandet mellan regeringen och BRA 
innebär detta ingen skillnad mot vad som gällt hittills. 

Vad sedan gäller utredarens förslag att forskningsrådsverksamheten 
skall upphöra har kritiska synpunkter framförts främst från BRA och 
andra forskningsmiljöer. BRA har sedan starten år 1974 gett bidrag åt 
enskilda forskare. Om bidragen tas bort innebär detta en försämring för 
den kriminologiska forskningen i Sverige. Det skulle även minska möj
ligheten att rekrytera forskare till BRA i framtiden. Mot den bakgrunden 
bör BRA även i fortsättningen ha medel för bidrag till enskilda forskare. 

BRA:s informationsarbete har en mycket viktig roll i det brotts före
byggande arbetet. BRA bör fungera som information~entrum och ge 
upplysning och vägledning inom det brottsförebyggande området. 

I enlighet med 1987 års verksledningsreform bör BRA ha relativt stor 
frihet att genomföra den verksamhet som framgår av instruktionen. Sty
relsen bör ha en mer övergripande funktion. Frågan om kansliet skall 
vara indelat i enheter bör avgöras av BRA och inte av regeringen. 

Avslutningsvis kan uttalas att BRA bäst fyller sin funktion i det brotts
förebyggande arbetet genom att fungera som kontaktpunkt mellan forsk
ning och administration samt som informatör och förslagsställare mot 
myndigheter och regering, men även som inspiratör till nya vägar för det 
brottsförebyggande arbetet. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning 
av utgifterna om 5 % på tre år med fördelningen 1,7, 1,7 och 1,6 % för 
första, andra resp. tredje budgetåret. 

På anslaget har 107 000 kr. påförts med anledning av RC-organisatio
nens upplösning, se vidare bilaga 2 gemensamma frågor avsnitt 4. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för näs
ta budgetår till 7 896 000 kr. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevs
rätten föreslås slopad för brottsförebyggande rådet fr.o.m. den 1. juli 
1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 7 896 000 kr. 
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G 2. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3 663 566 
3 980 000 
4 647 000 

Reservation 215 388 

Från anslaget betalas kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete 
samt för information. 

Brottsförebyggande rådet 

I. Anslag budgetåret 1989/90 4 980 000 kr. 
För att BRA i ökad utsträckning skall kunna delta i brottsförebyggan

de arbete på lokal nivå och dessutom i ökad omfattning göra utvärde
ringar av reformer inom det kriminalpolitiska fältet yrkas ytterligare I 
milj. kr. under anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat 500 000 för en utvidgad verksamhet i enlighet med 
BRÅ:s förslag. 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med 4 647 000 kr. Medelsbe
hovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna 
om 5 % på tre år med fördelningen 1, 7, 1, 7 och 1,6 % för första, andra 
resp. tredje budgetåret. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 4 647 000 kr. 

G 3. Bokföringsnämnden 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

2 439 815 
2 857 000 
3 217 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 14 000 kr. inte ställts till bok 
föringsnämndens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 

Nämnden består av en ordförande och tio andra ledamöter. Hos 
nämnden finns ett kansli med en chef. 
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1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förval tningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Summa 

5 

2 732 000 (1) 
(1 400 000) (1) 

125 000 
2 857 000 (1) 

Föredraganden 

+ 232 000 
(+ 50 000) 
+ 128 000 
+ 360 000 

(1) Av anslaget har 14 000 kr. inte ställts till bokföringsnämndens 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämndens traditionella arbete med den löpande bokföringen 
kommer att ha stor omfattning också under budgetåren 1989/90-1991 I 
92. Nämnden strävar dock efter att under treårsperioden ägna större 
uppmärksamhet åt frågor som rör informationsgivningen, särskilt i stör
re före tag. Nämndens arbetsuppgifter kräver att nämnden intar en tät
position på redovisningsområdet. Detta är inte möjligt med mindre man i 
ökad om fattning anlitar utomstående personer på konsultbasis. 

En tillämpning av det treåriga huvudförslaget skulle innebära att möj 
ligheterna att anlita konsulter successivt minskas. Dessutom skulle en 
uppföljning av de informationsinsatser som gjorts under det senaste bud
getåret inte kunna genomföras. Att driva nämnden med färre anställda 
än vad som nu finns är inte tänkbart.Nämnden anser därför att en resurs
minskning enligt huvudförslaget är orealistisk. 

Nämnden har under budgetåret 1987 /88 gett ut tre rekommendationer 
och gjort 20 uttalanden om god redovisningssed. Dessutom har nämnden 
publicerat två informationsbroschyrer, varav en större med information 
om bokföringslagen till dem som startar företag. Formerna för publice
ringen av nämndens rekommendationer och uttalanden har ändrats. 

Under budgetåret har bokföringsnämnden arbetat med flera långsikti
ga projekt. En del av dessa kan förväntas bli klara under innevarande 
budgetår. 

Nämnden har flyttat till nya lokaler. I ökade lokalkostnader begärs 
125 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

En tillämpning av huvudförslaget på bokföringsnämnden skulle försvå
ra en fortsatt positiv utveckling av nämndens arbete. Jag delar därför 
nämndens bedömning att nämnden bör undantas från huvudförslaget. 

På anslaget för bokföringsnämnden har 74 000 kr. påförts med anled
ning av RC-organisationens upplösning, se vidare bil. 2 Gemensamma 
frågor avsnitt 4. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
bokföringsnämnden fr.o.m. den I juli 1989. 
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Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Bokföringsnämnden för budgetåret 1989 /90 an visa ett för
slagsanslag på 3 217 000 kr. 

G 4. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

2 879 660 
3 107 000 
3 306 000 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brotts
skadelagen (1978:413) om ersättning för skador på grund av brott. 
Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra 
ledamöter. Nämnden biträds av ett kansli. 

Personal 
Summa 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Summa 

1988/89 

10 

2696000(1) 
(1 922 000) 

411 000 
3 107 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 182 000 
(+ 96 000) 
+ 17 000 
+ 199 000 

(1) Av angivet belopp har 19 000 kr. inte ställts till 
brottsskadenämndens disposition till följd av tillämpningen av en 
utgi ftsram. 

Brottsskadenämnden 

I. Anslag budgetåret 1989/90 3 306 000 kr. Nämnden anser sig inte i 
fortsättningen kunna bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt 
om huvudförslaget tillämpas. 

2. Ytterligare medel begärs för att förstärka den handläggande perso
nalen p.g.a. ökad ärendetillströmning och långtidsfrånvaro ( + 175 000 
kr.). 

3. Medel beräknas för information om nämndens verkamhet samt för 
utbildning av handläggare ( + 125 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

För information och utbildning beräknar jag 125 000 kr. 
På anslaget har 19 000 kr. påförts med anledning av RC-organisatio

nens upplösning, se vidare bilaga 2 gemensamma frågor avsnitt 4. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 306 000 kr. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås 
slopad för brottsskadenämnden fr.o.m. den I juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 306 000 kr. 

G 5. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på 
grund av brott 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

7 237 838 
7 400 000 
8 500 000 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen 
( 1978 :413) för skador på grund av brott. 

Brottsskadenämnden yrkar en höjning av anslaget med I, I milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med vad jag har anfört under avsnittet 5.6 Brottsoffrens ställ
ning beträffande jourverksam het till förmån för brottsoffer m.m. har jag 
under anslaget beräknat medel för stöd till sådan och liknande verksam
het. 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med 8 500 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsskadenämnden: Ersättning fär skador på grund av 

brott för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 8 500 000 
kr. 
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H. DIVERSE 

H 1. Svensk författningssamling 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

10 946 607 
7 260 000 
8 525 000 

Under budgetåret 1987 /88 har antalet nummer av Svensk författnings 
samling varit mycket stort. Även under innevarande budgetår beräknas 
antalet nummer bli stort. Under nästa budgetår bör anslaget uppgå till 
8 525 000 kr. Därvid har beaktats att tjänstebrevsrätten vid distribu tio
nen av Svensk författningssamling föreslås slopad fr.o.m. den 1 juli 1989. 
Under anslaget har jag beräknat ett engångsbelopp på 25 000 kr. som ett 
tillskott till en stiftelse som avses bli bildad av bl.a. statsrådsberedningen. 
Stiftelsens verksamhet kommer att få betydelse för författningspublice
ringen (jämför vad jag har anfört under anslaget A 4. Information om 
lagstiftning m.m). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Svenskföifattningssamling för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 8 525 000 kr. 

H 2. Bidrag till utgivande av litteratur på 
förvaltningsrättens område 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

0 
50 000 
50 000 

Reservation 223 211 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvalt 
ningsrättsliga publikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion 
( 1988: 1115) främja tillkomsten av författningskommentarer och annan 
vägledande litteratur på förvaltningsrättens område. Statens inkomster 
av verk, som har utarbetats eller utgetts med bidrag från detta anslag, 
avräknas från anslaget. 

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer beräk
nar medelsbehovet till 50 000 kr. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av nämndens verksam
het bör anslagsbeloppet under nästa budgetår vara oförändrat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltnings rättens 

område för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
50 000 kr. 
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H 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m.m. 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1988/89 Förslag 

1 874 454 
2 400 000 
2 496 000 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellektu
ella äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av 
privaträtten och till permanenta byrån för Haag konferensen för interna
tionell privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med 
anled_ning av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna 
för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi samt medel till ett svenskt 
bidrag till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors 
(HEUNI). 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår beräknas till 2 496 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 496 000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989 /90 Förslag 

110 304 485 
110 500 000 
115 000 000 

Medelstilldelning sker enligt lagen ( 1972 :625) om statligt stöd till poli
tiska partier. 

Genom 1988 års allmänna val blev Miljöpartiet de Gröna represente
rat i riksdagen. Bidrag enligt lagen om statligt stöd till politiska partier 
skall därigenom också utgå till Miljöpartiet de Gröna. Anslaget bör där
för höjas med 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1989 /90 an visa ett 
förslagsanslag på 115 000 000 kr. 

H 5. Allmänna val 
1987 /88 Utgift 
1988 /89 Anslag 
1989/90 Förslag 

28 092 661 
108 904 000 

1 757 000 

Från anslaget betalas statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
valkuvert och andra valtillbehör samt betalas ersättning till vissa myn
digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 
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Riksskatteverket, som är central valmyndighet, föreslår att anslaget 
för budgetåret 1989/90 tas upp med 2 057 000 kr. Beloppet avser kostna
der för bl.a. lagerhållning av val material. Dessutom, har medel beräknats 
med sammanlagt 300 000 kr för bl.a. ett projekt för att samordna riks
skatteverkets och länsstyrelsernas ADB-stöd i valarbetet. Jag föreslår att 
anslaget beräknas till 1 757 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna val för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslag

sanslag på 1 757 000 kr. 

7 Riksdagen 1988/89 I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Underbilaga 4.1 

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om 
brottsutvecklingen samt om verksamheten inom 
polisen, åklagarmyndigheterna, de allmänna 
domstolarna och kriminalvården m.m. 

1 Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom 
har ökat under hela efterkrigstiden. År 1978 uppgick antalet brott mot 
brottsbalken till drygt 683 000 medan antalet år 1987 uppgick till drygt 
950 000, d.v.s. en ökning med 39 procent under tioårsperioden. Antalet 
anmälda brott mot annan lagstiftning har också ökat under större delen 
av denna tid. Av brotten år 1987 mot annan lagstiftning svarar trafik- och 
narkotikabrotten för cirka fyra femtedelar 

År 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988(1) 

Antal anmälda 
brottsbalksbrott 

643 405 
683 279 
716 367 
683 646 
698 171 
760 911 
760 614 
805 569 
799 457 
845 706 
894 396 
960 080 
950 367 
926 720 

Antal anmälda brott 
mot annan lagstiftning 

112 000 
115 949 
127 993 
119 629 
117 937 
167 366 
175 211 
178 189 
159 670 
137 469 
123 953 
135 277 
143 050 
105 742 

( 11 Värdena för 1988 har beräknats på grundval av utvecklingen 
t. o. m. oktober 1988 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat med 
i genomsnitt 3,0 procent per år medan brott mot annan lagstiftning ökat 
med omkring 1, 1 procent per år. För antalet registrerade brott mot lag
stiftning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttas mel
lan olika år. 

Den genomsnittliga årliga förändringen i antalet anmälda brott mot 
brottsbalken under perioden 1978 - 1987 resp 1983 - 1987 är 
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Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgreppsbrott 
därav inbrottsstöld 

därav bostadsinbrott 
därav inbrott i vind, källare 

därav motorfordonstillgrepp 
Checkbedrägeri 
Övriga bedrägeribrott 
Övriga brottsbalksbrott 

därav skadegörelsebrott 

1978 -
1987 

+ 4,5 % 
+ 4, 1 % 
+ 1, 8 % 
+ 2, 3 % 
- 0,8 % 
- 0, 3 % 
- 0, 2 % 
+ 1,4 % 
+ 8,5 % 
+ 8, 1 % 
+ 2, 6 % 
+ 2, 9 % 

1983 -
1987 

+ 4,0 % 
+ 4,3 % 
+ 2,3 % 
+ 3, 6 % 
+ 0,6 % 
- 0, 1 % 
- 2,8 % 
+ 7, 1 % 
+ 9,5 % 
+ 1,6 % 
+ 2, 9 % 
+ 3, 8 % 

Forskningsenheten inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) har utarbe
tat en rapport över brottsutvecklingen (BRÅ forskning 1988 :2). I denna 
rapport ges bl.a. en översikt över utvecklingen under senare år i fråga om 
olika brott som har kommit till polisens kännedom. Rapporten innehål
ler däremot inte några prognoser över antalet brott som kan väntas kom
ma till polisens kännedom under de närmaste åren. Hänsyn har tagits till 
denna rapport i den följande redogörelsen. 

Planerings- och budgetsekretariatet inom justitiedepartementet följer 
utvecklingstendenserna vad gäller brottmålsprocessen i vid mening. 
Härvid studeras uppgifter i brottsanmälan, åtalsbeslut, dom och beslut 
om intagning i anstalt i kriminalvården. Resultaten av dessa studier har 
beaktats i framställningen. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott, 
bl.a. brottsbalksbrott och narkotikabrott. I tabeller redovisas uppgifter 
om brott anmälda år 1975 och senare. Siffrorna för perioden 1975 - 1987 
är tagna direkt ur statistiska centralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. 
De siffror som anges för år 1988 är preliminära beräkningar som bygger 
på statistik för tiden januari - oktober 1987. 

1.1 Våldsbrott 

År Totalt Därav rån Därav misshandel 

1975 55 127 2 336 21 509 
1976 55 248 2 697 21 378 
1977 59 047 3 374 23 596 
1978 60 158 3 461 22 868 
1979 61 170 3 075 23 171 
1980 64 733 3 427 24 668 
1981 65 986 3 228 24 314 
1982 74 724 3 530 28 200 
1983 76 487 3 473 29 220 
1984 81 407 3 681 30 785 
1985 82 803 3 851 31 996 
1986 85 384 3 806 32 805 
1987 90 788 3 939 34 757 
198811) 91 567 4 163 35 686 

11) Värdena för 1988 har beräknats på grundval av utvecklingen 
t. o. m. oktober 1988 
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Begreppet våldsbrott används här i en vid bemärkelse. Till våldsbrott 
räknas som i den officiella statistiken brott mot liv och hälsa samt andra 
gärningar som innebär direkt fara för individen. I dessa brott inräknas, 
förutom fullbordade gärningar, även försök och förberedelser. 

Våldsbrotten har uppvisat en relativt jämn ökningstakt under åren 
1975 till 1987. År 1987 utgjorde dessa nära en tiondel av de registrerade 
brottsbalksbrotten. 

Särskilt om rån 

Antalet rån utgör knappt en halv procent av samtliga anmälda brotts
balksbrott. Under 1980-talet har antalet rån ökat från 3 427 (1980) till 
3 939 (1987). 

Drygt 85 procent av rånen är riktade mot privatpersoner. Gaturån är 
den dominerande formen av rån. Andelen rån med skjutvapen har legat 
på omkring JO procent under de senaste tio åren. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån. Under år 1987 
var dessa 160, inbegripet försök och förberedelse. De förorsakar ofta 
mycket stora förluster och är allvarliga eftersom de ofta begås med hjälp 
av skjutvapen. 

Särskilt om misshandel 

Antalet misshandelsbrott har ökat under 1980-talet. Sedan år 1983 upp
går den genomsnittliga ökningen till drygt 4 procent per år. 

Enligt BRA-rapporten finns det skäl att tro att ökningen av de registre
rade misshandelsbrotten inte motsvaras av reella ökningar. En del av 
ökningen anser BRÅ bero på att kravet på angivelse för att åklagare skall 
kunna åtala misshandel på enskilt område slopades den 1 januari 1982. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte tidigare har träffat 
eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln har också ökat 
kraftigt under senare år. År 1987 registrerades drygt 10 000 misshandels
brott av detta slag. 785 av de dryga JO 000 misshandelsbrotten avser grov 
misshandel. Detta är en ökning med 248 ( 46 %) jämfört med föregående 
år. 

Antalet fall av misshandel utomhus där gärningsmannen är okänd för 
offret är högst i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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1.2 Tillgreppsbrott 

År Totalt Därav in- Därav mo-
brotts- Inbrott i Inbrott i torfordons-
stöld lägenhet vind eller tillgrepp 

eller villa källare 

1975 473 337 134 470 20 124 24 453 55 279 
1976 511 196 150 180 22 250 34 253 62 352 
1977 528 900 155 863 22 247 31 017 62 703 
1978 501 050 144 944 21 244 22 207 56 706 
1979 495 472 140 054 17 678 22 107 49 265 
1980 524 313 139 944 20 385 22 516 48 914 
1981 522 407 137 168 20 014 22 845 46 672 
1982 553 745 139 168 21 063 25 096 49 809 
1983 551 510 139 789 24 160 22 931 47 036 
1984 585 537 142 555 24 939 25 716 49 486 
1985 624 997 145 244 24 535 28 129 55 611 
1986 677 562 152 566 23 459 27 625 67 047 
1987 658 157 142 999 20 574 28 443 69 130 
1988(1) 642 520 127 912 19 745 22 686 70 361 

(1) Värdena för 1988 har beräknats på grundval av utvecklingen 
t. o. m. oktober 1988 

Tillgreppsbrotten utgör cirka 70 procent av samtliga polisanmälda 
brottsbalksbrott. Förutom de i tabellen redovisade brottsgrupperna ingår 
en mängd olika former av stöldbrott som inte rubriceras som inbrott, t.ex. 
snatteri. 

Särskilt om inbrott 

Inbrotten uppgår till knappt en sjättedel av samtliga registrerade brotts
balksbrott. Förutom villa- och lägenhetsinbrott och inbrott i vind eller 
källare ingår i här redovisade siffror även inbrottsstöld i butiker, kiosker 
och skolor m.m. 

Antalet inbrottsstölder under 1970-talet uppvisar stora svängningar 
men har under åren 1978 - 1985 legat på en nivå runt 140 000. År 1986 var 
antalet anmälda inbrottsstölder drygt 150 000. För år 1987 var antalet 
inbrottstölder åter på en nivå runt 140 000. 

Särskilt om motoifordonstillgrepp 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av personbilar 
eller försök härtill. 

Under år 1986 och 1987 anmäldes cirka 67 000 respektive 69 000 mo
torfordonstillgrepp, vilket visar på en kraftig ökning jämfört med år 
1985. 

Antalet motorfordonstillgrepp har tidigare under 1980-talet legat på 
en nivå strax under 50 000. Antalet tillgrepp räknat per I 0 000 registrera
de motorfordon sjönk något under de första åren av 1980-talet, men 
ökade under 1986. 

8 Riksdagen 1988/89 I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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1.3 Bedrägeribrott 

År Totalt 

1975 50 999 
1976 53 343 
1977 57 904 
1978 52 869 
1979 71 993 
1980 103 778 
1981 99 973 
1982 98 570 
1983 93 548 
1984 97 588 
1985 103 331 
1986 107 223 
1987 110 948 
1988(1) 101 621 

därav check- därav konto- och 
bedrägeri kreditkort 

7 069 
8 279 
9 228 
5 667 
6 394 

10 687 
10 685 
10 117 
11 680 
13 369 
13 036 
15 195 
15 757 
15 541 

7 427 
14 619 
18 705 
21 638 
16 717 
13 960 
22 241 
22 051 
19 681 
20 885 

( 1) Värdena för 1988 har beräknats på grundval av utvecklingen t. o. m. 
oktober 1988 

Av bedrägeribrotten svarar checkbedrägerierna idag för omkring 14 
procent. 

Särskilt intresse tilldrar sig bedrägerier som begås med hjälp av kon
tooch kreditkort. Från och med år 1979 särredovisas dessa i statistiken. 
Dessa bedrägeribrott tredubblades från år 1979 till år 1982 och utgör 
numera den största enskilda gruppen bland bedrägeribrotten ( 18 %). An
talet kredit- och kontokortsbedrägerier år 1987 är 19 681. Det är en 
minskning jämfört med föregående år. 

1.4 Övriga brottsbalksbrott 

År Övriga brotts- Därav skadegörelse-
balksbrott brott 

1975 63 942 54 760 
1976 63 492 54 901 
1977 70 516 62 330 
1978 69 569 61 305 
1979 69 536 60 877 
1980 68 087 59 057 
1981 72 248 62 873 
1982 78 530 68 278 
1983 77 912 67 955 
1984 81 174 71 999 
1985 83 265 74 008 
1986 89 911 80 104 
1987 90 748 82 221 
1988(1) 91 013 84 312 

( 1 ) Värdena för 1988 har beräknats på grundval av utvecklingen 
t. o. m. oktober 1988 

Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott ett stort 
antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom någon av 
de tidigare berörda kategorierna. 
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Särskilt om skadegörelse 

Antalet skadegörelsebrott har hitintills under 1980-talet uppvisat en till
tagande ökningstakt. En mycket stor andel av dem som döms för skade
görelsebrott är tonåringar. 

Drygt 30 % av skadegörelsebrotten avser skadegörelse på motorfor
don. 

15 procent av de registrerade skadegörelsebrotten drabbar stat, lands
ting och kommuner. Denna form av skadegörelser orsakar samhället 
betydande kostnader. 

1.5 Narkotikabrott 

År Antal 
anmälda 
narkotika
brott 

1975 22 015 
1976 18 846 
1977 22 127 
1978 21 763 
1979 23 956 
1980 62 011 
1981 69 923 
1982 70 612 
1983 50 018 
1984 40 130 
1985 37 568 
1986 39 536 
1987 43 725 
1988(1) 26 996 

Antal personer 
som lagförts 
för narkotika
brott 

4 368 
4 457 
4 750 
4 957 
4 517 
6 420 
8 196 
8 173 
7 074 
6 149 
6 067 
6 401 
6 208 

Därav antal som 
godkänt straff
föreläggande 
eller dömts 

2 601 
2 688 
2 994 
3 166 
3 315 
5 219 
6 838 
6 926 
5 991 
5 341 
5 246 
5 685 
5 517 

(1) Värdet för 1988 har beräknats på grundval av utvecklingen 
t. o. m. oktober 1988 

Tabellen avser brott mot narkotikastrafflagen ( 1968 :64), narkotikaför
ordningen (1962:704) och narkotikabrott enligt varusmugglingslagen 
(1960:418). 

Antalet anmälda narkotikabrott har legat på en relativt stabil nivå 
under hela 1970-talet. År 1980 ökade antalet anmälda brott kraftigt. En
ligt BRÅ tycks riksåklagarens anvisningar för användning av åtalsunder
låtelser vid narkotikabrott samt den ökade serieuppklaringen (antal brott 
per misstänkt) vara de faktorer som spelat en avgörande roll för denna 
ökning. En annan förklaring till ökningen är troligen polisens insatser 
mot den s.k. gatulangningen under åren 1981 och 1982. 

Under 1986 och 1987 har antalet registrerade narkotikabrott åter ökat 
efter att ha minskat under åren 1983 - 1985. Däremot pekar 1988 års 
beräkning på en stor minskning av de registrerade narkotikabrotten för 
1988. I BRÅ:s rapport menar man att denfaktiska narkotikabrottslighe
ten inte har undergått några större förändringar under 1980-talet. 

Den nedgång i antalet registrerade narkotikabrott som har skett sedan 
1982 (38 %) motsvaras inte av samma minskning av antalet för narkotika
brott dömda personer (20 %). Vidare har den genomsnittliga fängelseti
den räknat i månader för varje dömd person ökat. 
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1.6 Ekonomisk brottslighet 

När det gäller den ekonomiska brottsligheten föreligger inte någon stati
stik. För närvarande pågår utvärdering av de åtgärder som föranletts av 
eko-kommissionens arbete. Regeringen har bl.a. givit ett uppdrag till 
BRÅ att utvärdera effekterna av vissa åtgärder mot ekonomisk brottslig
het. En första delrapport återfinns i rapporten Kampen mot eko-brotten, 
del I Polisen (BRÅ forskning 1986:3). Dessutom har BRÅ helt nyligen 
presenterat en rapport med en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen 
mot ekonomisk brottslighet. Rapporten har titeln Eko-brott, Eko-lagar 
och Eko-domstolar (BRÅ forskning 1988:3). 

2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna 
domstolarna och kriminalvården 

I det följande redovisas vissa siffror avseende verksamhet och arbetsbe
lastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör i huvudsak från de ana
lyser som regelbundet görs i justitiedepartementet. Siffrorna tas därvid i 
stor utsträckning från system i rättsväsendets informationssystem 
(BROTTSRI). Vissa siffror är tagna direkt ur myndigheternas anslags
framställningar. 

Arbetet inom de olika myndigheterna inom rättsväsendet hänger myc
ket intimt samman. I huvudsak går kedjan från polis, via åklagare och 
domstolar till kriminalvård. 

Antalet brott som anmäls till polisen är drygt I milj. per år. Den siffran 
omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsföreläggan
den. Antalet sådana förelägganden utgjorde knappt 190 000 år 1987. 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp eller 
omkring 375 000. För dessa fall svarar omkring 92 000 misstänkta perso
ner. Andelen uppklarade brott varierar med olika brottstyper. Uppkla
ringen växlar även mellan skilda delar av landet. För misshandel och 
andra våldsbrott uppgår andelen uppklarade fall till drygt 50 procent, 
medan endast 10 procent av inbrottsstölderna klaras upp. Ungefär vart 
fjärde rån och tre av fyra bedrägeribrott blir uppklarade. 

I detta sammanhang bör framhållas att antalet uppklarade brotts
balksbrott har ökat från drygt 160 000 år 1974 till över 250 000 år 1987. 
Antalet uppklarade brott mot såväl brottsbalken som specialstraffrättslig 
lagstiftning har ökat från runt 250 000 till cirka 375 000. Det är alltså en 
ökning med 50 procent under perioden. 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot drygt 80 000 personer årligen. Till 
detta kommer cirka 80 000 personer för vilka åklagare meddelar straffö
relägganden. Åklagarna beslutar om åtalsunderlåtelser i cirka 20 000 fall 
per år. Antalet avskrivna och nedlagda mål är omkring 50 000 per år. 

Allmän domstol dömer årligen cirka 17 000 personer till frihetsberö
vande påföljd, varav drygt hälften omfattar högst två månader. Antalet 
personer som döms till böter är cirka 30 000. Andelen frihetsstraff varie
rar starkt mellan olika brottstyper. Vid rattfylleri ådöms fängelse i när
mare tre fall av fyra. För rån och grovt rån samt misshandel ådöms 
fängelse i två fall av tre. För grovt narkotikabrott döms till frihetsberö
vande påföljd i närmare 100 procent av fallen. 
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1987 var den genomsnittliga längden av ådömda frihetsstraff i första 
instans omkring fem månader. Variationerna är dock avsevärda mellan 
olika slag av brott. För grovt narkotikabrott ligger t.ex. genomsnittet på 
drygt tre år och för narkotikabrott i övrigt på omkring fem månader. För 
rån och grovt rån är motsvarande siffra nästan två år, för grov misshan
del cirka ett och ett halvt år, samt för rattfylleri drygt en månad. 

2.1 Polisväsendet 

Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom polisväsen
det bygger på de s.k. ingripandemeddelandena (IM). Statistiken utgör ett 
komplement till siffrorna för antalet anmälda brott när det gäller att 
bedöma arbetsbelastningen inom polisväsendet, och då främst inom 
övervakningsverksamheten. IM utfärdas så snart ett polisingripande 
sker. Hur antalet ingripanden har utvecklats sedan år 1981 framgår av 
nedanstående sammanställning. 

År Antal ingripandemeddelanden Antal gripna 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1 161 470 
1 185 291 
1 195 708 
1 247 468 
1 235 808 
1 275 618 
1 306 929 

2.2 Åklagarna 

224 857 
231 563 
216 289 
195 606 
179 877 
193 765 
178 450 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna domsto
larna påverkas av antalet anmälda brott och andelen därav som klaras 
upp. Den är vidare beroende av bl.a. förändringar i lagstiftningen. Till 
belysning av arbetsbelastningen hos åklagarna anges i följande tabell 
antalet misstänkta personer i mål hos åklagare under de senaste åren. 

Period Antal personer i Antal mål i utgående balans 

Mål om brott Övriga Totalt Därav mål om 
på vilket mål brott på vil-
fängelse ket fängelse 
kan följa kan följa 

1981 178 100 121 300 65 800 50 500 
1982 172 100 118 000 64 600 48 600 
1983 169 800 114 400 59 400 43 700 
1984 167 498 101 700 35 208 28 087 
1985 170 699 96 200 53 082 41 027 
1986 172 938 90 700 55 943 43 129 
1987 170 538 92 800 56 931 44 222 
1987 första 84 175 44 714 
1988 halvåret 88 553 46 300 
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Som framgår av tabellen har antalet övriga mål hos åklagarna minskat 
under de senaste åren. Detta kan delvis förklaras av att polisen medger 
fler rapporteftergifter än tidigare, vilket innebär att färre ärenden lämnas 
över till åklagarna. 

Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska lång tid. I följande 
tabell visas andelen dömda personer som dömts, indelade i olika grupper 
med hänsyn till tiden mellan brottet och domen. Uppgifterna avser år 
1986. Indelningen i brottsgrupper är densamma som har redovisats i 
tidigare tabeller. 

PROCENT 
Brotts- ulOO dagar 100- dagar u365 dagar 
grupp 365 

Våldsbrott 26 59 15 
Tillgreppsbrott 40 51 9 
Bedrågeribrott 17 43 40 
Övriga brottsbalksbrott 14 70 16 
Narkotikabrott 49 42 9 

Genomsnittstiden från det att ett brott har begåtts till dess att dom har 
avkunnats har inte märkbart förändrats mellan åren 1982 till 1986 för 
någon av de redovisade brottsgrupperna utom för narkotikabrott. Ande
len personer som döms för narkotikabrott inom l 00 dagar från det att 
brottet begicks, har ökat från cirka 41 procent 1982 till 49 procent 1986. 
Andelen personer som dömts först ett år efter narkotikabrottet har mins
kat från 11 procent 1982 till 9 procent 1986. 

Inom de tre storstadsområdena har andelen personer som dömts för 
narkotikabrott inom I 00 dagar förändrats mellan åren 1982 till 1986 
enligt följande. 

I Stockholmsområdet var andelen 32 procent 1982 och 36 procent 
1986, i Göteborgsområdet var andelen 43 procent 1982 och 52 procent 
1986 och i Malmöområdet var andelen 48 procent 1982 och 68 procent 
1986. 

För landet i övrigt var motsvarande procentsiffror för åren 1982 och 
1986, 43 respektive 49. Som framgår av nämnda siffror visar Malmö- och 
Göteborgsområdena en mycket gynnsam utveckling. 
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2.3 Domstolsväsendet Prop. 1988/89: 100 
2.3.1 Domstolarnas arbetsläge Bil. 4 

(I uppgifterna om tingsrätterna och länsrätterna är antal över 1 000 
avrundade till jämna hundratal) 

1985 1986 1987 87-01-01 88-01-01 
---06-30 ---06-30 

Allmänna domstolarna 
Högsta domstolen 
Inkomna mål(1) 3 934 3 694 3 715 1 958 2 011 
Avgjorda mål ( 2) 3 845 3 923 4 097 2 220 1 991 
Utgående balans 2 022 1 781 1 386 1 512 1 391 
Hovråtterna 
Inkomna mål 18 799 17 317 17 985 9 333 9 764 
Avgjorda mål 18 736 17 501 17 544 9 085 9 353 
Utgående balans 6 235 6 003 6 507 6 158 6 848 
Tingsråtterna 
Inkomna tvistemål och brottmål 140 800 142 400 141 200 69 200 68 800 
Avgjorda tvistemål och brott-

mål 139 300 139 600 140 300 70 200 70 300 
Utgående balans tvistemål och 

brottmål 58 700 60 400 60 500 58 800 58 200 
Inkomna fastighetsmål 8 100 8 300 8 000 3 800 3 700 
Avgjorda fastighetsmål 7 700 8 200 8 000 4 100 4 200 
Utgående balans fastighetsmål 6 100 6 200 6 100 5 900 5 600 
Inkomna mål om lagsökning 103 000 106 600 108 800 52 500 58 000 
Inkomna mål om betalnings-

föreläggande 405 200 395 900 428 800 207 200 218 900 
Inkomna domstolsärenden 21 800 21 100 21 500 9 800 10 800 
Avgjorda domstolsä renden 21 400 20 200 19 800 9 900 11 400 
Utgående balans domstols-

ärenden 10 900 11 600 13 100 11 500 12 400 
Inskri vningsärenden 1 985 000 2 685 000 2 046 300 1 044 600 986 900 
Gravations- och. äganderätts-

bevis 460 600 600 000 463 000 235 300 240 900 

(1) inkl. skrifter 
(2) utom skrifter 

1985 1986 1987 87-01-01 88-01-01 
---06-30 ---06-30 

Allmänna förvaltningsdomstolarna 
Regeringsråtten 
Inkomna mål 5 881 6 198 5 761 3 131 3 074 
Avgjorda mål 5 896 6 296 6 054 3 535 3 564 
Utgående balans 4 664 4 540 4 255 4 150 3 756 
Kammarråtterna 
Inkomna mål 29 378 28 815 25 885 13 336 13 543 
Avgjorda mål 29 481 30 129 29 179 14 998 13 910 
Utgående balans 25 454 24 255 21 047 22 629 20 698 
Lånsråtterna 
Inkomna mål 151 400 142 700 129 800 75 400 81 800 
Avgjorda mål 168 500 160 000 146 700 75 000 71 500 
Utgående balans 177 400 159 900 143 300 160 900 154 700 107 



1985 1986 1987 87-01-01 88-01-01 
---06-30 ---06-30 

Bostadsdomstolen och hyresnännderna m. m. 
Bostadsdomstolen 
Inkomna mål 586 607 751 395 421 
Avgjorda mål 525 641 680 342 424 
Utgående balans 312 278 349 331 346 
Hyresnåmnderna 
Inkomna ärenden 33 495 38 103 37 017 20 397 23 005 
Avgjorda ärenden 30 951 37 225 36 558 19 761 20 398 
Utgående balans 11 275 12 146 11 825 12 869 14 432 
Arrendenämnderna 
Inkomna ärenden 1 868 3 197 1 992 1 417 1 012 
Avgjorda ärenden 1 925 3 483 2 087 1 283 711 
Utgående balans 812 524. 429 658 730 

1985 1986 1987 87-01-01 88-01-01 
---06-30 ---06-30 

Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna 
Försäkringsöverdomstolen 
Inkomna mål 2 202 2 201 1 846 1 063 1 109 
Avgjorda mål 1 950 2 211 2 179 1 142 1 008 
Utgående balans 3 606 3 596 3 263 3 517 3 364 
Försäkringsrätterna 
Inkomna mål 6 541 6 466 5 183 2 922 3 776 
Avgjorda mål 7 953 7 907 7 643 3 982 4 063 
Utgående balans 13 109 11 649 9 183 10 585 8 904 

2.3.2 Särskilt om brottmålen 

Period Tingsrätterna 

Antal brott- Inkomna därav mål som enligt 
mål i balans brottmål tingsrättsinstruktionen 

1981 26 587 
1982 28 501 
1983 26 400 
1984 23 951 
1985 23 976 
1986 25 456 
1987 24 679 
1987 första 23 906 
1988 halvåret 23 491 

80 312 
83 927 
79 036 
72 702 
68 700 
69 847 
67 856 
34 173 
36 151 

11979: 5721 kan hand
läggas av notarie 

11 792 
13 220 
13 684 
12 450 
10 212 
11 118 
10 173 
4 892 
4 954 

Av tabellen framgår att såväl antalet brottmål som kan handläggas av 
tingsnotarie som antalet övriga brottmål vid tingsrätterna har minskat 
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sedan 1983, med undantag för år 1986 då en liten ökning kan noteras. 
Antalet brottmål som fullföljs till hovrätt minskade under åren 1984-
1986 men visar en ökning under år 1987 och första halvåret 1988. 

År Hovrätterna Antal brottmål i 
Inkomna brottmål balans 

1981 6 948 
1982 6 996 
1983 7 252 
1984 7 103 
1985 6 838 
1986 6 690 
1987 7 326 
1987 första 3 973 
1988 halvåret 4 143 

2.4 Kriminalvården 

År Kriminal vårdsanstal ter 

Nyintagna Högsta 
under året beläggning 

1981 13 346 3 750 
1982 13 835 3 783 
1983 15 177 4 137 
1984 14 647 3 669 
1985 13 535 3 655 
1986 14 188 3 655 
1987 14 980 3 744 
1988 4 049 

2 327 
2 387 
2 504 
2 541 
2 520 
2 491 
2 904 
2 827 
3 095 

Häkten 
Högsta 
beläggning 

1 099 
1 108 
1 102 

916 
981 

1 026 
1 086 
1 200 

Frivård 
Antal klienter 
den 1 okt. 

16 612 
17 767 
14 092 
12 200 
11 677 
11 933 
12 334 
12 369 

Under åren 1980 - 1983 har intagningarna i kriminalvårdsanstalterna 
ökat kraftigt. Köproblem har uppstått under vissa perioder då antalet 
tillgängliga platser inte har räckt till. Den l juli 1983 genomfördes den 
s.k. halvtidsfrigivningen. Medelbeläggningen minskade därmed med ca 
350 platser under budgetåret 1983/84 jämfört med föregående budgetår. 

3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

3.1 Olika typer av åtgärder 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på 
,syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas 
mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande sätt. 

Förebyggande åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för 
rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om 
sådana åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i före-
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byggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än 
rättsväsendets myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialtjänst- och ar
betsmarknadsmyndigheterna. 

Övervakning av regelefterlevnaden. Den syftar till att dels förhindra 
brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 
Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndigheter
nas kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. 
verksamhetsområden efterlevs. 

Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsföifarandet som krävs 
för att fatta beslut om reaktion mot brott. 

Verkställandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i krimi
nalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. exekutions
väsendet i fråga om böter. 

Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till att ge 
personer som har begått brott bättre förutsättningar för anpassning i 
samhället. Åtgärder av detta slag vidtas av kriminalvårdsmyndigheterna 
och av organ inom socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsområ
dena. 

Utvecklingsarbete som är direkt målinriktat mot problem som rör åt
gärder mot brott. 

Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock inte 
möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgär
der av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas 
stora resurser inom annan statlig verksamhet som, åtminstone delvis, har 
till syfte att förebygga och bekämpa brott. Även kommuner, landsting 
och näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen för ändamålet. 

Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet, dvs. i första 
hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och 
kriminalvården, har emellertid kunnat beräknas. 

De har fördelats på de tidigare berörda åtgärdsgrupperna. I vissa fall 
har schabloner använts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert. 

All polisverksamhet utom den som har samband med tillståndsgiv
ning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som ett 
led i samhällets åtgärder mot brott. Hit hör också åklagarväsendets och 
kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsendets verk
samhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsendet som är 
avsedd för åtgärder mot brott uppgår till 8,3 miljarder kr. för budgetåret 
1988/89. I figuren är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. Beloppet 
omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och statliga 
kommitteer eller anslag för byggnadsverksamhet. 

Som framgår av figuren uppgår kostnaderna för förebyggande åtgär
der till cirka 83 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens 
undervisning i skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRÅ:s 
verksamhet utom den rena forskningen och utvecklingen. I detta sam
manhang bör framhållas att kostnaderna för brottsskadenämnden inte 
till någon del har medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens övervaknings
verksamhet och beräknas kosta 3 396 milj. kr. 
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Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i 
brottmålsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet 
samt domstolarna. Av beloppet 2 836 milj. kr. faller 1 968 milj. kr på 
polisväsendet, 325 milj. kr. på åklagarväsendet och 543 milj. kr på dom
stolsväsendet, inklusive rättshjälpskostnader. 

Prop. 1988/89: I 00 
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Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 
som verkställandet av påföljder. Denna grupp av kostnader beräknas till 
I 988 milj. kr. 

Det utvecklingsarbete inom departementets område som tar sikte på 
åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 17 milj. kr., varav omkring 
I 0 milj. kr avser anslag till brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) verksam
het. I beloppet ingår inte den forskning eller annat utvecklingsarbete som 
bedrivs i departementets kommitteer. 

I jämförelse med föregående år har det totala beloppet för rättsväsen
dets åtgärder mot brott ökat med 6 procent. 

FOrebyggande Otgarder 83 milj, kr. 
~--.......-._ 

Verkstollande av pOfOljder m. 1988 milj. kr. 

Bratbutredning o andra OtgOrder 
i brottmOlsfOrfaro det 2836 milj. kr. 

Utvecklingsarbete 17 milj. kr. 

Overvakning av regelef rlevnaden 3396 milj. kr. 

Kostnader för åtgärder mot brott 
inom justitledepartmentets omrOde budgetoret 1988/89 

3.2 Personalresurserna 

Antalet anställda inom åklagarväsendet har ökat i begränsad utsträck
ning efter förstatligandet år 1965. Antalet tjänster är nu drygt I 300, var
av ca 650 är åklagartjänster. 

När det gäller de allmänna domstolarna saknas en löpande redovis
ning som visar hur stor del av personalresurserna som tas i anspråk för 
brottmålen. Stickprovsundersökningar har emellertid lett fram till att 
denna andel är omkring 35 procent. Även om uppgifter saknas om hur 111 



andelen har förändrats under de senaste tio åren är det sannolikt att 
variationerna inte har varit särskilt stora. Antalet anställda (inklusive 
deltidsanställda) vid de allmänna domstolarna är nu omkring 4 500, 
varav omkring 675 ordinarie domare. 

Kriminalvården har nu drygt 5 700 tjänster. Av dessa är 4 550 placera
de vid kriminalvårdsanstalterna och 750 inom frivården. Antalet lek
mannaövervakare inom frivården uppgår för närvarande till omkring 
5000. 
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Register 

Sid. Anslag kr. 

I Översikt 

ANDRA HUVUDTITELN 

5 I Allmänt 

8 2 Domstolsväsendet, åklagarväsendet och processrätten 

13 3 Offentlig rätt 

18 4 Civilrätt 

25 5 Brott och påföljder 

33 6 Kriminalvården 

36 7 Lo kal försörjningen 

36 8 Ändringar i anslagsindelningen 

A. Justitiedepartementet m.m. 

37 Statsråds beredningen 

37 Justitiedepartementet 

38 Utredningar m.m. 

39 Information om lagstiftning m.m. 

39 Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. 

Summa 

8. Vissa tillsynsmyndigheter m.m. 

41 Justitiekanslern 

42 Datainspektionen 

Summa 

C. Åklagarväsendet 

46 Riksåklagaren 

47 Åklagarmyndigheterna 

Summa 

D. Domstolsväsendet m.m. 

53 Domstolsverket 

55 Allmänna domstolarna m.m. 

60 Allmänna förvaltningsdomstolarna 

63 Försäkringsdomstolarna 

66 Utrustning till domstolar m.m 

Summa 

21 148 000 

41 120 000 

25 665 000 

I 132 000 

10912 000 

99 977 000 

4 539 000 

1 000 

4 540 000 

16 465 000 

364 238 000 

380 703 000 

51 433 000 

1254357 000 

388 887 000 

60 658 000 

19 800 000 

1775135 000 
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E. Kriminalvården Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 4 

68 Kriminalvårdsstyrelsen 90 175 000 

69 Kriminalvårdsanstalterna I 816 166 000 

74 Frivården 259 481 000 

75 Maskin- och verktygsutrustning m.m. 10 100000 

76 Engångsanskaffning av inventarier m.m. 20 150 000 

76 Utbildning av personal m.fl. 17760000 

Summa 2 213 832 000 

F'. Rättshjälp m.m. 

77 Rättshjälpskostnader 350 000 000 

79 Rättshjälpsnämnderna 9 957 000 

80 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 1 000 

86 Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 2 405 000 

86 Vissa domstolskostnader m.m. 65 500 000 

87 Diverse kostnader för rättsväsendet Il 000 000 

Summa 438 863 000 

G. Övriga myndigheter 

88 Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 7 896 000 

91 Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 4 647 000 

91 Bokföringsnämnden 3 217 000 

93 Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 3 306 000 

94 Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av 

brott 8 500 000 

Summa 27 566 000 

H. Diverse 

95 Svensk författningssamling 8 525 000 

95 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

område 50 000 

96 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 2 496 000 

96 Stöd till politiska partier 115 000 000 

96 Allmänna val I 757 000 

Summa 127 828 000 

Summa för justitiedepartementet 5 068 444 000 
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Bilaga 5 till budgetpropositionen 1989 

Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) 

Översikt 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör för
hållandet till och överenskommelser med andra stater, utrikeshandel och 

exportfrämjande, Sveriges deltagande i Förenta nationerna IFN) och andra 

internationella organisationer. svenska insatser i det internationella ut

vecklingssamarbetet. nedrustningsfrågor, nordiskt samarbete, kontroll av 

tillverkning och utförsel av krigsmateriel, information om Sverige i utlan

det, kulturutbyte samt skydd av svenska medborgares intressen i främ

mande länder. Dessa ärenden spänner över ämnesområden av allmänpoli

tisk. handelspolitisk, biståndspolitisk. ekonomisk, kommersiell. rättslig, 

social, humanitär och kulturell natur. 

Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 116 lönade 
utlandsmyndigheter, s. k. karriärmyndigheter med Wien-konventionens 

terminologi (ambassader, delegationer. konsulat och informationskontor). 

och 425 honoriirkonsulat. Under departementet sorterar bl. a. styrelsen för 
internationell utveckling <SIDA), styrelsen för u-landsforskning (SAREC). 

beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete mrrSJ. im

portkontoret för u-landsprodukter <IMPODJ. kommerskollegium ( KK), 

exportkreditnämnden ( EKN ), Sveriges exportråd (SEJ och handelssekre
terarna samt Svenska institutet (Si). Andra statsunderstödda organ såsom 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPR!), Utrikespolitis

ka Institutet !Ull och Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 
erhåller anslag under tredje huvudtiteln (utrikesdepartementet). 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget priiglas budgetförslaget av 

restriktivitet. Huvudförslaget har i enstaka fall tilliimpats i modifierad 
form. Biståndsramen ligger kvar på en procent av bruttonationalinkomsten 
(8Nll. 

Urikespolitik m. m. 

Den internationella utvecklingen präglas av förbättrade relationer och 

ökade kontakter mellan de ledande stormakterna. Mellan dem kvarstfir 

dock misstro och grundliiggande motsiittningar. Fördraget om avskaffande 

av samtliga landbaserade medeldistanskärnvapen triidde i kraft under år 

1988 och gav upphov till förhoppningar om fortsatta framsteg inom ned
rustningsomrftdct. N[igra nya överenskommelser av vikt har dock inte 
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triiffats. De sovjetiska åtagandena om ensidig truppreduktion kan komma Prop. 1988/89: I 00 

att ge förnyat momcntum åt nedrustningsförhandlingarna. Bil. 5 

Rcformstriivandena och den större öppenheten i Sovjetunionen och pii 

flera andra håll i Österuropa har sUirkt förhoppningarna om möjligheter till 

ökat förtroende och vidgat samarbete i Europa över blockgriinscrna. 

Betydelsefulla framsteg mot en lösning har gjorts i flera regionala kon

flikter. t. ex. Iran/Irak och Afghanistan, medan i andra områden. sfisom 

t. ex. Mellanöstern, utsikterna till en lösning förblir osäkra. 

Sveriges siikerhetspolitik utformas väsentligen i ett samspel mellan utri

kespolitiken och fi.irsvarspolitiken. Huvudlinjen i denna politik iir ncutrali

tehpolitiken som innebär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. 

Sveriges neutralitetspolitik vilar på två grundpclare: 

- en aktiv utrikespolitik med syfte att friimja en fredlig utveckling i vår 

omviirld, att förhindra konflikter. att undanröja konfliktorsaker. att 

främja de mänskliga rättigheterna och att i övrigt friimja och tillvarata 

Sveriges siikcrhctsintressen: 
- ett starkt och allsidigt sammansatt totalförsvar till värn för vår frihet och 

för vårt oberoende. 

Denna politik har stark förankring hos det svenska folket. 

Sveriges säkerhet tir i hög grad beroende av den internationella utveck

lingen och särskilt utvecklingen i vart näromriide. Nordeuropa och angrän

sande havsomrädcn fortsätter att tillmiitas stor strategisk betydelse av de 

båda supermakterna. Utvecklingen i v{ir europeiska omvärld är av central 

betydelse för Sverige. I ett skede av alltmer utbyggt europeiskt politiskt. 

ekonomiskt och kulturellt samarbete faster Sverige stor vikt vid niira och 

omfattande förbindelser med alla europeiska stater. 

Vid uppföljningsmötet inom konferensen om siikerhet och samarbete i 

Europa <ESKl i Wien, är man niira att enas om ett slutdokument llm 

konkreta nedrustningsförhandlingar mellan allianserna på det konventio

nella omddet och fortsatta förhandlingar mellan samtliga stater om förtro

ende- och säkerhetsskapande åtgärder. 

Vårt medlemskap i FN utgör en hörn~ten i svensk utrikespolitik. Genom 

ett aktivt deltagande i FN-arbetet söker Sverige främja FN:s möjligheter 

att bidra till en fredlig utveckling i världen och till att undanröja missförhäl

landcn och orättvisor i och mellan Hinder. Vi har även liinge varit ett av de 

liinder som bidragit metl de största truppstyrkorna till FN:s frei.lsbevaran

de operationer runt om i världen. Sverige verkar för respekt för folkrätten 

och de mänskliga riilligheterna samt stödjer avspännings- och nedrust

ningssträvantlena. Genom att understryka biståndets och utvccklingsfrå

gornas betydelse vill vi bidra till internationell solidaritet. Sverige betonar 

oeksfi vikten av ett ökat internationellt miljösamarbete. 

Folkriitten har en viktig plats i svensk mrikespolitik. Inom departemen

tet handläggs en stor mängd fr11gor på detta område. såsom miinskliga 

riittigheter, havsriitt. miljörätt, rymdriitt och humanitiir riitt. Förhandlingar 

fors och avtal ingf1s såviil med enskilda länder som multilateralt (t. ex. inom 

FN och Europarädet). Frågorna om miinskliga rättigheter får ökad bety-

delse. och Sverige förviintas aktivt stödja det arbete som bedrivs på detta 

omräde. bl. a. av flera ideella organisationer. Sveriges medlemskap i FN:s 2 



kommission för Je miinskliga riittigheterna kriiver siirskilda insatser rr;in 
svensk sida. Omfattande uppgifter vilar pil departementet i friiga om inter
natillnell riittshjiilp silsom utliimning för brott samt överföring och lagfo
ring i hemlandet. Ärenden rörande bistiind till svenska medborgare. som 
hamnat i en nödsituation utomlands har varit ungefär lika mclnga under de 
senaste fem budget{iren men blir alltmera kompliceraJe. Oe kriiver bety
dande resurser H1de vid utlandsmyndigheterna od1 i departementet. Det
samma giiller ärenden röranJe utliinningar. s{1som viseringar. uppehiills-
0\:h arbetstillstf\nd samt utredningar i llyktingiirenJen. 

Internationellt uh·ecklingssamarbete 

Enprocentmillet för Jet svenska utveeklingssamarbetet ligger fast. För 
buJget{iret 1989/90 innebiir det att det svenska biståndet ökar med 
I 310 milj. kr. och uppgf1r diirmed till 11 660.9 milj. kr. Hcloppet motsvarar 
en procent av den beriiknaJe bruttonationalinkomsten (8N I) kalenderåret 
1989. 

Det finns ett stort internationellt samförstånd om att ett ökat bistånd 
behövs till de fattigaste u-liinderna. Trots detta ligger industriländernas 
bistånd kvar på i stort s<:tt oföriindrad nivå. Det iir fortfarande bara fyra 
Hinder. Danmark. Nederliinderna. Norge och Sverige. som uppnår FN:s 
utbetalningsm:ll om 0.Y:i av BNI. Nftgra liinJer. Finland, Italien och 
Japan. har kraftigt ökat sitt bistånd. 

Det allmiinna m{1let för svenskt bistänJ iir att höja de fattiga folk<:ns 
lcvnadsnid. För bist[rndets inriktning och utformning finns fem mål. Bi
sttrndet skall bidra till resurstillviixt. ekonomisk och social utjämning. 
ekonomisk och politisk sjiilvstiindighet. demokratisk samhiillsutveekling 
samt en framsynt hushållning m<:d naturresurser och omsorg om miljön i 
mottagarliinderna. 

Det sistnämnda miljömålet fastställdes av vårriksdagen 1988. M[1let skall 
förverkligas i första hand genom att hiinsyn till miljön integreras i alla olika 
delar av bist[rndet. Utöver de miljösatsningar som p[1 detta siitt ryms inom 
de reguljiira biståndsprogrammen har regeringen avsatt medel för siirskilda 
miljöinsatser i u-liinderna. 

Sverige fortsiitter att avsiitta stora belopp för det multilaterala utveek
lingssamarbetet. Sammantaget uppg:lr de svenska multilaterala bidragen 
till mer iin 3.'iC:·i av bistånJsanslaget. Ökningar föreslås bl. a. för bidragen 
till FN :s utvecklingsprogram ( UN DP) för verksamhet i de minst ut veckla
de liinderna och för llyktingbistånd genom FN. Medel avsiitts vidare för 
Viirldsbankens och Internationella valutafondens särskilda stödf1tgiirder 
för fattiga, skuldtyngda u-liinder. 

Växande skuldbördor har under åttiotalet undergriivt utvecklingen i 
många u-länder. Skuldkrisen utgör ett allvarligt hinder för liimlernas lång
siktiga ekonomiska och sociala ut veckling. Medel har avsatts för ökade 
insatser inom ramen för internationdlt samordnade skuldliittnadsaktioner 
till förmån för de fattigaste giildenärsliinderna. 

I propositionen redovisas den löftesrika utveckling som pi\ många håll 
kan skönjas mot fred och lösningar av politiska konflikter. Inom bistånds-
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budgeten har medel avsatts för att finansiera äteruppbyggnadsinsatser i 

konflikt- och krigshärjade länder och regioner diir en process mot fred nu 

kan skönjas. Beredskap finns även för svenskt stöd och medverkan i en 

avkoloniseringsinsats genom FN i samband med Namibias övergång till 

självständighet. 

Inom det bilaterala utvecklingssamarbetet genom SIDA ligger tyngd

punkten på långsiktigt utvecklingssamarbete med de s. k. programländer

na. Den starka inriktningen av biståndt.:t på södra Afrika fortsatter. Mer iin 

50''( av det bilaterala bist{mdet gt.:nom SIDA går till denna region. 

Under år 1988 har två offentliga utredningar slutfört sitt arbete. Utred

ningen om särskilda stödinsatser i SWEDFUND:s verksamhet har avgivit 

betänkandet (SOU 1988: 4) Kunskapsöverföring genom företagsutveckling 

och utredningen om informationsverksamhet1:n inom utvecklingssamarbe

tet med u-liinderna har avgivit betiinkandet (SOU 1988: 19) U-lands- och 

biståndsinformation. Regeringens förslag till åtgärder och riktlinjer med 

anledning av utredningarna presenteras i propositionen. 

I propositionen presenteras också ett analysarbete som utförts inom 

utrikesdepartementet av det svenska biståndet till Afrika. Översynsarbetet 

anmäldes i förra ärets budgetproposition som ett av tre delprojekt om 

bist[indets effektivitet. inriktning och myndighetsstruktur. Analysarbetet 

om bist[mdet till Afrika utmynnar i riktlinjer för det svenska biståndet till 

Afrika inför 1990-talet. 

Arbetet med de två övriga delprojekten har lett fram till att regeringen 

har tillsatt en kommitte med uppgift att se över organisation och arbetsfor

mer i det bilaterala biständet. 

Under f1ret har ocksfa ett utredningsarbete p{ibö1jats med syfte att belysa 

FN :s arbete med särskild tonvikt på det ekonomiska och sociala området. 

I propositionen presenteras slutligen ett nytt utredningsarbete 'om fram

för allt skall behandla olika former och metoder för resultatuppföljning och 

utviirdering samt effektivitetsfrf1gor i övrigt i det svenska biständet. 

I heriikningen av förvaltningsanslagen för de olika biståndsmyndigheter

na har fastställda, i niigra fall modifierade. huvudalternativ tilliimpats. 
Ökad verksamhetsvolym och insatser pä nya siirskilt prioriterade områden 

har motiverat vissa ökningar av myndighetsanslaget. 

Handelspolitik 

Den svenska handelsbalansen har visat överskott de senaste sex åren. 

Förstiirkta exportinkomster och lägre oljepriser har bidragit till denna 

förbättring. Den underliggande volymutvecklingen på exportsidan iir dock 

inte helt tillfredsställande: heräkningar pekar på att vi va1je år sedan 1985 

har tappat marknadsandelar. 

Importökningen i fasta priser iir betydligt starkare iin exportutveckling

en. Det innebiir en viss real försiimring av handelsbalanscn. Vit sikt iir detta 

en oroväckande utveckling. Ett viktigt led i regeringens ekonomiska poli

tik iir därför att åstadkomma en förstiirkning av den reala utrikesbalansen. 

Vi\steuropa har en stor betydelse för svensk handel och ekonomi. Drygt 

hiilften av vfar utrikeshandel sker med EG rn.:h ytterligare nästan ZO'.',( med 

E FTA-liinderna. 
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från svensk sida finns en stark vilja att. tillsammans med övriga EFTA- Prop. 1988/89: I 00 

Hinder. utveckla och fördjupa samarbetet med EG pit alla samhiillsomr[1- Bil. 5 
den. s[1 långt detta är förenligt med v<'u· neutralitetspolitik. Utöver handeln 

med varor önskar vi bredda samarbetet till att innefatta också fri rörlighet 

för tjiinster. människor och kapital liksom även miljöfriigor. konsumentfrå-

gor och olika aspekter av den sociala dimensionen. 

En statsradsgrupp för Europa-frågor med statsministern som ordförande 

och en statssekreterargrupp har bildats. En chefsförhandlare har utsetts 

och en omfattande omorganisation av utrikesdepartementets handelsav

delning har genomförts för att mer effektivt samordna integrationssträvan

dena. Samtliga departement. utom försvarsdepartementet. är engagerade i 

arbetsgrupper för att kartlägga möjligheterna till harmonisering. U ndcr 

statsministerns ledning har ett särskilt råd för Europa-frågor bildats med 

representanter för olika samhällsintressen. En brett upplagd informations

verksamhet har startats. 

Det nordiska samarbetet är nu i hög grad inriktat på frågor som rör den 

ekonomiska utvecklingen. miljön och den västeuropeiska integrationen. 

Under iir 1988 har Nordiska ministerrådet intensifierat arbetet med att 

utreda hur det nordiska samarbetet skall kunna utvecklas. både niir det 

gäller påverkan och anpassning till arbetet med EG:s inre marknad. Att 

utveckla Norden som hemmamarknad är ett av huvudmålen för det nordis

ka samarbetet på rcgeringsnivå. Vid de nordiska utrikeshandclsministrar

nas möte i november 1988 enades man om riktlinjerna för det fortsatta 

arbetet med att avveckla handelshinder. 

Regeringen fäster stor vikt vid ett brett internationellt samarbete på det 

handelspolitiska området för all bevara och stärka frihandeln. Detta sker 

nu friimst i den nya multilaterala handelsförhandling som piibörjades inom 

GAlT:s ram ~tr 1986. den s. k. Uruguay-rundan. I december 1988 ägde ett 

ministermöte rum i Montreal. Sverige spelar en mycket aktiv roll i för

handlingsarbctct. 

Den 31 juli 1991 löper GATT:s ramavtal för den internationella textil han
deln - det s. k. multifiberavtalet. MF ;\ IV - ut. Regeringen har tidigare i 
en proposition ( 1988/89: 47) om vissa ekonomisk-politiska åtgiirder föresla

git att de kvantitativa restriktionerna på tckoområdct skall upphöra att 
gälla frfin den tidpunkten. 

Nya, skärpta regler om kontroll över tillverkning och export av krigsma
teriel infördes den 1 juli 1988, då bl. a. en ny lag om förbud mot krigsmate

rielexport m. m. trädde i kraft (SFS 1988: 558). Vidare har krigsmaterielin

spektionen förstärkts under åren 1987 och 1988. 

En parlamentarisk kommittc har tillsatts !dir. 1988: 41) för att utreda 

sambandet mellan svensk försvarsindustri och krigsmaterielexporten samt 

göra en översyn av nuvarande riktlinjer för denna export. 

Swrigc-information och kulturutbyte 

För information om Sverige i utlandet och för kulturutbyte anvisas medel 

för verksamhet som bedrivs av utrikesdepartementet, Svenska institutet 

och Sveriges Riksradios utlandssiindningar (Radio Sweden). En översyn 5 



av de statliga insatserna inom det svenska informations- och kulturutbytet 

med utlandet avslutades i maj 1988 och har utmynnat i betiinkandet (SOU 

1988: 9) Sverige-information och kultursamarbete. Dess förslag behandlas 
tillsammans med övriga översyner av utrikesförvaltningen inom vcrksam

hetsplaneringcns ram. 

Utrikesförvaltningen 

Den internationella utvecklingen under senare år har understrukit Sveriges 

beroende av omvärlden. I detta läge stiills allt större krav pä utrikesförvalt

mngen. 

Inom ramen för ett långsiktigt besparings- och rationaliseringsarbete 

omprövas ständigt resursanvändningen. En rad reformer och utredningar 

de senaste {iren har inriktats på att höja förvaltningens effektivitet. Av 

särskild betydelse i detta sammanhang är den administrativa utvecklingen 

och införandet av datorstöd i verksamheten. En viktig del i cffektivise

ringsarbetet är den pågående reformen av utrikesförvaltningens regelsy

stem. 

Under ftr 1988 har inga utlandsmyndigheter inrättats eller lagts ned. 

Under budgetåret 1989/90 avses ett lönat generalkonsulat i Toronto att 

upprättas. Vidare kommer ett lönat generalkonsulat i Milano att återinrät

tas. Beredskap finns för att snabbt agera om och när nya viktiga krav på 

svensk representation it. ex. Namibia uppkommer. För att uppn?t departe

mentets effektivitetsmål kommer det dock att bli nödvändigt att under 

tiden fram till utgången av budgetåret 1989/90 omvandla fyra eller fem 

lönade utlandsmyndigheter till honorärkonsulat. Inom ramen för rege

ringskansliets verksamhetsplancring har under år 1988 en utredning haft 
uppdraget att se över utrikesförvaltningens inriktning och organisation 

(dir. 1987: 51 ). Utredningen lägger fram sitt betänkande i januari 1989 och 
förslagen kommer att n::missbehandlas under våren. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i förhål
lande till statsbudgeten för budgetfiret 1988/89 framgår av följande sam

manställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

6 



A. Utrikesdepartementet m.m. 

B. Bidrag till vissa 
internationella 
organisationer 

C. Internationellt ut-
vecklingssamarbete 

D. Information om Sverige 
i utlandet m. m. 

E. Utrikeshandel och 
exportfrämjande 

F. Nedrustnings- och 
säkerhetspolitiska 
frågor m. m. 

Totalt för utrikes
departementet 

Anvisat 
1988/89 

150.0 

334.8 

10 179,4121 

127,6 

291, 2 

65. l 

12 148, I 

Förslag 
Hl89/n0 Förändring 

149. 91.11 0, I 

428,4 + 93.6 

11 467. :i 121 + I 287,9 

116. 8 10,8 

319, 9 + 28, 713) 

65.ö + 0.5 

13 547.9 + I 399. 8 

(11 Medel för lokalkostnader i Stockholm 154 milj. kr. I överförs fr.o.m. 
budgetåret 1989/90 till anslaget Regeringskansliets förvaltningskontor 
under trettonde huvudtiteln. 
12! Exkl. avräkningar 1193.6 milj. kr.1 för budgetåret 1989/90 för bi
ståndsändamål under andra anslag. 
(3) Medel för anslaget E 6. har tidigare redovisats under littera C. 
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Utrikesdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallen såvitt avser frågor under littera A 

punkterna 1-6, 8-11, B punkterna I. 3 och 8. C. D och F: 

statsrådet Hellström såvitt avser frågor under littera A 

punkt 7 och B punkt 2: 

statsrådet Gradin såvitt avser frågor under littera B punk

terna 4-7 och E. 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

U trikcspolitik 

U ndcr är 1988 har reformsträvandena och den allt större öppenheten i 

Sovjetunionen stärkt förhoppningarna om möjligheter till ökat förtroende 

och vidgat samarbete i Europa över hlockgränserna. Den svenska rege

ringen följer med intresse och särskild tillfredsställelse utvecklingen i 

Baltikum, varmed Sverige historiskt haft så nära förbindelser. 

Den förbättring av relationerna mellan Sovjetunionen och Förenta Sta

terna som ägt rum de senaste åren har kännete1.:knat också år 1988. Det 

under år 1987 undertecknade INF-avtalet (lntermcdiate Nuclear Forces) 

trädde i kraft i samband med mötet i Moskva i juni i år mellan stats- och 

partichefen Gorbatjov och president Reagan. På ncdrustningsområdet har 

dialogen mellan de båda supermakterna därefter inte lett till nägra nya 
avtal. men båda parter fortsätter att förhandla om väsentliga reduktioner 

av sina strategiska kärnvapenstyrkor. Gorbatjovs tal i Förenta nationerna 

IFN) med åtaganden om ensidiga nedrustningsåtgärdcr kan ge ett förnyat 

momentum åt nedrustningsförhandlingarna. 
Den amerikansk-sovjetiska dialogen har iiven rört en rad regionala kon

flikter. I hägnet av de förbättrade supermaktsrelationerna har viktiga fram

steg i riktning mot en avveckling gjorts i flera av dessa. 

Den sovjetiska utfästelsen att den 15 februari 1989 ha dragit tillbaka sina 

trupper från Afghanistan öppnar möjligheten för detta land att efter nio års 

utländsk intervention så småningom få fred. 

Eld upphör har med aktivt bistånd av FN kommit till stånd i det utdragna 

och förödande kriget mellan lran och Irak. Fredsförhandlingar har inletts 

under FN:s medverkan. 

Vietnams löfte att ha evakuerat sina militära styrkor från Kampuchea år 

1990 inger en förhoppning om att de kontakter som tagits det senaste året 

skall kunna leda till en lösning av den långvariga konflikten i landet. 

De överenskommelser som träffats mellan Angola, Cuba och Sydafrika 

med Förenta Staternas direkta medverkan har gjort att genomförandet av 

FN :s plan för ett självständigt Namibia nu förefaller trolig. 

I Sydafrika däremot kan ingen ljusning skönjas. Det hårda förtrycket har 

i väsentliga avseenden ökat. De politiska reformer som genomförts har inte 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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paverkat apartheidpolitikens grundvalar. Sydafrikas destabilisering av 
grannländerna fortsiitter. 

I konflikten i Mellersta Östern iir det ännu oklart huruvida ökade inter
nationella fredsansträngningar kan föra konflikten närmare en lösning. 
Den israeliska ockupationsmakten tillgriper allt hårdare metoder pä de 
ockuperade områdena för att bekämpa det palestinska motståndet. Utsik
terna att få till stånd en internationell konferens i FN: s regi om konflikten 

är ännu osäkra. 
De förhoppningar om fred i Centralamerika som fästs vid de centralame

rikanska presidenternas överenskommelse i Guatemala från augusti 1987 
har ännu inte helt infriats. Fredsprocessen har dock inte avstannat. 

FN :s finansiella svårigheter inger alltjämt oro. De har setts som symp
tom på minskad tilltro på en del håll till det multilaterala samarbetet. 
Samtidigt har FN särskilt det senaste året fått en mera framträdande roll 
vid regleringen av internationella konflikter. Det ställer ökade krav på 

medlemsstaternas vilja och förmåga att delta i exempelvis fredsbevarande 
styrkor och observatörsverksamhet. 

Medvetenheten växer om att det fordras gemensamma internationella 

insatser för att bekämpa hoten mot vår miljö. Dagens behov får inte 
tillfredsställas på bekostnad av den långsiktiga ekologiska balansen och 
framtida generationers möjligheter att överleva. Insikten härom är av vital 
betydelse inte bara för utvecklingen i industriländerna utan även för den 
nödvändiga tillväxten i de fattiga länderna. Miljöhoten ökar bördan för de 
utsatta länderna i tredje världen. vilkas ekonomier är hårt drabbade inte 
minst genom den internationella skuldkrisen. Regeringen verkar för att en 
global FN-konferens om miljö och utveckling sammankallas år 1992. 

Målet för Sveriges säkerhetspolitik är att i alla lägen och i former som vi 
själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet, att inom våra gränser 

bevara och utveckla vårt samhälle politiskt. ekonomiskt, socialt, kulturellt 

och i varje annat hänseende efter våra egna värderingar samt i samband 
därmed utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling. 
Därvid blir målet att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i vår del av världen 
av särskild vikt. 

Sverige kommer att orubbligt fullfölja en alliansfri politik syftande till 
neutralitet i krig. Neutralitetspolitiken stöds av ett starkt och allsidigt 
sammansatt totalförsvar. Vår aktiva utrikespolitik syftar till att främja en 
fredlig utveckling i vår omvärld, att förhindra konflikter, att undanröja 
konfliktorsaker och att i övrigt främja och tillvarata Sveriges säkerhetsin
tressen och välfärd. Vår utrikespolitik är starkt förankrad i vår historia och 
i folkopinionen. 

Sveriges säkerhet är i hög grad beroende av den internationella utveck

lingen. särskilt utvecklingen i vårt närområde. Nordeuropa och angränsan-. 
de havsområden tillmäts fortsatt stor strategisk betydelse av såväl Atlant
pakten som Warszawapakten. Detta yttrar sig bl. a. i stormakternas marina 

närvaro i dessa havsområden samt i en omfattande militär spanings- och 
övningsverksamhet i området. Svenskt territorium har utsatts för allvarliga 
kränkningar. Det är regeringens bestämda föresats att sådana kränkningar. 
skall förhindras. 
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Utvecklingen i Europa är av central betydelse för Sverige. Det finns en Prop. 1988/89: 100 
stark samhörighet mellan Europas folk. Den sträcker sig över blockgrän- Bil. 5 
serna. Den grundas på en gemensam historia. gemensamma rättstradi-
tioner och ett gammalt kulturarv. I ett skede av alltmer utbyggt europeiskt 
politiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete önskar Sverige nära förbin-
delser med alla europeiska stater. 

Vid uppföljningsmötet med konferensen om säkerhet och samarbete i 
Europa (ESK) i Wien har Sverige verkat för att främja framsteg inom alla 
ESK-processens samarbetsområden. dvs. militära säkerhetsfrågor. han
del, vetenskap. teknologi och miljö samt vidgade mänskliga kontakter, 
utbildning, informations- och kulturutbyte m. m. Vår förhoppning är att ett 
omfattande och balanserat slutdokument vid mötet i Wien verksamt skall 
bidra till att föra ESK-processen framåt och därmed bredda och fördjupa 
samarbetet mellan staterna i de båda militärallianserna samt de neutrala 
och alliansfria staterna i Europa. 

Arbetet för vidgade mänskliga kontakter är en synnerligen viktig del av 
ESK-processen. Sverige har spelat en betydelsefull roll i Wien vid utarbe
tandet av bestämmelser om ökade kontakter mellan människorna i Euro
pas länder. 

De båda militärallianserna förefaller samtidigt vara på väg att nå enighet 
om ett mandat för förhandlingar om minskningar av konventionella styrkor 
och vapen i Europa. Dessa förhandlingar förutsätts vara knutna till konfe
rensen om säkerhet och samarbete i Europa. 

Den västeuropeiska integrationen fortskrider i accelererad takt. De tolv 
EG-staterna har tagit ytterligare steg mot skapandet av en inre marknad 
med fri rörlighet för varor. tjänster. kapital och människor. Regeringen 
strävar efter att fördjupa samarbetet med EG på alla samhällsområden så 
långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken. 

Tillsammans med arton andra europeiska stater och EG-kommissionen 
deltar Sverige i EUREKA-samarbetet, som syftar till att genom gemen
samma satsningar förstärka den europeiska kompetensen och konkurrens
kraften på det högteknologiska området. 

Sveriges medlemskap i Europarådet är en bekräftelse på vår starka 
förankring i västerländsk demokrati och vårt stora intresse för den mång
skiftande verksamhet som bedrivs inom denna organisation. 

För Sverige förblir vårt medlemskap i FN. och de förpliktelser som 
åläggs medlemsstaterna enligt FN-stadgan, en hörnsten i utrikespolitiken. 

Sverige deltar i den internationella diskussionen om hur FN skall stärkas 
och medverkar i det inom FN påbörjade reformarbetet som syftar till att 
finna lösningar som säkerställer FN:s effektivitet och finansiella livskraft. 

Vi fäster stor vikt vid att FN ges bättre möjligheter att fullgöra sina 
huvuduppgifter att upprätthålla internationell fred och säkerhet samt att 
främja ett vidgat internationellt samarbete. Därför medverkar Sverige ak
tivt i FN :s nedrustningsarbete, i FN :s bistånds verksamhet och i dess 
ansträngningar att lösa de globala miljöproblemen. Likaså utgör vårt arbe
te för att främja de mänskliga rättigheterna, liksom vårt agerande mot 
kränkningar av FN-stadgans principer, ett led i dessa strävanden. 

Sverige har deltagit i så gott som samtliga FN: s fredsbevarande styrkor. JO 



Dessutom har vi under år 1988 ställt personal till förfogande i FN:s ob- Prop. 1988/89: 100 
servatörsgrupper, dels i Afghanistan och Pakistan, dels i Iran och Irak. Bil. 5 

FN:s generalsekreterare har utsett Sveriges FN-ambassadör som sin 
personlige representant i fredsförhandlingarna mellan Iran och Irak. 

Den internationella terrorismen har under senare år vuxit i omfattning. 
Kampen mot denna kräver ett ökat internationellt samarbete. Sverige 
stöder aktivt detta arbete inom internationella organisationer, i första hand 
FN och Europarådet. 

Den svenska krigsmaterielexporten är föremål för långtgående restrik
tioner. Vid beredningen av dessa ärenden har de utrikespolitiska övervä
gandena och bedömningarna kommit att få ökad betydelse. En förstärk
ning av kontrollen har skett. 

En grundläggande förutsättning för Sveriges aktiva utrikespolitik är att 
vi har goda kunskaper om den internationella utvecklingen. kapacitet att 
analysera inkommande information samt att vi upprätthåller en hög diplo
matisk kompetens. 

Utvecklingen i vårt närområde och militäralliansernas strategiska intres
se för vår del av världen ställer betydande krav på säkerhetspolitiskt 
inriktade analyser som underlag för beslut och svenskt agerande. Det är 
också ett starkt svenskt intresse att ha ingående kunskaper om de ledande 
stormakternas politik och om ut vecklingen i Europa. Av vikt är även att 
bevaka långsiktiga förskjutningar i den internationella maktbalansen. Ett 
exempel är här Japans allt mera framträdande roll i världsekonomin. 
Tillgången på erfaren och kompetent diplomatisk och teknisk expertis är 
därför nödvändig. 

Sverige fortsätter att positivt bidra till FN :s arbete inom olika områden, 
t. ex. inom det internationella miljösamarbetet och på nedrustningsområ
det. Kompetens för att bedöma :itvecklingen i tredje världen, inte minst i 
regionala krisområden, är också av vikt för att värna om svenska intressen 
och för att kunna bidra till olika fredsansträngningar och till ett aktivt och 
effektivt utvecklingssamarbete. 

Nedrustningspolitik 

Sveriges deltagande i det internationella nedrustningsarbetet, och de för
slag till konkreta nedrustningsåtgärder som Sverige stött eller själv presen
terat, syftar ytterst till att öka vårt lands säkerhet genom att minska 
spänningen i världen och reducera det militära hotet mot vårt nationella 
oberoende. 

Denna strävan utgår ifrån en syn på säkerhet och samarbete som betonar 
det gemensamma intresset av fred och mänsklig överlevnad samt ekono
misk och social utveckling. 

Sverige har genom sitt långvariga engagemang i internationella nedrust
ningsförhandlingar goda förutsättningar att spela en aktiv och konstruktiv 
roll på detta område. Vårt lands alliansfria ställning, i förening med teknisk 
kunskap och förhandlingskompetens, har många gånger givit oss särskilda 
möjligheter till insatser. 11 



Kärnvapenfrågorna intar en central plats i vår nedrustningspolitik. Prop. 1988/89: I 00 
Kärnvapnen utgör ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Vid nedrust- Bil. 5 
ningskonferensen i Geneve (CDJ och i FN har Sverige. ofta i samarbete 
med alliansfria stater. lagt fram förslag för att hejda kärnvapenkapprust-
ningen och få till stånd nedrustning på detta område. 

Regeringen avser att fortsätta detta arbete, varvid särskild vikt kommer 
att läggas vid frågan om ett avtal om ett fullständigt kärnvapenprovstopp 
och möjligheterna att övervaka efterlevnaden av ett sådant avtal. 

Sverige verkar aktivt i multilaterala fora och i sina bilaterala kontakter 
för att hindra att kärnvapen sprids till fler länder. 

Sverige arbetar i FN och i nedrustningskonferensen i Geneve för att få 
till stånd åtgärder som skulle kunna förhindra en hotande kapprustning i 
rymden. Inom sexnationsinitiativet verkar Sveriges statsminister, tillsam
mans med ledare från ytterligare fem nationer, bl. a. för ett fullständigt 
provstopp och för att förhindra en kapprustning i rymden. Särskilda an
strängningar görs av Sverige för att uppmärksamma havskapprustningen 
och aktualisera förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och rustnings
begränsningar till havs. 

Under år 1988 har Sverige fortsatt ansträngningarna för att påskynda 
förhandlingarna i nedrustningskonferensen i Gencve om ett totalförbud 
mot kemiska vapen. Med tanke på riskerna för ytterligare användning och 
spridning av dessa vapen är det särskilt angeläget att snarast slutföra detta 
förhandlingsarbete. 

Sverige verkar för en kärnvapenfri zon i Norden och deltar aktivt i den 
nordiska ämbetsmannagrupp som studerat förutsättningarna för en sådan 
zon. Sverige stöder vidare förslaget om en korridor fri från slagfältskärnva
pen i Centraleuropa. 

Uppföljningsmötet inom konferensen om säkerhet och samarbete i Eu
ropa i Wien är nära att enas om ett omfattande och balanserat slutdolo;u
ment med bl. a. ett mandat för fortsatta förhandlingar om förtroende- och 
säkerhetsskapande åtgärder i Europa. Stockholmsdokumentet, och de po
sitiva erfarenheterna av tillämpningen av de förtroende- och säkerhetsska
pande åtgärderna i detta. har lagt en fast grund för fortsatta framsteg inom 
området. 

Nedrustningspolitiken, som en del av vår utrikespolitik. grundar sig på 
bedömningar av Sveriges långsiktiga säkerhetsintressen. Ett systematiskt 
samråd mellan olika myndigheter, och mellan politiker och experter. spe
lar en central roll vid nedrustningspolitikens utformning. Av speciell bety
delse är det verksamhetsprogram vid försvarets forskningsanstalt (f0AJ 
som syftar till att stödja utrikesdepartementets arbete i internationella 
nedrustningförhandlingar. 

De svenska strävandena rörande freds- och nedrustningsfrågor åtnjuter 

ett starkt folkligt stöd i värt land. De understöds av fredsorganisationer, 
kyrkor, fackliga. politiska och andra organisationer. som spelar en viktig 
opinionsbildande roll. 

Slutligen må i detta sammanhang nämnas att en arbetsgrupp ihom rege-
ringskansliet har föreslagit att .företag inom försvarsindustrin till en före
tagsanknuten förnyelsefond årligen avsätter ett belopp motsvarande minst 12 



två procent av värdet av företagets krigsmaterielexport. Medlen skulle Prop. 1988/89: 100 
utnyttjas för forskning. utveckling och utbildning för civila ändamål. Be- Bil. 5 
slut om medlens användning skulle fattas i partssamverkan mellan före-
tagsledningen och de fackliga organisationerna (Os 1988: 19). 

Det ligger i hela samhällets intresse att arbetsplatserna inom försvarsin
dustrin är så diversifierade att sysselsättningen inte ensidigt är beroende av 
militära beställningar. Jag anser att det finns goda sbl att skapa ytterligare 
incitament för satsningar på civil produktion vid arbetsplatser som är 
starkt försvarsberoemk. framför allt de som är mest beroende av export av 
krigsmateriel. Jag anser att regeringen dock bör avvakta utredningen om 
krigsmaterielexporten (dir. 1988: 41) innan förslaget om förnyelsefonder 
för företag inom försvarsindustrin tas upp till slutlig prövning. 

Rätts frågor 

Folkrätten, dess tillämpning och utveckling, intar en betydelsefull plats i 
svensk utrikespolitik. Ett centralt inslag på detta område gäller skyddet för 
de mänskliga rättigheterna. Sverige arbetar i olika internationella fora för 
att förstärka det internationella skyddet för mänskliga rättigheter och 
verkar för att dödsstraffet skall avskaffas. Ett viktigt inslag i dessa strävan
den är att utarbeta och följa upp efterlevnaden av internationella normer 
för individens skydd. Det finns för närvarande fem FN-konventioner med 
tillhörande övervakningsmekanismer inom området för mänskliga rättighe
ter. Ytterligare två konventioner är under utarbetande, en om barnens och 
en om migrerande arbetares rättigheter. Utöver detta finns den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg
gande friheterna. som gradvis har utökats med skydd för nya rättigheter. 
Europarådet har dessutom antagit en konvention mot tortyr, som kommer 
att innebära längre gående förpliktelser än som följer av den konvention i 
samma ämne som antogs av FN:s generalförsamling hösten 1984. Andra 
viktiga folkrättsliga ämnen är havsrätten med tillhörande avgränsningsfrå
gor, miljörätten och rymdrätten. 

Sverige ingår årligen ett antal avtal, fördrag och internationella konven
tioner med främmande makter. Förhandlingsarbctet kräver i betydande 
omfattning en traktaträttslig medverkan. Inom ramen för det internationel
la samarbetet på det straffrättsliga området visar Sverige också ett stort 
engagemang. Det rör sig här om utlämningsfrågor och om överföring för 
lagföring i hemlandet. Stora insatser görs för att svenskar som har dömts 
till fängelsestraff utomlands skall kunna tas hem för att avtjäna straffet i 
Sverige. Genom utredningar om utländsk rätt och genom bistånd i bl. a. 
underhållsärenden får svenska medborgare stöd att hävda sin rätt i utlan
det. Utrikesförvaltningen bistår även svenskar som hamnat i nödsitua
tioner utomlands, t. ex. sedan de råkat ut för olycksfall, sjukdom eller 
frihetsberövanden. Dessa frågor har blivit alltmera komplicerade i och 
med att svenska medborgare numera i större utsträckning förlägger sina 
utlandsresor utanför de traditionella turistmålcn. Handläggningen av ären
den som rör utlänningar är resurskrävande. Kalenderåret 1987 mottog 
utlandsmyndigheterna nära 27 000 ansökningar om uppehålls- och arbets- 13 



tillstånd samt 145 000 ansökningar om visering. Den omfattande flyk
tinginvandringen medför stor arbetsbelastning för vissa utlandsmyndighe

ter. 

Folkrätten.i· ställning 

I detta sammanhang bör särskilt uppmärksammas folkrättens ställning. 
Folkrätten och dess roll som en accepterad uppförandenorm för jordens 
stater har länge varit en huvudlinje i svensk utrikespolitik. Därför är det 
också av största vikt att vi har en god folkrättslig argumentering som stöd 
för våra ställningstaganden i olika utrikespolitiska sammanhang. Vid sidan 
av den egna förmågan är det folkrätten i FN: s kollektiva säkerhetssystem 
som är en alliansfri stats främsta skydd. En utveckling av folkrätten. inte 
minst genom fortsatt kodifiering, är också ett svenskt intresse. Sverige 
medverkar här aktivt i det folkrättsliga arbetet inom Förenta nationerna. 
Europarådet och andra internationella organ. 

Att handlägga frågor av folkrättslig natur hör till det dagliga arbetet i 
departementet. Det [ir därför viktigt att ett tillräckligt antal jurister är väl 
insatta i dessa frågor. En strävan under senare tid har varit att stärka 
rättsavdelningens kompetens genom rekrytering av fler jurister till avdel
ningen, särskilt sådana som specialiserat sig på folkrätt. Genom en omor
ganisation år 1985 har dessutom åstadkommits en bättre fördelning av de 
folkrättsliga ärendena mellan rättsavdelningens fyra enheter. Vidare har en 
särskild tjänst som folkrättsrådgivare inrättats inom avdelningen. Folk
rättsrådgivarens viktigaste uppgifter är av övergripande natur. Han skall 
också vara en länk mellan avdelningen och universiteten. 

Ett väsentligt inslag i det folkrättsliga arbetet är kontinuitet och förmåga 
att ge råd till departementsledningen i medvetande om hur man tidigare 
hanterat frågor av liknande slag. För detta ändamäl inrättades folkrättsar
kivet under 1970-talet. Arbetet på att ajourhålla arkivet har nu återuppta
gits. 

I många andra länder har man ett fruktbart åsiktsutbyte mellan utrikes
ministeriets rättsavdelning och de juridiska fakulteterna i landet. Det finns 
all anledning att ta till vara denna möjlighet även för svenskt vidkomman
de. Ett samarbete av detta slag har också inletts. 

Inom rättsavdelningen i vissa utrikesministerier har skapats en plattform 
för akademiskt verksamma folkrättsjurister för att göra det möjligtför dem 
att tjänstgöra där. Denna möjlighet bör utnyttjas på ett bättre sätt för 

framtiden även hos oss. 
I riksdagsmotioner har föreslagits att man skall inrätta ytterligare en 

professur i folkrätt i Sverige. Vid överläggningar mellan företrädare för 
justitiedepartementet, utrikesdepartementet och utbildningsdepartementet 
har emellertid konstaterats att detta inte löser några problem för närvaran
de. Man bör i stället börja arbetet på ett annat plan genom att göra 
folkrätten till ett attraktivt ämnesval för framstående yngre jurister. En 
förutsättning för att detta skall lyckas är emellertid att det finns tillräckliga 
utkomstmöjligheter för dem. Efter mönster från andra länder bör detta 
åstadkommas dels genom att forskningen stimuleras. dels genom att folk-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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rättsjurister kan beredas arbetsuppgifter även utanför den akademiska 
världen. Sådana möjligheter har i viss mån redan tillskapats inom rättsav
delningen, men förutsättningarna bör kunna förbättras. Mot denna bak
grund föreslås att särskilda medel anslås till forskning på folkrättens områ
de. Härigenom bör vi på sikt kunna få en bredare kompetens i ett ämne 

som spänner över allt vidare fält. 
Ett betydelsefullt område inom folkrätten är mänskliga rättigheter. 

Skyddet för mänskliga rättigheter intar sedan länge en framträdande plats i 
svensk utrikespolitik. Detta ämne har särskild aktualitet med hänsyn till 
40-årsminnet den 10 december 1988 av FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter. I övriga nordiska länder har det inrättats särskilda institut för 
studium av ämnet. Även i Sverige verkar sedan någon tid ett institut -
Raoul Wallenberg-institutet i Lund. Ett lämpligt sätt att öka intress.et och 

det juridiska kunnandet på detta område i Sverige är att stödja institutets 
verksamhet. I propositionen föreslås därför att medel över statsbudgeten 

anslås för att finansiellt stärka verksamheten vid institutet. 
Genom de åtgärder som har vidtagits och som planeras bör Sverige i 

framtiden med kraft kunna agera på det folkrättsliga området. 

Information om Sverige i utlandet 

De internationella kontakterna är viktiga för det svenska samhällslivet. 
Detta gäller inte minst kulturlivet och forskningen som behöver impulser 
utifrån för att inte stagnera. Staten kan med olika medel främja ett aktivt 
svenskt deltagande i utbytet med andra länder och kulturer. Det förhållan
det att Sverige tillhör ett litet språkområde medför särskilda krav på 

insatser. Utbytet bör ske i enlighet med deltagarnas egna prioriteringar och 
önskemål. De statliga insatserna bör därför i huvudsak inskränkas till 

ekonomiskt stöd och, vid behov, till kontaktförmedling och praktiskt bi
stånd. 

Den statligt finansierade Sverige-informationen skall syfta till att sprida 
kännedom om det svenska samhället samt väcka intresse och fiirstaelse för 
Sveriges syn på olika samhällsfrågor. Därmed underlättas Sveriges delta
gande i det internationella utbytet. Det iir ocksil ett utrikespolitiskt intresse 
att svenska synpunkter får gehör i utlandet. Sverige-informationen kan 
vidare ha betydelse för våra ekonomiska förbindelser och främja såväl 
export som turism. 

Avsikten med den statliga Sverige-informationen skall inte vara att 
förmedla en tillrättalagd och glättad bild av vårt land. Sverige-bilden utom
lands bestäms i första hand av faktiska förhållanden hos oss. Men den 

internationella nyhetsförmedlingen uppmärksammar ofta enstaka händel
ser och utvecklingsdrag. De statliga informationsinsatserna bör därför. 

enligt min mening, söka komplettera bilden genom att siirskilt lyfta fram 
drag i den svenska samhällsutvecklingen som annars kan hamna i skymun
dan - neutralitetspolitiken, våra miljösatsningar. den ekonomiska utveck

lingen. kulturlivets variationsrikedom m. m. 
En särskild utredare tillkallades i december 1986 för att kartHigga hur de 

av riksdagen fastlagda riktlinjerna för det allmänna informations- och kul-

Prop. 1988/89: 100 
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turutbytct med utlandet har tillämpats i praktiken !den s. k. IKU-utrcd

ningcn). Kartläggningen skulle också belysa hur Sverige-informationen 

inom övriga omddcn hittills fungerat. Utredaren skulle mot denna bak

grund beröra framtida behov samt lämna förslag till en effektivare resurs

användning genom omprioriteringar och omdisponeringar av tillgängliga 

resurser. Utredningens betiinkande !SOU 1988: 9) Sverige-information 

och kultursamarbete framlades i maj 1988. Andra utredningar som har 

beröring med IKU-utrcdningen och som ingftr i regeringskansliets verk

samhetsplanering är utredningen om utrikesförvaltningens inriktning m:h 

organisation !dir. 1987:51) samt presstjänstutredningen !dir. 1987:45). 
Dessa behandlar flera ämnesområden som har direkt relevans för utrikes

förvaltningens roll i kulturutbytes- och informationsfrågor. Till vissa av 

IKU-utredningens förslag ka~ ställning tas i samband med den löpande 

verksamheten. till andra kan det finnas skäl att återkomma i samband med 

att departementet prövar de bi1da övriga översynernas resultat. Jag har i 

denna fråga samrått med statsrådet och chefen för industridepartementet 

och statsrådet Göransson. 

Utrikesförvaltningen 

Utrikesförvaltningen är det friimsta instrumentet för svensk utrikespolitik 

med dess vittomspännande och mångskiftande uppgifter på både det bila

terala och det multilaterala området. Den måste kunna uppfylla de krav 

som riksdag. regering och samhället i sin helhet stiillcr p[t kompetens och 

kapacitet att bevaka och främja våra intressen utomlands. 

Mot bakgrunden av en allt intensivare internationaliseringsprocess och 

de svenska ambitionerna att intensifiera vfo- medverkan till internationell 

solidaritet kriivs en allt större medvetenhet om statsmakternas intentioner 
att den offentliga verksamheten skall äga rum inom givna ramar och att 

utrikesförvaltningen därvid skall biira sin del av den offentliga sektorns 

begränsningar. 

Denna situation iir inte unik för den svenska utrikesförvaltningen. I 

större delen av den viistcrliindska viirlden påg~ir en likartad diskussion. 

som utmynnar i tre frågor: 

- den personalpolitiska: hur rekryterar vi. hur utvecklar vi den personella 

kompetens som den framtida utrikestjiinsten kräver och hur behåller vi 

personalen i ett alltmera utsatt konkurrcnsliige? 

- den organisations politiska: hur skall vår framtida utrikesrcpressentation 

se ut? Vilka möjligheter till utveckling och föriindring finns inom detta 

område'! 

- den tekniska: hur kan moderna kommunikationer och modern teknik 

rationalisera och effektivisera utrikesförvaltningens verksamhet'? 

Inom ramen för regeringskansliets verksamhctsplancring studeras dessa 

och andra frågor av en särskild utredare. vilket anmäldes i förra årets 

budgetproposition. Under år 1989 kommer utredningens förslag att be

handlas inom utrikesdepartementet i syfte att framställa en långsiktig 

handlingsplan för förvaltningen. 

När det gäller de tre nämnda frågeställningarna kan följande nämnas. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Beträffande kompetensfrågorna. personalrekrytering och pcrsonalutveck- Prop. 1988/89: 100 
ling kommer utrikesförvaltningen under 1990-talet att vara mera konkur- Bil. 5 
rensutsatt än tidigare. Svårigheterna att rekrytera kompetent personal som 
är beredd att under långa perioder vara stationerad utomlands kommer att 
öka. Ett nära samband med detta fenomen har familjesociala och jäm-
ställdhetsproblem, som t. ex. frågan om två makars lika möjligheter att 
förverkliga sig själva inom sina olika yrkesbanor. En mera flexibel förl1ytt-
ningspolitik, växcltjänstgöring och bättre ekonomiska fördelar kan vara 
några av de instrument som med sannolikhet måste utnyttjas. 

Skall det vara möjligt att arbeta inom en given resursram är det också 
nödvändigt att överväga hur Sverige skall vara representerat i andra stater. 
Utlandsmyndigheter med alltför få anställda medför en uttunning intill 
meningslöshet och svårigheter att möta nya behov. Möjligheter till samver
kan i konsulära frågor mellan de nordiska länderna har redan tagits till vara 

och utvecklas allt framgent. Tanken att till honorärmyndigheterna knyta 
utsända specialister är sannolikt värd att pröva. då det medger flexibilitet. 
expertinsatser där sådana behövs utan stora investeringar i kanslier m. m. I 

många länder är det möjligt att till honorära konsuler och generalkonsuler 
rekrytera framstående personer med nära svensk anknytning som har goda 
möjligheter att i betydelsefulla avseenden tillgodose våra intressen. En 
omläggning i denna riktning under de närmaste åren, när det gäller konsu
laten i t. ex. Minneapolis och Rio de Janeiro. skapar en förutsättning för 

omfördelning av våra resurser till nya angelägna behov. däribland Milano 
och Toronto, utan att vi därför blir av med tidigare stödjepunkter. Resone
manget låter sig naturligtvis inte lika lätt tillämpas. när det gäller våra 
politiska representationer i form av ambassader. Samtidigt kan pekas på 
det sedan åtta år prövade KSA-systcmct (dvs. i princip Stockholmsbasera

de ambassadörer) som har en flexibilitet som exempelvis kan möjliggöra 
placerande! av ett resident sändebud utan att man därför behöver investera 
i beskickningsanläggningar och liknande. En sådan försöksverksamhet har 

inletts i Vatikanen. 
Den förbättrade kommunikationstekniken och den snabba tekniska ut

vecklingen och rationaliseringen genom bl. a. ADB-stöd pekar på olika 
utvecklingsmöjligheter. Nya intressanta möjligheter skapas för vårt insam
lande av information och systematiseringen av denna. som på sikt skapar 
helt nya och unika bevakningsmöjligheter för våra utrikespolitiska intres
sen. I detta sammanhang har den administrativa utvecklingen och den 
fortgående datoriseringen stor betydelse. Utvecklingen av en informa

tionsstrategi innebär ett nytt viktigt steg. En översyn av hur informationen 
överförs, bearbetas och lagras gör det möjligt att sänka kostnaderna och 
samtidigt höja effektiviteten. 

Den svenska utrikespolitiken skall styra utrikesförvaltningens verksam

het. Diplomatins medel i form av personal och organisation måste utveck
las i takt härmed. Skall detta ske inom en given resursram kräver det 
flexibilitet och nytänkande. 

2 Rihdai:cn 1988189. I sam/. Nr 100. Bila1-1a 5 
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A. Utrikesdepartementet m.m. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

998 643 748 
053 983 000 
044 435 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 3 167 000 kr. inte ställts till utrikes
förvaltningens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stock
holmsbaserade ambassadörerna redovisas i en förteckning som fogas till 
protokollet i detta ärende som bilaga 5.2. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
1diirav lönekostnader; 
Lokalkostnader 

Sununa 

729 
1402 
324 

053 

1988/89 

2 287ili 

474 000121 
:J39 0001 121 
509 000131 

983 000 

Beräknad 
ändring 1989/90 

~ ·B 02:J 000 
1- 22 591 0001 

- 52 570 000 

- 9 547 noo 

1l1Antalet anstäl Ida inom utrikesförvaltningen uppgick den l juli 1988 
till 2 287 personer. Av dessa tjänstgjorde 835 i Sverige och 1 452 
utomli:mds 1varav 844 var lokalanstäl Ida;. Antalet anställda med hand
läggande uppgifter var 891 1varav 125 lokalm1stäl lda1. medan l 396 hade 
biträdande funktioner iav vilka 71\J utgjordes av lokalanställda \"id 
utlandsm)11digheterna1. 
121Av angivet belopp har inte :i 167 noo kr. ställts ti 11 utrikes
förvaltningens disposition till föl.id av tillämpningen av en utgiftsram. 
131Medel för lokalkostnader i Stockholm 154 milj. kr. 1 överförs fr. o.m. 
budgetåret l!l8!J/!JO till imslaget Regeringskansliets Ciirvaltningskontor 
w1der trettonde huvurlt i tel n. 

Utrikesförvaltningens verksamhet sammanhänger med förändringarna i de 
internationella relationerna. Vi intensifierar alltmer våra traditionella strä
vanden att verka för ökat internationellt förtroende och nedrustning, re

spekt för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Utvecklingen i Europa 

är av central betydelse för Sverige. I detta läge ställs allt större krav på 
utrikesförvaltningen. Utlandsmyndigheternas rapportering och kontakt

skapande verksamhet måste vara av hög kvalitet och utrikesförvaltningens 

personal på alla nivåer möter stiindigt nya uppgifter. 
Kraven på en förnyelse och en effektivisering av den offentliga sektorn 

har blivit allt starkare. Särskilt under det senaste året har nödvändigheten 
av detta krav aktualiserats inom hela den offentliga sektorn. En förbättrad 
styrning skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse av den offent

liga sektorn. 
För att möta denna föriindrade syn kommer organisationsutveckling att 

vara en nödvändighet i processen. Organisationsutveckling innebär syste-
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matiska och planerade långsiktiga åtgärder för att öka de anställdas förmå
ga att lösa problem som hänger samman med förändringar inom och utom 
departementet. Jag föreslår därför att en tjänst inrättas för detta föränd

ringsarbete. 
Ett annat område som måste förstärkas i departementet är Europa-frå

gorna. Resursförstärkning bör även ske till delegationen i Geneve. där 
förhandlingsarbetet har fått en allt större omfattning. 

Mellanöstern är en region med svenska intressen vad gäller utrikes- och 
försvarspolitik samt kommersiella och invandrarpolitiska frågor. Med hän
syn till den senaste tidens utveckling i området har arbetsmängden väsent
ligt ökat varför extra personalresurser måste tillföras. 

Antalet utlänningsärenden vid våra utlandsmyndigheter fortsätter att 
öka. Förutom det utredningsarbete som sker vid utlandsmyndigheterna 
före inresan till Sverige. har det stora antalet asylsökande llyktingar resul
terat i behov av utredningar på utlandsmyndighcterna i flyktingarnas re
spektive land. En annan ärendegrupp som sammanhänger med llykting

ärendena och resurserna vid u!landsmyndigheterna är viseringsvcrksam
heten. Antalet viseringsärenden var 42 000 år 1982 medan ansökningarna 

år 1986 uppgick till 136 000 för att år 1987 uppgå till 145 336. 
Handläggningen av utliinningsärendena har vid utlandsmyndigheterna 

blivit alltmer komplicerade. Antalet iircnden är mycket stort vid i första 

hand ambassaderna i Damaskus. Santiago de Chile och Tehcran. Under 
innevarande budgetår har myndigheterna i Ankara. Bangkok. Berlin. 
Hongkong och New Dehli erhållit förstärkning. Jag föreslår cHirför att 
utrikesförvaltningen tillförs medel för den utökade verksamheten. 

Under år 1988 förväntas omflyttningar av vissa servicefunktioner till 
förvaltningskontoret äga rum. De aktuella funktionerna berör ca 26 perso

ner. 
I samband med regeringsombildningen den 4 oktober 1988 har frågor om 

konsolidering av utländska skulder samt frågor om världsbanksgruppen -
utom biståndspolitiska frågor rörande de fattigaste u-länderna. s. k. IDA
liinder samt programländer för svenskt bistånd - överförts från utrikesde
partementet till finansdepartementet. Detta fär som konsekvens att tre 
handliiggartjänstcr och två assistenttjänster llyttas över till finansdeparte

mentet. 
För att effektivt samordna Europa-frågorna inom regeringskansliet har 

ett integrationssekretariat (JSEKJ inrättats inom handelsavdelningen. 

Utrikesförvaltningen. liksom övrig statlig förvaltning. skall genom effek
tivisering och rationalisering begränsa sina anslag. För utrikesförvaltning
en har fastlagts ett sparmål. som innebär en minskning av anslagen med 
42.5 milj. kr. (i 1986/87 års prisläge) för treårsperioden 1987/88 - 1989/90. 
Med hänsyn härtill fortsätter översynen av utrikesförvaltningens verksam

het och det kommer att bli nödvändigt att lägga ned vissa ambassader och 

lönade konsulat. vilka då kommer att crsiittas med honorära konsulat. 
Dessa har en betydligt lägre ambitionsnivå. Eventuella förändringar kom
mer på sedvanligt sätt att ske efter samr{1d med personalorganisationerna. 

Med minskade reala resurser blir det än mer angcHiget att fortsätta ett 
aktivt förändrings- och förnyelsearbete inom utrikesförvaltningen. Den 
administrativa utvecklingen i vid bemärkelse, inkl. införandet av ADB. iir i 

detta sammanhang av största betydelse. 
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Utrikesförvaltningens organisation 

Under år 1988 har inga utlandsmyndigheter inrättats eller lagts ned. För att 
uppnå det nämnda sparmålet kommer det dock att bli nödvändigt att lägga 
ned fyra eller fem utlandsmyndigheter under tiden fram till utgången av 
budgetåret 1989/90. 

En intern utredning i syfte att analysera och ge förslag om utrikesförvalt
ningens turistkonsulära servicenivå i Spanien och Grekland har nyligen 
börjat sitt arbete. Slutligt beslut om en eventuell omorganisation av konsu
latet i Palma de Mallorca kommer att fattas när denna utredning slutförts. 
Utredaren avser presentera sina förslag före utgången av april 1989. 

Även det lönade generalkonsulatet i Minneapolis avses ges en ändrad 
organisation. Den nu lönade generalkonsuln ersätts under första halvåret 
1989 med en honorär generalkonsul. Något senare, men under budgetåret 

1989/90. avses även generalkonsulatet i Rio de Janeiro att ersättas av ett 
honorärt konsulat. Vidare har den svenska representationen i Canada varit 

föremål för överväganden i departementet. Avsaknaden av en lönad ut
landsmyndighet i Canadas ekonomiskt och industriellt mest expansiva 
område - Ontario-provinsen och dess centralort Toronto - har bedömts 
besvärande. Även förutsättningarna för informationsinsatscr och kultur
samarbete har begriinsats av att lönad personal saknats i Toronto. Jag 
föreslår därför att ett lönat generalkonsulat i Toronto upprättas under 
budgetåret 1989/90 inom givna ramar. 

På ett sätt som påminner om förhållandena i Canada har behovet av en 
lönad myndighet i Italiens industriella huvudstad Milano länge känts ange

läget. Jag har dessutom erfarit att denna uppfattning delas av den tidigare 
nämnda utredningen UD 87. Såväl det svenska näringslivet som företräda

re för statliga myndigheter har också vid skilda tillfällen pekat på det 
aktuella behovet. Vidare har antalet utlandssvenskar i Milano-regionen 
och övriga Norditalien ökat starkt under senare år. Trots den bekymmer
samma resurssituationen har återinrättande! av ett lönat konsulat i Milano 
känts så angeläget att det motiverat särskilda ansträngningar att omfördela 
departementets resurser, både i Stockholm och utomlands. Inte minst mot 
bakgrund av EG-ländernas och EG-samarbetets ökande betydelse i Sveri
ges utrikesrelationer är det tillfredsställande att en lösning varit möjlig att 

uppnå. 

Slutligen vill jag i detta sammanhang beröra den glädjande utvecklingen 
mot självständighet i Namibia. Som nämns på annat håll i denna proposi

tion finns medel avsatta för återuppbyggnadsinsater i Namibia. Det är i dag 

för tidigt att exakt förutsäga när självständighetssträvandena blir verklig
het men erfarenheterna från andra liknande förlopp leder mig till slutsatsen 

att vi måste ha en god beredskap för att inom en relativt snar framtid 
inrätta en lönad utlandsmyndighet i Namibias huvudstad Windhoek. 

Som ett led i regeringskansliets verksamhetsplanering tillkallade jag en 

särskild utredare för att lämna förslag om utrikesförvaltningens inriktning 
och organisation (dir. 1987: 51 ). Jag redovisade i förra årets budgetproposi
tion direktiven för översynen (den s. k. UD 87). Utredningen har arbetat 
under hela år 1988 och lämnar fram sina förslag i januari I 989. Remiss be
handling sker under våren 1989. 
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Den tidigare nämnda IKU-utredningen. som tillsattes i slutet av år 1986 Prop. 1988/89: 100 
överlämnade sitt huvudbetänkande (SOU 1988: 9) Sverige-information och Bil. 5 
kultursamarbete i maj 1988. Under år 1987 avgav utredningen delbetänkan-
dena (SOU 1987: 49) Sverige-information och vissa publikationer och 
(SOU 1987: 571 Sverige-bilder - 17 svenskar ser på Sverige . 

Utredningen om presstjänstens ställning och uppgifter inom utrikesför
valtningen (den s. k. presstjänstutredningen), som påbörjades i november 
1987. beräknas bli färdig i februari 1989. 

Dessa tre översyner är uttryck för min önskan att rationalisera och 
modernisera utrikesförvaltningen. Avsikten är att efter departementets 
prövning av förslagen en handlingsplan upprättas, som kan fungera som 
styrmedel och riktlinjer under det kommande decenniet. Parallellt med 
utredningsarbetet sker stegvisa förnyelser i departementets vardagsarbete. 
Anpassningen till den nya statliga budgetprocessens treårsperspektiv har 
inletts bl. a. genom att utlandsmyndighetcrna fått vidgat budgetansvar. 
Utlandsmyndigheternas verksamhetsplanering börjar finna sina arbetsfor
mer med ett allt större inslag av resultatuppföljning. Datoriseringen har 
nått långt, såväl centralt i departementet som vid utlandsmyndigheterna. 
På kommunikationsområdet finns ett väl fungerande nätverk av telex-, 
telefax-. radio- och kurirförbindelser. Beredskapen inför de förväntade 
stora omvälvningarna på detta område är god. Jag vill därför påstå att det 
finns en betydande grad av dynamik i dagens UD-organisation. 

Även på biståndsområdet sker ett kontinuerligt analys- och översynsar
bete. Som ett led i verksamhetsplaneringen i regeringskansliet har departe
mentets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete genom olika 
delprojekt sökt belysa det bilaterala biståndets effektivitet. inriktning och 
myndighetsstruktur. Som en slutsats av två av delprojekten har jag i 
december 1988 tillkallat en kommitte med tre ledamöter med uppgift att 
göra en översyn av organistion och arbetsformer i det långsiktiga bilaterala 
biståndet med huvudsaklig inriktning på biståndet utanför programländer
na. Kommitten skall slutföra sitt arbete före utgången av januari 1990. Ett 
särskilt analysarbete skall också initieras för att studera effektivitetsfrågor 
i det svenska biståndet samt former och metoder för resultatuppföljning 
och utvärderingsarbete. 

På utrikeshandelns område vill jag redovisa följande utredningsverksam
het. 

Utredningen om statens stöd till företagens export i form av exportkre
ditgarantier och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-kre
diter (den s. k. Exportkreditutredningen, dir. 1988: 1 och dir. 1988: 45). 
Utredningen avgav i oktober 1988 betänkandet !SOU 1988: 421 Statens roll 
vid finansiering av export. Betänkandet har remissbehandlats och förslaget 
övervägs för närvarande i departementet. 

Utredningen om tjänstehandel med Sydafrika m. m. och utredningen om 
svensk utrikeshandel i krislägen (den s. k. krishandelsutredningen, <lir. 
1987: 39). som båda tillsattes under år 1987. beräknar att lägga fram sina 
förslag under andra halvåret 1989. 

Under år 1988 har regeringen tillsatt två utredningar på krigsmaterielom
rådet, nämligen utredningen om krigsmaterielexporten (dir. 1988: 41) och 21 



utredningen om krigsmaterielbegreppet (dir. 1988: 42). Även dessa utred
ningar beräknas lägga fram sina förslag under år 1989. 

lnformationshantering och rationalisering 

Huvuddelen av verksamheten inom utrikesförvaltningen består i att för
medla. bearbeta och lagra information. Rationaliseringar inom informa
tionshanteringen kan därför ge stora effekter. I det sammanhanget har en 
genomtiinkt informationsstrategi en central betydelse. UD avser att under 
år 1989 genomföra en intern utredning för att faststiilla en informationsstra
tegi för utrikesförvaltningen. I denna tas ett samlat grepp på alla former av 
informationshantering - inom ADB. papperslagrad information. telekom
munikationer m. m. Utgångspunkten är handläggares och beslutsfattares 
krav och önskemål på vilka "utdatadokument" som behövs för olika typer 
av beslut, i handläggning osv. Syftet iir att skapa sttdana hjälpmedel att rätt 
information når riitt befattningshavare i riitt form. Ytterst handlar det om 
att minimera kostnaderna samtidigt som man optimerar informationskvali
teten. Del iir inte huvudsakligen en fråga om att öka informationsllödets 
kvantitet och hastighet. Det gäller snarare att med hjälp av ny teknik och 
genomtänkta rutiner selektera och dirigera informationstlödet så att det 
kan utnyttjas på det siitt som iir mest effektivt med hiinsyn till verksamhe
tens mttl och prioriteringar. Många handliiggares problem idag är inte 
bristen på information i sig utan svårigheten att överblicka mängden av 
information och att få fram det som är relevant i en speciell friiga. 

En analys av informationsbehov och -struktur innebiir samtidigt att man 
måste ifrågasätta strukturer och rutiner även inom andra centrala områ
den. Vilken iir t. ex. den mest effektiva organisationen för att tillgodose 
kravt:n pft adekvat inform;;1tion mt:d hänsyn till fördelningen av arbetsupp
gifter mellan UD och utlandsmyndighcterna. mellan skilda enheter inom 
UD och mellan olika personalkategorier? Det iir några av de delproblem 
som aktualisera~.; i samband med arbetet på informationsstrategin och som 
samtidigt innehåller viktiga möjligheter till en ökad effektivitet. Samtidigt 
handlar det om att integrera olika tekniker och olika verksamheter med 
varandra. På det sättet utgör arbetet med en informationsstrategi en natur
lig fortsättning på det rationaliseringsarbete som bedrivits inom UD 87. 

Inom ramen för den övergripande informationsstrategin iir det vidare 
nödvändigt att fastställa delstrategier inom utvalda nyckelomräden. Ett 
sådant gäller informationssäkerheten. Vinsterna från användning av ny 
teknik får aldrig äventyra hänsynen till kraven på hög siikerhet. Behovet 
av en samlad helhetssyn inom informationshanteringen får också vissa 
konsekvenser för arbetet med ADB-säkerheten - effekter som redan 
beaktats i det arbete med en säkerhetsstrategi som nyligen inletts. Utnytt
jandet av modern informationsteknologi ställer utrikesförvaltningen, lik
som andra myndigheter. inför allt mer komplicerade frågor vid hanteringen 
av offentlighets- och sekretessfrågor. Inom detta område har inletts dis
kussioner för att skapa en enhetlig praxis inom regeringskansliet. Inte 
minst i diarieföringen och den övriga hanteringen av allmiinna handlingar 
och arkivhandlingar har en samlad informationsstrategi en viktig roll. Ett 
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försök med en arkivdatahas för departementet skall ses som en första 
etapp i ett större arbete med att utveckla sök vägar och åtkomst möjligheter 
till dessa. Här finns goda möjligheter att nå ökad effektivitet. 

Utrikesförvaltningen har under en rad är fortsatt att datorisera verksam
heten och att utnyttja ny teknik i kommunikationerna. Denna utbyggnad 
har fortgått bl. a. med hjälp av omfördelning av medel inom budgetens ram. 
Under förestäende period är det nödviindigt att satsa på att utveckla nya 
ADB-system. Samtidigt medför den fortsatta utbyggnaden ökade krav p{t 
underhåll och utbildning. 

Arbetet på att upprätta och vidareutveckla administrativa avdelningens 
informationsdatabas tAIDAl har fortsatt under budgetåret 1988/89. Efter
som ekonomiadministrationen prioriteras. har datoriseringsarbetet med 
utlandsmyndigheternas redovisningssystem tREDUM) päbörjats under 
budgetåret. Fortsatt utbyggnad av ett kontorsinformationssystem med 
bl. a. möjligheter till elektronisk post kommer att ske under budget~lret. 
Försök att integrera telcxförmedling i kontorsinformationssystemct har 
också inletts. 

Lokalförsörjning 

Den statliga lokalförsörjningen inom utrikesdepartementets område omfat
tar i huvudsak utrikes- och biståndsförvaltningarna. Investeringar 
m. m. redovisas från och med bugdctiiret 1988/89 i form av en treårsplan. 
Medel för investeringar anvisas numera under ett gemensamt anslag under 
sjunde huvudtiteln (finansdepartementet). 

Byggnadsstyrclscn är lokalhållare för utrikesförvaltningen. Lokalbe
ståndet uppgår till ca 287 000 m::. Utrikesförvaltningen disponerar under 
innevarande år ca 324 milj. kr. för lokalkostnader. vilket motsvarar drygt 
30 procent av förvaltningsanslaget. 

Under föregående och innevarande budgetår har en kanslifastighet i 
Bissau köpts. Vidare har bostadsfastighcter i Pretoria och i Lusaka samt 
en tomt för kansli i Dar-es-Salaam och kanslilokaler i Santiago de Chile 
inköpts. 

För närvarande pågår om- och tillbyggnadsarbcten av ambassadanlägg
ningen i New Dclhi. som beräknas vara slutförda våren 1990. 

Hyrköpsavtal för uppförande av en ny kanslibyggnad i Lagos har in
gåtts. Inflyttning beräknas ske våren 1989. 

För kommande budgetår finns medel avsatta för bl. a. nybyggnad och 
inredning av kansli och bostäder i Tokyo, kansli och bostäder i Washing
ton samt tomt och kansli i New York. Vidare finns medel avsatta för . 
om- och tillbyggnad av kansliet i Warszawa. För andra mindre objekt finns 
vissa medel reserverade under sjunde huvudtiteln, anslaget Investeringar 
m.m. 

Sammantaget representerar de redovisade projekten en ambition att 
genom ökade investeringar finna rationellare och på längre sikt stabilare 
och mindre kostnadskriivande former för UD:s lokalförsörjning utom
lands. 
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Statlig kreditgaranti 

I enlighet med riksdagens beslut har för utrikesförvaltningen beviljats en 
cngagemangsram om 50 milj. kr. Kn:ditgarantin avser lån till utrikes

förvaltningens personal i samband med omstationering. Det förutsiitts att 
tjänstemiinnens behov av kredit i samband med en omstationering skall 
kunna tillgodoses genom lån. För närvarande uppgår lfmcsumman till 

högst 80 000 kr. Med hänsyn till kostnadsutvccklingen föreslår jag att 
lånesumman höjs till 100 000 kr. 

Till och med hudgetfirct 1987/88 har ca 16 milj. kr. tagits av engage
mangsramen. Under året har inga förluster uppkommit. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrike.1ji"irrn/111i11ge11 för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 1 044 435 000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens representation 

1987;'88 
1988/Bll 
1989/(l() 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

14 859 758 
16 400 000 
16 647 000 

Reservation 2 943 752 

Från anslaget betalas kostnaderna för den kontaktskapande verksamhet, 
som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvaltningen 
och av tjänstemän i utrikesdepartementet som, utan att omstationeras, tas 

i anspråk för tjänstgöring utomlands. 
Jag beräknar anslagshehovet för budgetåret 1989/90 till 16 647 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utla11ds(iii11stemii1111c11s rcpre.H'lltation för budgetåret 

1989/90 anvisa ett rescrvationsanslag på 16 647 000 kr. 

A 3. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 
1987/88 
ln88/89 
198\l;90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

11 238 725 
12 868 000 
17 ;~Il 000 

Reservation 0 

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning, t:rsätt

ning och underhåll av kansli- och bostadsinventarier för utrikesrepresenta
tionen. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet upprättades ett 
större antal utlandsmyndigheter. vars inventariebestånd nu är nedgånget 
och i akut behov att förnyas. Under den senaste 10-årspcrioden har endast 
en mycket begränsad förnyelse varit möjlig att genomföra. då huvuddelen 
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av tillgängliga medel tagits i anspråk för inredning av större nybyggen av 
kanslilokaler. Härtill kommer att våra lokalutrymmen är belägna i sådana 
klimat att de svenska avskrivningsnormerna inte överensstämmer med den 
faktiska nedslitningen. Jag beräknar ett ökat medelsbehov för nästa bud
getår med 4 443 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jm·entarier för heskickningar. delegationer och konsulat 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 

17 311 000 kr. 

A 4. Kursdifferenser 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 626 922 
1 000 
I 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 
bör föras upp med ett formellt belopp på I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kursdifferenser för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på I 000 kr. 

A 5. Olönade konsuler 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 978 284 
10 759 000 
11 {)20 000 

Anslaget används förs. k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade konsu
ler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis 
skall finnas på svenska olönade konsulat. Från anslaget betalas även 
s. k. tjänsteutgifter som de olönade konsulerna har i fullgörandet av sina 
uppgifter samt konsulskonfcrenser. 

Anslaget bör räknas upp med 861 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Oliinade konsuler för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags
anslag på 11 620 000 kr. 
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A 6. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 
internationell organisation 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

37 594 809 
36 684 000 
38 885 000 

Anslaget används för att betala kostnader för förhandlingar med andra 

stater och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 

Anslaget administreras och disponeras av utrikesdepartementet för hela 
regeringskansliets räkning. 

Jag har beräknat en ökning av anslaget med 2 201 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom interna

tionell organisation för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag 
på 38 885 000 kr. 

A 7. Nordiskt samarbete 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 867 065 
1 498 000 
1 588 ODO 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom 
ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska 
ministerrådets ställföreträdarkommittc m. tl. samarbetsorgan samt för del
tagande i vissa andra former av nordiskt samarbete. däribland det svensk
norska samarbetet. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till I 588 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nordiskt samarbete för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på l 588 000 kr. 

A 8. Vissa nämnder m. m. 
1987/88 
1988/89 
1989/91) 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

588 965 
600 000 
630 000 

Anslaget används för att betala kostnaderna för bl. a. utrikesdepartemen
tets antagningsnämnd. möbleringsråd, det tekniskt-vetenskapliga rådet för 

klassificeringfrågor som ställts till krigsmaterielinspektionens förfogande 
samt den rådgivande nämnden i krigsmateriekxportfrågor. 
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Av anslagsbeloppet avser 400 000 kr. bidrag till handelsprocedurrådet. 
Detta inriittadcs· den I juli 1975 genom ett avtal mellan svenska staten och 

Sveriges industriförbund. Avtalet. som för närvarande reglerar rådets 
verksamhet, trädde i kraft den I juli 1985 och gäller t. o. m. den 30 juni 
1990. Enligt avtalet skall staten bidra med 400 000 kr. per budgetår. Nä
ringslivet svarar för ett kontantbidrag av lägst 742 000 kr. per budgetår. 

Senast den 30 juni 1989 skall parterna inleda överläggningar om förläng

ning av det nu gällande avtalci mellan staten och näringslivet om handels

procedurrådet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa niimnder 111.111.för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 630 000 kr. 

A 9. Utredningar m. m. 

1987 !88 
1988/89 
1989/lHl 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 991 743 
4 560 000 
{) 260 000 

Reservation 927 606 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhcten 
bör anslaget uppgå till 6 260 000 kr. under nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m. 111. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser
vationsanslag p<'l. 6 260 000 kr. 

A I 0. Officiella besök m. m. 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 160 285 
8 171 000 
8 743 000 

Anslaget utnyttjas företrädesvis för kostnader i samband med besök i 

Sverige av statschefer. rcgeringsmedlemmar och andra personer. som bör 
visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget 
används även i samband med motsvarande svenska officiella besök i 

utlandet och i samband med representation med svenskt deltagande i vissa 
förhandlingar utomlands. Jag föreslår att anslaget förs upp med 8 743 000 

kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ofjiciella besök m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 8 743 000 kr. 

A 11. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 620 730 
3 740 000 
3 740 000 

Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i utlan
det, främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Därutöver betalas 
från anslaget eftergifter och avskrivningar av fordringar för utgivet tillfäl
ligt ekonomiskt bistånd åt nödställda samt för bistånd i brottmål och 
kostnader vid dödsfall. 

I anslaget finns en medelsram på 50 000 kr. för särskilda informationsin
satser riktade till utlandsresenärer, främst ungdom, för att belastningen på 
utrikesförvaltningens konsulära resurser inte skall öka. 

Från medelsramen avräknas också kostnader för expertgruppen för 
identifiering av katastroffall utomlands. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 3 740 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ekonomiskt bistånd till .\Tenska medborgare i utlandet 

m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 740 000 
kr. 
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B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

B I. Förenta nationerna 
1987 /88 
1988/89 
1989/flO 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

70 038 503 
73 841 000 

140 963 000 

Sveriges ordinarie bidrag till FN:s reguljära budget för kalenderåret 1989 

har ännu inte fastställts men beräknas till 54,8 milj. kr. med en förviintad 

bidragsandel om 1,21 %. Den reguljära budgeten för tvåårsperioden 1990-

1991 har ännu inte fastställts men med utgångspunkt från föreliggande 

förslag härtill kan det svenska bidraget för kalenderåret 1990 - budgetåret 

1989/90 - förväntas komma att uppgå till samma belopp, dvs. 54.8 milj. kr. 

Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta·Östern (UNDOFl, som på 

beslut av FN:s säkerhetsråd upprättades år 1973. har beräknats till 

35,3 milj. dollar för kalenderåret 1989. Under samma förutsättningar kom

mer det svenska bidraget för kalenderåret 1990 - budgetåret 1989/90 - att 

beräknas till 1.21 7c av 35,3 milj. dollar eller ca 2,7 milj. kr. 

År 1978 beslutade FN: s säkerhetsråd att sända en freds styrka till södra 

Libanon <UNIFIL). Den totala kostnaden har för år 1989 preliminärt 

beräknats till 145 milj. dollar. Under förutsättning att styrkans mandat 

fortsätter att förlängas kan Sveriges bidrag för kalenderåret 1990 - budget

året 1989/90 - beräknas till 1,21 ~lav 145 milj. dollar eller ca 11. I milj. kr. 

Finansieringen av FN:s fredsbevarande styrka på Cypern (UNFICYP) 

sker - till skillnad från UNDOF och UNIFIL - med frivilliga bidrag. 

Finansieringen har länge varit otillfredsställande. FN har ett växande 

underskott för denna verksamhet. Den totala kostnaden för år 1989 har 

beräknats till närmare I 00 milj. dollar. För kalenderäret 1990 - budgetåret 

1989/90 - räknar Sverige med att lämna ett oförändrat bidrag på 0,45 milj. 

dollar motsvarande ca 2.8 milj. kr. Även efter hemtagningen av den svens
ka bataljonen hösten 1987 bör det svenska frivilliga bidraget till UNFICYP 

utnyttjas uteslutande för avräkning mot Sveriges utestående krav gent

emot FN för kostnader avseende den svenska tru.ppkontingenten. 

FN:s plan för ett fritt Namibia kan komma att förverkligas inom en snar 

framtid. i vilket fall en fredskår ( UNTAGJ kommer att sättas in för genom

förande av val. övervakning av gränser m. m. Kostnaderna för UNT AG 

torde komma att ligga i storleksordningen 400 milj. dollar för ett år efter 

initialkostnader på ca 250 milj. dollar för de två första månaderna. Med en 

obligatorisk svensk bidragsandel på 1.21 % av totalbeloppet skulle det 

svenska bidraget uppgå till 7.9 milj. dollar eller ca 49,8 milj. kr. Med hän

syn till att de berörda liinderna i november 1988 tillkännagav en förhand

lingslösning förordar jag att dessa medel för Sveriges bidrag till UNT AG 

avsätts i anslaget för budgetåret 1989/90. 

I augusti 1988 beslutade FN:s säkerhetsråd att sända en observatörstyr

ka till Iran-Jrak (UNJJMOG). Kostnaderna härför under en tolvmånaders

period har preliminärt beräknats till ca 98 milj. dollar. Under förutsättning 

att styrkans mandat fortsätter att förlängas kan Sveriges bidrag för kakn-
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deråret 1990 - budgetåret 1989/90 - beräknas uppgå till I.:! I r;; av niimnda 

belopp eller ca 7 ,5 milj. kr. 

Det förbättrade internationella klimat. som inträtt sedan någon tid tillba

ka. har skapat förutsättningar för lösningar av flera av de regionalkrishär

dar. som dominerat scenen under det senaste decenniet. I många fall kan 

det bli aktuellt för FN att medverka till en lösning av konflikterna. varvid 

ett väsentligt clcmcnt ofta är fredsbevarande styrkor eller observatörer. 

Från svensk sida finns ett politiskt intresse att medverka till fredliga 

lösningar av dessa konflikter och att snabbt kunna ta ställning till eventuel

la förfrågningar från FN:s generalsekreterare om deltagande i fredsbeva

rande operationer. Med hänsyn till att dessa ofta måste organiseras med 

kort varsel är det angeläget att ha en budgetär beredskap för detta ända

mål. Mot bakgrund härav förordar jag att ett belopp om 11.7 milj. kr. 

avsätts i anslaget för budgetåret 1989/90 för nya fredsbevarande operatio

ner. som kan bli aktuella under denna period. 

Med hänsyn till den viktiga roll som medlemskapet i FN spelar i svensk 

utrikespolitik förordar jag vidare att inom anslaget avsättes en medelsram 

om 563 000 kr. att användas för insatser till stöd för det allmänna FN-arbe

te. som bedrivs av enskilda organisationer, läroanstalter m. tl. Dessa insat

ser kan gälla områden som bekämpande av apartheid. det internationella 

miljösamarbetet, mänskliga rättighetsfrågor i ett FN-perspektiv. nationella 

förberedelser och bidrag till genomförandet av seminarier. utredningar 

m. m. i anslutning till olika FN-aktiviteter. I denna mcdelsram ingfir 80 000 

kr. för täckande av resekostnader för stipendiater från Sverige som utses 

av Förenta nationerna i Geni:ve och New York. 

Eftersom Sveriges åtaganden om bidrag till FN alltid görs i US dollar är 

anslaget svårberäknat. Ovanstående beräkningar av det svenska bidraget 

till Förenta nationerna har skett under förutsättning att dollarn motsvaras 

av 6.33 kr. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta nationerna för budgettlret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 140 963 000 kr. 

B 2. Nordiska ministerrådet 

l!l87/88 
1988/89 
198\l/\JO 

L'tgift 
Anslag 
Förslag 

197 924 227 
200 000 000 
220 000 000 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges andel till Nordiska ministerrå

dets budget inkl. bidraget till Nordiska hälsovårdshögskolan. 

Nordiska ministerrådets budgetår sammanfaller med kalenderåret. 

Efter behandling i Nordiska rådets organ fastställde Nordiska minister

rådet i november 1988 Nordiska ministcrrftdets budget för år 1989. Budge-
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ten uppg<lr till totalt 610 868 000 danska kronor. Härutöver tillkommer Prop. 1988/89: 100 

anslaget till Nordiska hiilsovårdshögskolan. som uppg{tr till 26 250 000 kr. Bil. 5 

Sveriges andel av Nordiska ministerrådets budget för verksamhets<lret 

1989 beräknas till 37 .Y/r enligt den fördelningsnyckel som tillämpas. Den 

svenska andelen av 1989 {1rs budget uppgår till ca 198 536 000 kr. Hiirut

över tillkommer det svenska bidraget till Nordiska hälsovårdshögskolan. 

som uppgår till ca 10 900 000 kr. 

Nordiska ministerrtldets budget för år 1990 kommer att fastställas först i 

november 1989. 

Bl. a. mot bakgrund av den beräknade anslagsbelastningen för verksam

hetsåret 1989 bör anslaget uppföras till 220 000 000 kr. för budgetåret 

1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska 111i11isrerrclde1 för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag p[1 220 000 000 kr. 

B 3. Europarådet 
1987/88 
1988/89 
1989/llO 

Ctgif t 
Anslag 
Förslag 

16 767 033 
17 600 000 
17 349 00011; 

111Vara\' 350 000 kr. avser engångsanvisning till Europarådets sjunde 
MR-kollokvium våren 1990. 

Det svenska bidraget till Europarådets ordinarie budget kan beräknas till 

ca 14.0 milj. kr. för budgetåret 1989190. Sveriges andel av den ordinarie 

budgeten är 3,22 %. 
Förutom bidraget till Europarådets ordinarie budget tillkommer kostna

der om ca 2.9 milj. kr. för pensionsbudgeten. för amortering av bygg

nadslån. obligatoriska och frivilliga bidrag till europeiska ungdomsfonden. 

det europeiska farmakopesamarbetet. administrativa kostnader för Sveri

ges deltagande i "Partial Agreements under Public Health Committee", 

årligen löpande kostnader för deltagande i Europarådets fond för bosätt

ning och regional utveckling samt för bidrag till den s. k. Pompidougruppen 

för narkotikabekämpning. 

Våren 1990 kommer Raoul Wallenberg-institutet att tillsammans med 

instituten för mänskliga rättigheter i Danmark och Norge stå som värd för 

Europarådets sjunde kollokvium om den europeiska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna. Jag föreslår 350 000 kr. till detta iindam;ll. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 17 349 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europaråder för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på 17 349 000 kr. 
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B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 727 244 
16 000 000 
lfi 000 000 

Huvuddelen av OECD:s budget avser kostnaderna för sekretariatet och 
verksamheten i dess olika kommitteer. såsom kommitten för ekonomisk 

politik. handelskommitten, miljökommitten. industrikommitten och jord

brukskommitten. Samtliga medlemsländer bidrar till finansiering av denna 
del efter en skala framräknad på basis av BNP under föregående treårspe

riod. OECD:s budgetår löper per kalenderår, och för år 1988 var den 
svenska andelen 1.49%. 

Resterande del av OECD-budgeten gäller frivilligt samarbete inom till 

OECD anslutna samarbetsorgan som det internationella energiorganet 
<IEA). OECD:s utvecklingsinstitut (Dcvelopment Centre), atomenergior

ganet <NEAl samt dess programbibliotek och centrum för sammanställning 
av neutrondata, centrum för utbildningsforskning <CERI) och europeiska 

transportministerkonferensen <ECMTJ samt vissa andra program. såsom 
det speciella programmet för kemikaliekontroll. stålprogrammet. program

met för lokala sysselsättningsinitiativ samt vägforskningsprogrammet. Be

roende bl. a. på antalet deltagande länder varierade Sveriges andel av 
bidragen till dessa organ under OECD:s budgetår 1988 mellan 1,467<:· och 

3.241/'c. 
Anslagsbelastningen budgetåret 1987/88 uppgick till knappt 13 milj. kr. 

Sveriges bidrag för budgetåret 1988/89 uppskattas till ca 15 ,5 milj. kr. Då 
budgeten för OECD:s verksamhetsår 1990 fastställs först i december 1989, 
är beräkningsgrunden oviss vad giiller bidragets storlek för budgetåret 
1989/90. Med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag bör dock anslaget 
för budgetåret 1989/90 ligga kvar på samma nivå som innevarande budget

år. dvs. 16 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Organisationrn fi"ir ekonomiskt samarhcte och 11t1·eck/i11g 

(OECDJ för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 

16 000 000 kr. 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 213 000 
16 000 000 
21 000 000 

Sveriges bidrag till EFTA:s budget för innevarande budgetår har fastställts 
till 4 151 501 schweiziska francs eller ca. 16,0 milj. kr. vilket enligt gällan

de bidragsskala motsvarar 25.13% av EFT A:s totala budget. 
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Organisationens budget för budgetåret 1989/90 fastställs i juni 1989. Med 
ledning av tillgängligt bcräkningsunderlag finner jag att anslaget bör räknas 
upp med 5.0 milj. kr. för budgetåret 1989/90 dvs. till 21,0 milj. kr. Detta 
motiveras av ökade insatser för EFT A i det västeuropeiska integrationsar
betet vari bl. a. ingår upprättande av nya tjänster på sekretariatet samt 
ökade insatser på standardiserings- och miljöområdet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiska frihande/ssammanslutninf(cn !EFTA) budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 21 000 000 kr. 

B 6. Organisationer för internationell handel och 
råvarusamarbete m. m. 
1987 ./88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 972 725 
7 062 000 
7 012 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationel
la organ. För budgetåret 1989/90 torde medel beräknas enligt följande. 

1. GATf--0rganisationen 

2. Internationella rådet för 
samarbete på tullområdet 

3. lnternationel la tulltariff
b~Tån 

4. Internationella kaffe
organisationen 1 lCOi 1prop. 
1962:1. bil. 12 s. 2811 

5. Internationella kakao
organisationen 1. TCCOI 1prop. 
1986/87: 411 

6. Internationella rådgivande 
bomullskomrnitten 1ICAC1 
1prop. 1951:471 

7. Internationella h'lll1111\i
studiegruppen ilHSGI 1prop. 
1966:1. bil. 12 s. 1681 

8. Internationella naturgumrni
organisationen 1INR01 lprop. 
1988/89:191 

9. Organisationen för de 
järnmalmsexporterande länderna 
IAPEFi !prop. Hl7'1/76: 241 

1988/89 

4 400 000 

635 000 

220 000 

460 000 

78 000 

77 000 

77 000 

:JO 000 

fi5'1 000 

3 Rikidagcn 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 

Beräknad 
ändring 
1989/90 

+ 600 000 

of 

of 

of 

+ 8 000 

of 

+ 28 000 

of 

- 655 000 1 l I 
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10. Internationella studie
gruppen för bly- och zink
frågor IILZSGI 1prop. 1960: 1. 
bil. 12 s. 2841 

Il. Internationella tenn
organisationen I ITOI 1prop. 
1981/82: 1171 

12. Internationella jute
organisationen 1 IJ01 1prop. 
1982/83: 1061 

13. Internationella organisa
tionen för tropiskt timmer 
I IITOI 1prop. 1983/84: 1211 

14. Internationella nickel
studiegruppen 1INSG1 1prop. 
1985/86:100. bil. 5 s. 311 

15. Internationella koppar
studiegruppen 1 ICSG1 1prop. 
1986/87: 100, bil. 5 s. 341 

16. Internationella byrån i 
Paris för utställningar 
1prop. 1947:1, bil. 12 s. 1561 

17. övrigt 

Summa 

1988/89 

94 000 

92 000 

25 000 

60 000 

50 000 

50 000 

49 000 

10 000 

7 062 000 

Beräknad 
ändring 
1989/90 

+ 21 000 

- 92 000121 

of 

+ 40 000 

of 

of 

of 

of 

- 50 000 

111Sverige har i maj 1988 anmält utträde ur organisationen i och med 
utgången av maj månad 1989. Organisationen har i september 1988 
beslutat suspendera verksamheten i och med utgången av mars 1989. 
121 Avtalet löper ut 1989---06-30. 

Inom ramen för UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) har konsultationer ägt rum om att upprätta en studiegrupp 
för tenn. En förhandlingskonferens ägde rum i november 1988 utan att 
komma till enighet. Om de fortsatta förberedelserna våren 1989 ger resultat 
och Sverige beslutar deltaga beräknas medel behöva tas i anspråk från 
detta förslagsanslag med 50 000 kr. under budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att till Organisationer för internationell handel och rdmrusamar

bete m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
7 012 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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B 7. Internationell råvarulagring 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

559 240 
3 000 000 
2 500 000 

Kostnader avseende 1987 års internationella naturgummiavtal och det 
sjätte internationella tennavtalet förutses belasta anslaget. 

Det första naturgummiavtalet, 1979 ärs internationella nat11rg11mmial'

tal, trädde provisoriskt i kraft den 23 oktober 1980 och definitivt den 15 
april 1982 (prop.1979/80: 107. NU 40. rskr. 273). Avtalet skulle ha löpt ut i 

oktober 1985, men förlängdes med två år till oktober 1987. 
Ett nytt avtal, 1987 ärs internationella naturgummiavtal, framförhandla

des inom UNCTAD:s ram våren 1987. Sammanlagt har Sverige hittills 
bidragit med ca 6 milj. kr. till buffertlagerkontot enligt 1979 års avtal. Då 

det nya avtalet träder i kraft (prop. 1988/89: 19, NU 4, rskr. 72) kan 

ytterligare medel för lagerfinansiering aktualiseras. Sveriges bidrag härtill 
torde beräknas till ca 2 milj. kr. 

Det sjätte internationella tennavtalet trädde provisoriskt i kraft den 
I juli 1982 (prop. 1981/82: 117, NU 32, rskr. 247). Avtalet, som skulle ha 
löpt ut vid utgången av juni månad 1987, förlängdes med två år till utgång

en av juni 1989. Sverige deltar för första gången i ett tennavtal. 
I enlighet med avtalet har ca 3,4 milj. kr. inbetalats till buffertlagerkon

tot. Medel har varit anslagna men inte utnyttjats budgetåren 1984/85 och 
1985/86 (I 250 000 resp. 1 700 000 kr.). För budgetåret 1986/87 var 

1,7 milj. kr. budgeterade och för budgetåren 1987/88 samt 1988/89 vardera 

1 milj. kr. 
Sedan internationella tennrådets (ITCl buffertlageroperationer inställdes 

den 24 oktober 1985 på grund av otillräckliga resurser att hålla tennpriset 

inom en av medlemsländerna bestämd ram är tennorganisationens buffert
lager under avveckling. Medlemmarna i tennrådet har beslutat att något 
nytt avtal med ekonomiska artiklar inte är aktuellt. Vissa banker och 
mäklare har påkallat rättslig prövning i samband med avvecklingen av 
buffertlagret. Hur lång tid avvecklingen kommer att ta och till vilka kostna
der är därför oklart. Den rättsliga prövningen kräver biträde av engelska 
advokater. Under budgetåret 1987/88 har ca 560 000 kr. utbetalats avseen
de advokatarvode. som har belastat detta anslag. Jag föreslår att 
500 000 kr. avsätts under budgetåret 1989/90 för den rättsliga prövning som 
kan bli aktuell efter det att avtalet upphört. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationell rå\'(/ru/agring för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 2 500 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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B 8. Övriga internationella organisationer m. m. 

1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 272 894 
1 3:15 000 
3 543 000 

Under detta anslag beräknas bidrag till verksamheter och organisationer 

av delvis helt olika karaktär. 

Bidrag lämnas till organisationer och institutioner som i sin ordinarie 

verksamhet eller genom olika specialaktivikter verkar för att främja de 

mänskliga rättigheterna, såsom det internationella institutet för mänskliga 

rättigheterna i Strasbourg (Fondation Rene Cassin) och den internationella 

juristkommissionen i Geneve. Från detta anslag lämnas också bidrag till 

den verksamhet som bedrivs av FN:s tortyrkommitte. För första gången 

anslås också medel - l 000 000 kr. - till Raoul Wallenberg-institutet i 

Lund i enlighet med vad som har sagts i den allmänna motiveringen. 

Bidragen beräknas till totalt I 740 000 kr. Härutöver beräknas bidrag till 

den Permanenta skiljedomstolens internationella byrä i Haag och Haag

akademien för internationell rätt samt det internationella institutet för 

humanitär rätt i San Remo. Dessa tre bidrag kan beräknas till 70 000 kr. 

Sverige.deltar tillsammans med EG och sex andra västeuropeiska lända 

i COST-samarbetet pä det tekniskt-vetenskapliga området. Sveriges ddta

gande i COST är exempel på samarbete med EG även på områden utanför 

frihandelsavtalet. En tredje COST-fond om 50 milj. belgiska francs mot

svarande ca 7.5 milj. kr. upprättades år 1984 för verksamheten. Sveriges 

totala bidrag till fonden har beräknats till I 695 000 belgiska francs eller ca 

280 000 kr.. som skall fördelas pä fem inbetalningar. Det fjärde bidraget till 

fonden kan aktualiseras budgetäret 1989/90 och beräknas till 62 000 kr. 

Det europeiska forskningssamarbetet EUREKA omfattar 19 europeiska 

länder samt EG-kommissionen. Det syftar till att höja Europas teknologi

ska nivå och öka industrins internationella konkurrenskraft. Under år 1986 

har ett permanent EUREKA-sekrctariat etablerats i Bryssel. Varje med

lemsland bidrar till sekretariatet enligt BNP-nyckeln. som för svenskt 

vidkommande betyder 3,07 %· av EU REKA-sekretariatets totala budget. 

Det svenska bidraget för denna verksamhet beräknas till 300 000 kr. bud

getåret 1989/90. 

Till chefsposten för EUREKA-sekretariatet i Bryssel har en svensk 

utsetts för perioden I juli 1989 och tre år framåt. Enligt statuterna erläggs 

kostnaderna för chefsskapet av det land som sänder representanten. För 

budgetåret 1989/90 beräknas denna kostnad till 730 000 kr. 

Sedan budgetf1ret 1977/78 har över detta anslag iiven anvisats medel att 

användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella. icke-statliga orga

nisationer (NGO) samt forsknings- och studiegrupper m. m. Ufr prop. 

1976/77: 100 bil. 6. s. 14). Stödet går i första hand till enskilda organisatio

ner och rörelser som företrädesvis verkar för mänskliga rättigheter. fred. 

nedrustning och andra huminitära frågor. Jag förordar en medelsram på 

556 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Fr. o. m. budgetfaet 1989/90 skall kostnader som uppstår för skattejuste

ring av pensioner redovisas under detta anslag. Justeringen sker i enlighet 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

36 



med det pensionssystem som upprättats för personalen inom de s. k. koor
dinerade organisationerna (t. ex. OECD. Europarådet). Normerna för den
na justering är konkret anpassade till skattesystemet i det land där pensio
nären är bosatt (artikel 42). Skattejusteringsbeloppet betalas ut av den 
organisation som betalar pensionen men återkrävs sedan från bosättnings

landet. 
För närvarande har Sverige endast en pensiom:rad tjänsteman som 

berörs av skattejusteringen. Skattejusteringsbidraget för budgetåret 
1989/90 beräknas uppgå till 85 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Övriga i11tematio11ella organisationer 111. 111. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 543 000 kr. 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 5 
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C. Internationellt utvecklingssamarbete 

U-länderna i världen 

U-ländernas utveckling under åttiotalet har inneburit allt större skillnader 
mellan olika regioner och ländergrupper. Medan stora delar av Asien har 
haft en mycket snabb ekonomisk utveckling, har de flesta länder i Latin
amerika och Afrika upplevt kraftiga minskningar i sina inkomster, räknat 
per capita. För de skuldkrisdrabbade länderna har import och investering

ar varit otillräckliga för att möjliggöra en ekonomisk tillväxt i takt med 
befolkningsökningen. Särskilt i Afrika har de fattiga fått utstå svåra umbä
randen under en lång följd av år. Någon avgörande förändring till det bättre 

har inte skett under år 1987 och år 1988. 
Ändå finns det utsikter till att nittiotalet kan bli ett ljusare årtionde för 

flertalet u-länder. Under senare tid har några svåra konflikter som drabbat 
u-länder synts gå mot en fredlig lösning. Avspänningen mellan öst och väst 
öppnar också vägen för att ökade resurser skall kunna ägnas utvecklings
frågor. Förhoppningar finns om ett aktivare multilateralt samarbete. På det 
ekonomiska området har insikten om det ömsesidiga beroendet mellan u
och i-länder vunnit gehör, vilket förefaller kunna leda till framsteg såväl 
när det gäller att underlätta handeln som att öka utvecklingsfinansieringen. 

För. de fattigaste länderna har flera betydande åtgärder för att lätta skuld
bördan överenskommits under 1987 och 1988. 

Någon definitiv vändning i utvecklingen för de fattiga u-länderna har 

dock ännu inte ägt rum. Det innebär fortsatta allvarliga sociala, miljömäs
siga och politiska påfrestningar på länderna. Därmed rubbas förutsättning

arna för framtida utveckling. Att bekämpa detta hot har två dimensioner: 
dels krävs ett ökat resursflöde till u-länderna, dels krävs ett mer gynnsamt 
politiskt klimat för utveckling. Det internationella biståndet spelar här en 
viktig roll. Ökade ansträngningar för att åstadkomma ett bättre utveck
lingspolitiskt sa.marbete mellan världens länder är nödvändiga inför det 
kommande årtiondet. 

Ekonomisk tillväxt i olika delar av u-världen 

Världsekonomin 

Världsekonomins utveckling är av stor betydelse för u-länderna. I-länder
nas ekonomiska politik och tillväxt spelar stor roll för u-ländernas möjlig
heter att exportera och utvecklas. Det har därför varit viktigt för u-länder

na att i-länderna även under 1987 och 1988 lyckats utsträcka den period av 
tillväxt som inleddes för nu över sex år sedan. Världshandeln ökade i 

snabbare takt under 1987, samtidigt som samarbetet för att återupprätta 
stabilitet på de finansiella marknaderna stärktes. 

Risken för en nedgång i världsekonomin består dock. Obalanserna i de 
största i-ländernas utrikeshandel har inte utjämnats. Särskilt Förenta Sta

ternas stora budget- och bytesbalansunderskott fortsätter att hota stabilite
ten i världsekonomin. Därmed består risken för oro på de internationella 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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finansmarknaderna. samtidigt som risken för en åter ökande inflation blivit 
allt tydligare. En sådan utveckling skulle drabba också u-länderna. Särskilt 
de skuldtyngda länderna skulle få än svårare att uppnå den tillväxt som är 
en förutsättning för att deras situation inte ytterligare skall förvärras. 

Att också i-länderna är beroende av u-ländernas utveckling har framstått 
allt tydligare under åttiotalet. Ett antal framgångsrika exportorienterade 
u-länder i främst Östasien har blivit betydelsefulla i världshandeln också 

som marknader. Deras utveckling har stimulerat tillväxt och strukturom
vandling i i-länderna. Samtidigt har emellertid den låga efterfrågan från de 
skuldtyngda länderna undandragit i-länderna viktiga exportmarknader. En 
ökad efterfrågan från u-länderna skulle underlätta särskilt för Förenta 
Staterna att komma till rätta med det stora underskottet i landets bytesba

lans utan starkt dämpande effekter på världsekonomin. För den världseko
nomiska utvecklingen framstår alltså en ökad tillväxt i u-länderna som 

betydelsefull. 

Asien 

Den dynamiska utvecklingen i stora delar av Asien har fortsatt under 1987 
och 1988. Japans växande efterfrågan och investeringar i området spelar 
här en avgörande roll. Flera asiatiska länder har varit mycket framgångsri
ka i att öka exporten av industrivaror. Det gäller inte bara länder som 
Republiken Korea, vilka under lång tid har haft en dynamisk utveckling på 
detta område. utan också andra länder. Thailand. t. ex .. ökade sin industri

export under 1987 med över 35 %. vilket bidrog till en kraftig höjning av 
landets BNP. Också Filippinernas. Indonesiens och Malaysias ekonomier 
hjälptes framåt genom betydande ökningar av industri varuexporten. 

Kina och Indien har tillsammans närmare hälften av u-världens befolk

ning. Dessa båda länders mycket höga ekonomiska tillväxttakt har därför 
varit särskilt uppmuntrande under ett årtionde som för de flesta andra 
låginkomstländer inneburit ekonomisk tillbakagång. Kinas ekonomiska 
reformprogram och mycket höga investeringsnivå fortsatte att ge betydan
de resultat under 1987 och 1988. Också i Indien har reformer i den ekono
miska politiken genomförts och gett resultat, i synnerhet för industriva
ruexporten. Detta har varit särskilt viktigt under 1987, då landets jordbruk 
drabbades av svår torka. Pakistan är ett annat folkrikt land som genom 
exportframgångar nått en betydande inkomstökning under 1987. 

Framgångarna i industriproduktionen är av stor betydelse för sysselsätt

ningen i dessa länder. Jordbrukets förmåga att ge arbete åt de allt större 
arbetskraftstillskotten minskar. På många håll riskerar betydande delar av 
befolkningen att stå utanför den snabba utvecklingen och bli kvar i djup 
fattigdom utan arbete. Detta riskerar att skapa ökade inkomstklyftor och 
därmed ökade politiska spänningar i länderna. 

Flera länder i Sydasien har under senare tid drabbats av naturkatastro
fer, både torka och översvämningar. Indiens förmåga att undvika utbredd 
hungersnöd efter den värsta torkan på över ett kvartsekel visar på möjlig
heten att göra framsteg i kampen mot fattigdom. Situationen för de fattiga i 

Asien fortsätter dock att vara svår. De fattigas antal fortsätter att öka. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Hälften av den cirka en miljard människor i världen som, med Världsban- Prop. 1988/89: 100 
kens uttryck. lever i "absolut fattigdom" finns i Asien. de flesta av dem i Bil. 5 
Sydasien. För dessa är förändringar inom jordbruket nödvändiga. Asien 
som helhet har gjort stora framsteg i jordbruksproduktionen, men några 
länder har också fortsatt stora svårigheter. I Bangladesh förvärrades situa-
tionen under 1987 och 1988 på grund av svåra översvämningar. Översväm-
ningarna visar hur utsatt de fattiga lever. De visar också hur viktiga 
miljöfrågorna är för utveckling, men samtidigt hur svårlösta problemen är. 

Afrika 

De fattigas antal fortsätter att växa också i Afrika. Världsdelens svåra kris 
har inneburit att inkomsten per capita i länderna söder om Sahara har 

sjunkit med en fjärdedel hittills under åttiotalet. I Afrika ligger inkomst, 
investeringar och import i dag på ungefär samma per capita-nivå som för 
en generation sedan. 1986 såg ut att innebära ett brott i denna utveckling, 
men 1987 uppvisade återigen ett kraftigt fall i BN P per capita. 

Ändå har en förhoppningsfull utveckling inletts i flera länder som tidiga
re upplevt stora svårigheter. Ghana, Guinea-Bissau, Mo<;ambique. Tanza
nia och Uganda är några av de länder som genom omfattande återhämt

ningsprogram efter långa år av ekonomisk nedgång nu upplever en tillväxt 
som överstiger befolkningsökningen. Med stöd av biståndsgivare, Världs

banken och Internationella valutafonden är över hälften av länderna i 
Afrika engagerade i djupgående ekonomiska reformer. s. k. strukturan

passningsprogram. Även om vissa resultat redan kan konstateras har dock 
ännu ingen definitiv vändning ägt rum. Den ekonomiska osäkerheten 
kvarstår. liksom oron för hur särskilt sårbara delar av befolkningen drab
bas. En förutsättning för att programmen skall kunna genomföras är att 
länderna lyckas upprätthålla ett politiskt stöd för de krävande reformerna. 

En viktig orsak till den låga tillväxten i Afrika under 1987 har varit det 
dåligajordbruksåret. Skörden av spannmål beräknas ha minskat med 15 o/c. 
I flera delar av världsdelen har torka, översvämningar och gräshoppor på 
nytt slagit hårt. I några områden har krig och konflikter gett upphov till 
stora grupper av flyktingar och hemlösa som är beroende av livsme
delshjälp utifrån. t. ex. i Etiopien, Somalia och Sudan samt Malawi och 

Mo<;ambiquc. Otillräcklig livsmedelsproduktion i de afrikanska länderna 
och osäker tillgång på mat för de fattiga fortsätter att vara huvudproblem i 
denna del av världen. Även om Afrika ännu har stor potential för ökad 

produktion pågår i stora delar. särskilt i Saharas närområden, en omfattan
de markförstöring. Detta miljöproblem är av avgörande betydelse för 
ländernas - och särskilt de fattigas - möjligheter till utveckling. 

För den långsiktiga utvecklingen är sociala framsteg grundläggande. För 

att förstärka människornas produktiva kapacitet krävs bättre skolor och 
bättre hälsovård. Men de sociala sektorerna står överallt i Afrika under 
hård press. De tillgängliga resurserna räcker inte för att ge växande barn
kullar den skolgång de behöver eller för att nå ut på landsbygden med 

effektiv hälsovård. Det har lett till att de stora framsteg som de afrikanska 
länderna gjort på dessa områden under tidigare årtionden nu under åttiota- 40 



let hotas. Det gör det svårare att minska den höga befolkningstillväxten Prop. 1988/89: 100 
och att förbättra situationen för de afrikanska kvinnorna. För Afrikas Bil. 5 
framtid är förnyade satsningar på den sociala utvecklingen avgörande. 

Framsteg när det gäller jordbruk, miljö och sociala sektorer är beroende 
också av åtgärder för att lätta skuldbördan. Räntor och amorteringar 
slukar mycket stora delar av de afrikanska ländernas exportinkomster och 
statsutgifter. Många länder klarar i dag varken sina betalningsförpliktelser 
eller en tillräcklig finansiering för en bärkraftig utveckling. Detta har 
inneburit att länderna blivit allt mer biståndsberoende. Allt större krav har 
däiför ställts på biståndets storlek och utformning. 

Latinamerika och andra medelinkomstländer 

Skuldkrisen fortsätter att prägla situationen för ett stort antal medelin
komstländer, bland dem många i Latinamerika. Liksom i Afrika har under 
åttiotalet inkomster. investeringar och import minskat kraftigt i de mest 
skuldtyngda länderna. Efter en viss återhämtning 1986. som huvudsakligen 
hänförde sig till Brasilien, låg per capita-tillväxten för de latinamerikanska 
länderna omkring noll under 1987 och början av 1988. De stora länderna 
Argentina och Brasilien har haft svårigheter att fullfölja sina reformpro
gram. Olje-exporterande länder som Ecuador, Mexico och Venezuela har 
drabbats av det låga oljepriset. Några länder har dock lyckats häva en 
tidigare negativ utveckling, bland dem Bolivia, Costa Rica och Uruguay. 

Allmänt måste dock konstateras att knappast något land som drabbats 
av skuldkrisen sedan denna utlöstes 1982 ännu tagit sig ur den. Den 
långvariga ekonomiska krisen utsätter länderna för svåra sociala påfrest
ningar. Även i medelinkomstländerna finns stora och växande grupper 
djupt fattiga människor, vilkas möjligheter att finna sysselsättning har 
försämrats drastiskt under den ekonomiska krisen. Många av dessa riske
rar nu att drabbas ytterligare innan de ekonomiska strukturanpassnings
programmen lett till en bestående tillväxt. 

Försöken till ekonomisk återhämtning i de skuldkrisdrabbade medelin
komstländerna fortsätter. Många nödvändiga reformer möter emellertid 
svåra inrikespolitiska problem. Det kraftiga resursflödet ut ur dessa länder 
och åtstramningen av statsfinanserna är politiskt laddade företeelser. Utan 
ett tillräckligt inhemskt stöd har regeringar svårt att genomdriva ekono
misk-politiska reformer, men utan reformer förlängs och förvärras den 
ekonomiska krisen. I flera länder är detta ett svårt dilemma. Nyligen 
återupprättade demokratier, t. ex. i Argentina och Filippinerna. vilar på 
bräcklig grund. För att u-ländernas reformprogram skall vara hållbara 
krävs förnyade ansträngningar för att återupprätta export, investeringar 
och inkomster. 

Politiska förutsättningar för utveckling 

Utvecklingsansträngningar är för framgång beroende av de politiska villko
ren, såväl de inhemska som de som råder i det internationella samfundet. 
Det gäller frågor om krig och fred. om utvecklingspolitiskt samarbete, om 41 



demokratisk samhällsutveckling och viljan att bygga utvecklingen på de 
fattiga m. m. Åttiotalet har i flera avseenden tvingat fram en realism i 
ambitioner och metoder att åstadkomma ekonomisk utveckling. Skall nit
tiotalet kunna medföra en förnyad och bestående utveckling krävs att de 
politiska förutsättningarna förändras och att ett kraftigare stöd för de 
utvecklingspolitiska ansträngningarna mobiliseras. 

På olika håll i världen har under senare tid konflikter som länge skördat 
offer och hindrat utveckling sett ut att gå mot en lösning. Flera av dessa 
konflikter rör länder och regioner som är betydelsefulla för svensk utrikes
och biståndspolitik. Detta öppnar möjligheter för ytterligare utvecklings
ansträngningar, även om fredsprocessen ännu inte är tryggad. 

Bakom de nedtrappade konflikterna i vissa u-landsregioner ligger av
spänningen mellan öst och väst. Denna avspänning och de· ekonomiska 
reformerna i både Sovjetunionen och Kina kan öppna vägen för ett mer 
förtroendefullt utvecklingspolitiskt samarbete i världen. 

Detta förutsätter också förändringar i många i-länders politik. Den mer 
utbredda insikten om det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan i- och 
u-länder är här av stor vi.kl. Ett tydligt uttryck för de utvecklingspolitiska 
frågornas ökade betydelse är den allt starkare roll som Japan kommit att 
spela i dessa sammanhang, särskilt genom att kraftigt öka sin bistånds- och 
långivning till u-länder. 

U-länderna brottas också med interna politiska problem. Utvecklingens 
möjligheter påverkas av varje lands historiska förutsättningar och har i 
många fall också begränsats av utländskt inflytande. Åttiotalets ekonomis
ka tillbakagång och de djupgående strukturanpassningsprogrammen i 
många länder har ytterligare komplicerat den politiska situationen. Struk
turomvandling innebär inkomstomfördelningar och utmanar därför skilda 
ekonomiska och politiska intressen. Hur olika länder förmår hantera dessa 
intressekonllikter är avgörande för hur de klarar de svåra utvecklingspoli
tiska utmaningar som många av dem står inför. 

Hur de fattigas intressen företräds varierar. I många av de länder som 
upplevt ekonomisk nedgång under åttiotalet fördes länge en utvecklingspo
litik som i flera avseenden i praktiken inte gagnade de fattiga. I många 
afrikanska länder har detta varit särskilt tydligt i jordbrukspolitiken, som 
ofta lett till minskade inkomster för majoriteten av de fattiga, småbrukar
na. Starka företrädare för dessa och andra grupper som kan driva fram 
reformer i de fattigas intressen saknas ofta. Därför är en demokratisk 
samhällsutveckling betydelsefull också för ekonomisk utveckling. Därför 
spelar också de enskilda organisationerna och folkrörelserna en särskild 
roll i utvecklingssamarbetet. 

Resurser för utveckling 

Med ett bättre samarbetsklimat mellan världens länder och med en bättre 
utvecklingspolitik i många u-länder finns förutsättningar för att de externa 
resurserna för utveckling i u-länderna skall kunna öka. Viktigast för u-län
derna är större handelsinkomster, men ökad finansiering för utveckling -
inkluderande direktinvesteringar, kapitalflöden och bistånd - är likaledes 
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nödvändiga. Skuldkrisen är det tydliga uttrycket för bristerna i dessa 
resursflöden. Åtgärder både i i- och u-länder krävs för att flödena åter skall 
kunna öka och för att utvecklingen åter skall förbättra de fattigas lev
nadsvillkor. Inte minst krävs ett ökat internationellt bistånd. 

Handel och råvarupriser 

Världshandelns snabba ökning har gynnat u-länderna som grupp. Efter
frågan på u-länders export har vuxit kraftigt i framför allt Japan, men också 
i ökad utsträckning i de s. k. nyligen industrialiserade länderna. De som 
främst kunnat dra nytta av detta är de länder som exporterar industrivaror. 
För dessa länder var år 1987 och sannolikt också år 1988 osedvanligt goda 
år. Även oljeproducerande länder kunde under året öka sin exports köp
kraft på grund av oljeprisets delvisa återhämtning efter det stora fallet 
1986. 

Övriga råvaruproducenter hade emellertid svårt att utnyttja uppgången i 
världshandeln. Den nedgång i råvarupriserna utom olja som ägt rum under 
hela åttiotalet fortsatte under 1987. Trots en viss ökning av exportvolymer
na innebar fortsatt fallande bytesförhållanden (terms of trade) att köpkraf
ten hos dessa länders export ökade med endast I %. 

Många icke oljeproducerande länder i Afrika fortsatte att uppleva stora 
svårigheter. Medan priserna steg något på andrajordbruksvaror än livsme
del samt på metaller och mineraler. föll de kraftigt på livsmedel, i synner
het på kaffe och kakao. Detta har försvårat återhämtningsprogrammen i 
många av de fattigaste länderna. För de afrikanska länderna söder om 
Sahara sammantagna föll exporten och i än högre grad importen under 
1987. Det är osäkert om år 1988 i detta avseende har varit ett bättre år. 

V-ländernas förmåga att utnyttja världshandeln återspeglar delvis deras 
utvecklingsnivå. Som ofta påpekats har emellertid många u-länder fört en 
politik som inte har varit handelsfrämjande. Det står samtidigt klart att 
handelrestriktioner i i-länderna (och mellan u-länderna) också har haft en 
negativ inverkan. Detta gäller såväl jordbruks varor och andra råvaror som 
industrivaror. Protektionistiska tendenser har vuxit i styrka under åttiota
let och varit kostsamma för producenter och konsumenter i både i- och 
u-länder. Därför skulle framgångar i de pågående GATT-förhandlingarna. 
den s. k. Uruguay-rundan. vara av utomordentlig betydelse för u-länderna. 

Resursflöden och skuldlättnadsåtgärder 

Sedan början av åttiotalet. efter två årtionden av snabbt växande resurs
överföringar, har nödet av nytt kapital till u-länderna minskat kraftigt. 
Särskilt kraftigt har nyupplåningen och direktinvesteringarna från privata 
källor fallit. År 1984 blev nettotransfereringarna till u-länderna för första 
gången negativa, det vill säga den totala nyupplåningen var mindre än de 
amorteringar och räntor som betalades. Sedan dess har enligt Världsban
ken 20-30 miljarder dollar årligen gått från u-länderna. främst från de 
latinamerikanska länderna, till i-länderna. Detta resursutflöde uppvägs i 
dag ganska exakt av direktinvcsteringar och bistånd, men bilden av kraftigt 
fallande resursflöden under åttiotalet förändras inte. 
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Resursutflödet är en i längden ohållbar utveckling och försvårar åter
hämtningen också på kort sikt, eftersom import av nödvändiga insatsvaror 
begränsas. För de fattigaste och mest skuldtyngda länderna krävs lättnader 
i skuldbördan. Även för många medelinkomstländer synes situationen vara 
för svår för att länderna inom kort skall kunna övervinna skuldkrisen. 
Detta beror både på att anpassningspolitiken ej är tillräckligt effektiv och 
på den begränsade tillgången på kapital. Den internationella strategin för 
de mest skuldsatta medelinkomstländerna har förutsatt ökad nyutlåning 
från banker i i-länderna. Bankerna har dock i hög utsträckning avstått från 
nyutlåning, medan istället Världsbanken och Valutafonden ökat sina insat
ser. 

Betydelsefulla framgångar har dock uppnåtts i det internationella samar
betet för skuldlättnad och ökade resurser till förmån för de fattigaste 
länderna. Genom ökat stöd från i-länder har Internationella valutafonden 
fått möjlighet att öka sin utlåning på mjuka villkor till stöd för fattiga 
länders strukturanpassning. Världsbanken har kraftigt ökat sin utlåning i 
detta syfte. Genom ett särskilt program har Världsbanken framgångsrikt 
bidragit till att mobilisera och samordna ett ökat bistånd till de afrikanska 
skuldtyngda länderna. Banken har också förberett särskilda åtgärder för 
att hjälpa en grupp u-länder_ som har en betungande skuld till Världsban

ken. 
Framsteg har också gjorts i att minska de fattiga u-ländernas skuldbörda 

när det gäller deras skuld till såväl offentliga som privata kreditorer i andra 
länder. Mest betydelsefull härvidlag är den uppgörelse som nåddes i sep
tember 1988 i den s. k. Paris-klubben. Överenskommelsen innebär att de 
fattigaste länderna nu har möjlighet att omförhandla sina skulder till offent
liga långivare på betydligt mjukare villkor än tidigare. Också när det gäller 
skulder till privata långivare har framsteg gjorts. Marknadsbaserade meto
der har utvecklats, s. k. skuldåterköp och skuldbyten, som möjliggör för 
u-länderna att annullera sådan skuld till en kostnad som är avsevärt mindre 
än skuldens nominella värde. 

Den strategi som följts i det internationella samarbetet för att lösa 
u-ländernas skuldproblem har inneburit åtgärder som anpassats land för 
land och efter typ av skuld. Varken unilateral betalningsinställelse eller 
generellt avvisande av skuldlättnadsåtgärder har setts som framkomliga 
vägar. Sverige har genom olika initiativ spelat en pådrivande roll i att söka 
konkreta lösningar. Några svenska insatser som direkt berör biståndsan
slaget redovisas senare i ett särskilt avsnitt. 

För en återupprättad tillväxt krävs förutom direkt skuldlättnad ökade 
finansiella resurser för utveckling. Återupprättad kreditvärdighet bör leda 
till förnyat kapitalinflöde och ökade direktinvesteringar. För att underlätta 
detta har inom ramen för OECD en översyn av olika exportfinansierings
system för kapitalvaror inletts. Det multilaterala investeringsgarantiorga
net MIGA inledde sin verksamhet under 1988. För många länder, i synner
het de fattigaste, kommer emellertid det internationella biståndet att under 
lång tid framöver vara den huvudsakliga källan för utvecklingsfinansiering. 
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Det internationella biståndet 

År 1980 svarade biståndet för 29 % av de totala kapitalöverföringarna till 
u-länderna. I dag är motsvarande siffra 54%. Inte sedan 1950-talet har 
biståndet haft en relativt sett större betydelse för kapitalllödet till u-länder
na. Ändå föll dess volym under 1987 med drygt 61/C,jämfört med året innan. 
OECD-länderna. som tillsammans svarar för över 80% av allt bistånd, 
minskade sina utbetalningar med ca I%, mätt i fasta priser och växelkur
ser. Som andel av BNI låg dock OECD-ländernas bistånd kvar på nivån 
0,35 %. Skillnaderna mellan olika givarländer är dock stora. 

Tabell I. Biståndsutbetalningar 1987. 

DAC totalt111 

Norge 
Nederländerna 
Danmark 
Sverige 
Frankrike 
Frankrike 121 
Finland 
Belgien 
Canada 
Förb, rep, Tyskland 
Australien 
Italien 
Japan 
Schweiz 
Storbritannien 
Nya Zeeland 
Irland 
Förenta Staterna 
Österrike 

övriga OECD-länder 

Arabiska länder totaltt31 
varav 
Saudiarabien 
Kuwait 

övriga u-länder 

Sovjetunionent41 
Östeuropat41 

Biståndets 
andel av 
BNI 1'<1 
119871 119861 

0,35 

1. 09 
0,98 
0.88 
0,88 
0.51 
0, 74 
0.50 
0,4\l 
0.47 
0.39 
0,33 
0.35 
0.31 
0,31 
0,28 
0,26 
0.20 
0.20 
0,17 

0,06 

I, Hi 

3.42 
1. 23 

1. 17 
1,01 
0,89 
0,85 
0,48 
0, 70 
0,45 
0.48 
0,48 
0,43 
0,47 
0.40 
0,29 
0,30 
o,:n 
0,30 
0,28 
0,23 
o. 21 

0,09 

1, 72 

4,67 
2,91 

Biståndets 
storlek 
tmi lj, USD1 
11!)871 

41 531 

890 
2 094 

85\l 
1 377 
4 489 
6 525 

4;3:~ 

689 
885 

4 391 
627 

2 615 
7 454 

547 
1 865 

87 
51 

8 [)45 
196 

230 

3 284 

2 906 
316 

440 

4 321 
546 

111 DAC 1Development Assistance Comrnittee) är OECD:s 
biståndskomrnitte, Medlemsländerna är de som anges i tabellen, 
121 Inklusive Frankrikes bistånd till departement och territorier 
utanför landets gränser IS, k, DO~l/TOM1, Detta belopp ingår även i 
total be loppet, 
131 Den tidigare kategorin OPEC'-länder har ersatts av kategorin 
Arabiska länder, 
141 På grund av svårigheterna att beräkna Sovjetunionens och Östeuropas 

BNI kan någon entydig bisUmdsandel inte anges, Andelen har tidigare av 
DAC uppskattats till mell<m 0,20 och 0.33'<:, 

1Källa: OF.CD:s biståndskomrnitte DAC, 19881 
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År 1970 antogs i samband med deklarationen om FN:s andra utveck
lingsårtionde 0,7-procentmålet för det offentliga biståndet. Ännu i dag har 
endast fyra länder - Norge, Nederländerna, Danmark och Sverige - nått 
upp till detta mål. Goda utsikter finns att Finland kommer att sälla sig till 
denna krets inom kort. 

Utöver Finland uppvisade Japan och Frankrike betydande ökningar av 
sitt bistånd under 1987. För Japans del innebar ökningen. tillsammans med 
det kraftigt stigande värdet på den japanska yenen, ett stort steg på vägen 
mot positionen som världens störste biståndsgivare. I relation till BNI 
ligger Japan dock fortfarande klart under genomsnittet bland andra givar

länder. 
Flera länder minskade sina biståndsansträngningar under 1987. För tre 

stora biståndsgivare - Förenta Staterna, Förbundsrepubliken Tyskland, 
och Storbritannien - fortsätter denna trend som pågått under större 

delen av åttiotalet. Minskningarna i dessa länders bistånd var under 1987 
anmärkningsvärt stora. Till bilden när det gäller Förenta Staternas bistånd. 
vilket under 1987 ännu var världens största. hör att det till betydande del 
avser Israel och Egypten och är säkerhetspolitiskt motiverat. 

Bland givarländer utanför OECD-området har biståndet från arabiska 
länder varit betydelsefullt och i förhållande till BNI motsvarat avsevärt 
större biståndsansträngningar. I takt med ökande ekonomiska svårigheter, 
särskilt som följd av det sjunkande oljepriset, har emellertid dessa länders 
bistånd minskat i volym under hela åttiotalet. År 1986 gjordes en viss 
återhämtning men minskningen under 1987 har varit desto större. Merpar
ten av detta bistånd går till arabiska länder. 

Biståndet från Sovjetunionen har visat en tydligt ökande tendens under 
senare år. Som andel av nationalinkomsten ligger det emellertid fortfaran
de på en låg nivå. Större delen av biståndet går till länder som har nära 
utrikespolitiska förbindelser med Sovjetunionen. 

OECD:s biståndskommitte (DAC) förutser att det internationella bistån
det kommer att öka igen, men inte i takt med tillväxten i givarländernas 
ekonomier. Därmed skulle givarländerna komma än längre från FN:s 
0,7-procentmål för biståndet. Behoven av ökade biståndsinsatser har emel
lertid vuxit. Till detta bidrar i dag särskilt skuldkrisen. miljöfrågorna och 
de minskade konflikterna på olika håll i världen. 

Behovet av ökat internationellt bistånd och en bättre bördefördelning 
mellan olika givare har mot denna bakgrund fått förnyad uppmärksamhet. 
I DAC pågår en diskussion om biståndet på 1990-talet. I denna står volym
frågan i centrum. De nordiska länderna spelar en pådrivande roll för att 
åstadkomma en ökning av det totala biståndsllödet till u-länderna. 

Prioriteringar i Sveriges bistånd 

I regeringsdeklarationen för 1988/89 uttalar regeringen att Sverige skall 
bidra till att vända tillbakagången i de fattiga länderna och lindra skuldkri

sen. 
Uttalandet anger viktiga prioriteringar för det svenska biståndet under 

de närmaste åren. De afrikanska ländernas ekonomiska kris är inte över-
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stånden. Den politik för att återvinna ekonomisk balans och social utveck
ling som nu förs i många fattiga länder behöver ett starkt stöd. En interna
tionell insikt finns om att särskilda insatser behövs i form av skuldlättnad 
och hjälp med löpande import. Sverige bör fortsätta att ta initiativ och 
medverka till att skuldlättnadsåtgärderna blir tillräckliga liksom det övriga 
stödet för strukturanpassning. Parallellt med att stödet för strukturanpass
ning fullföljs bör de långsiktiga utvecklingsuppgifterna ges ökad uppmärk
samhet. I analysarbetet om biståndet till Afrika inför 1990-talet, har dessa 
frågor behandlats. Nedan redovisar jag förslag om riktlinjer för svenskt 
utvecklingssamarbete med de afrikanska mottagarländerna. 

Biståndet har nått en betydande omfattning. Under de senaste åren har 
en vidgning av såväl kretsen mottagarländer som av formerna för samarbe
tet ägt rum. En utredning har tillsatts med uppgift att inför 1990-talet göra 
en översyn av organisation och arbetsformer i det bilaterala biståndet. 

En utgångspunkt är att det övergripande biståndspolitiska målet att höja 
de fattiga folkens levnadsnivå står fast. Den starka inriktningen av bistån
det på de fattigaste länderna består därför också. 

Det finns förhoppningar om att klimatet för internationellt samarbete 
håller på att förbättras. Överenskommelser och utsikter för fred i några 
konfliktområden innebär nya uppgifter för biståndet. Med avspänning kan 
det multilaterala samarbetet och de internationella organisationerna få 
ökade möjligheter. Arbetet på att effektivisera FN-organens verksamhet 
måste dock drivas vidare för att dessa möjligheter skall kunna tas till vara. 
Det nordiska projektet om FN i utvecklingssamarbetet är viktigt i detta 
perspektiv. 

Innan förslagen under olika anslagsposter behandlas vill jag särskilt gå 
igenom några aktuella frågor i utvecklingssamarbetet. 

Sveriges utvecklingssamarbete med Afrika inför 1990-talet 

I budgetpropositionen för 1988/89 anmälde jag att ett arbete inom utrikes
departementet hade inletts i syfte att närmare analysera inriktningen av 
biståndet till Afrika söder om Sahara inför 1990-talet. Analysarbetet har 
tagit sin utgångspunkt i det faktum att en i många länder gynnsam ekono
misk och social utveckling under 1960-talet och stora delar av 1970-talet 
vänts i sin motsats under det senaste decenniet. Afrika söder om Sahara, 
som redan förut varit den minst utvecklade u-landsregionen. har till följd 
av ogynnsamma yttre omständigheter och felslagen ekonomisk politik 
drabbats av ekonomisk tillbakagång. Samtidigt finns tecken på att denna 
utveckling nu även manifesterar sig i en social tillbakagång som hotar 
tidigare gjorda landvinningar. Detta utgör ett allvarligt hot mot grundvalen 
för den framtida utvecklingen. I det följande redovisar jag de principiella 
slutsatser som jag dragit. 

Afrika - framsteg, kris, återhämtning 

Framstegen i Afrika fram till slutet av 1970-talet har varit stora mot 
bakgrund av utgångsläget. Kraven på ekonomisk och social utveckling 
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blev en del av de självständiga staternas program. Den centrala tankegång
en var att ländernas egna resurser bara behövde kompletteras på vissa 
punkter för att utvecklingen skulle ta fart. I flertalet länder i Afrika gjordes 
med biståndets hjälp betydande framsteg inom utbildning och hälsovård. 
Andelen barn som började grundskolan ökade från 36 % år 1960 till 78 % år 
1981. Barnadödligheten halverades under samma period. 

Självständigheten ställde länderna inför en lång rad problem. Fattig

domsproblemen fanns kvar. Det fanns inte tillräckligt med kvalificerad 
personal för alla uppgifter som framstod som angelägna i den nya nationen. 
Den ekonomiska utvecklingen innebar strukturella förändringar i länderc 

nas ekonomier. En av de viktigaste orsakerna var den ökade vikt som 
tillmättes industrisektorn och den relativa försummelsen av jordbruket. 

Krisen under det senaste decenniet ä·: delvis resultatet av att den förda 
utvecklingspolitiken ökade känsligheten för yttre störningar och skapade 
ett större import- och biståndsberoende än nödvändigt. Den strategi som 
många länder följt - med biståndsgivarnas stöd - visade sig inte kapabel 

att skapa en tillräckligt stabil och anpassningsbar bas för en bestående 
ekonomisk och social utveckling. 

Afrika har under det senaste decenniet drabbats av ett flertal yttre 
chocker. Oljeprischocken år 1979 följdes av kraftiga internationella real

räntestegringar, ett dramatiskt råvaruprisfall, samt en långvarig och ut
bredd torkkatastrof. Detta har inneburit svåra ansträngningar för de fattiga 
afrikanska länderna. 

För länderna i södra Afrika tillkommer de negativa effekter som Sydafri
kas destabiliseringspolitik har haft på dessa länders ekonomier. De hittills
varande kostnaderna har uppskattats till ca 30 miljarder dollar. Så länge 
Sydafrikas apartheidsystem och destabiliseringspolitik består kommer 
dessa länder att fortsätta lida stor skada. Sydafrikansk politik utgör i dag 
en starkt hämmande faktor för utveckling i regionen och samarbete mellan 
frontstaterna. Avskaffandet av apartheidsystemet skulle innebära att Syd
afrika istället kunde spela en positiv och dynamisk roll för hela regionens 
framtida ekonomiska utveckling. 

Stora insatser måste till för att vända utvecklingen under 1990-talet. För 
att klargöra det svåra läget vill jag kortfattat karaktärisera utvecklingen. 
- De stora landvinningar som gjordes på det sociala området under 1960-

och 1970-talcn riskerar att raseras. Enligt aktuella uppgifter från Världs
banken sjunker andelen barn som börjar skolan i åtskilliga länder. Men 

det kanske allvarligaste tecknet på den begynnande urholkningen av den 
sociala standarden är den ökning av barnadödligheten som UNICEF 

bedömer ha inträffat på många håll sedan mitten av 1980-talet. 
- Nationalinkomsten per invånare har fallit med en fjärdedel under 

1980-talet. I dag är BNP per invånare lägre än år 1960. 
- Investeringarna per invånare har nästan halverats och befinner sig nu på 

en lägre nivå än vid mitten av 1960-talet. Investeringarnas andel av BNP 

är i dag nere på 14 % och det inhemska sparandets andel är ännu mycket 

lägre. 
- Exportinkomsterna har fallit med 45 % sedan år 1980, som ett resultat av 

såväl minskande volym som fallande råvarupriser. 
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- Importen per invånare utgör i dag endast 60 % av vad den var år 1970. 
- Utlandsskulden har vuxit från 10 miljarder dollar år 1972 till 130 miljar-

der dollar år 1987. Kapaciteten att klara skuldtjänstbetalningarna har 
inte alls ökat i motsvarande utsträckning, vilket har försatt ett stort antal 
fattiga afrikanska länder i en mycket svår skuldsituation. 

- Jordbruksproduktionen har inte hållit jämna steg med befolkningsök
ningen. 

- Miljöförstörelsen har gått oroväckande snabbt i Afrika. Enligt F AO är 
takten i avskogningen 29 gånger högre än nyplanteringen. Markförstö
ringen är utbredd. 

- Infrastrukturen i form av vägar, järnvägar och hamnar förfaller på 
många håll som en följd av bristande underhåll och väpnade konflikter. 
Bara att återställa och vidmakthålla standarden på vägnätet har kost
nadsberäknats till ca 20 miljarder dollar under 1990-talet. 
Det stora flertalet krisdrabbade länder i Afrika har igångsatt ekonomiska 

återhämtningsprogram, s. k. strukturanpassningsprogram, för att möta 
krisen och få till stånd en bärkraftig utveckling. Vissa positiva resultat 
börjar nu skönjas av de pågående ansträngningarna. De berörda länderna 
uppvisade en positiv ekonomisk tillväxt per invånare under 1986-87, 
vilket står i klar kontrast till vad som var fallet för Afrika söder om Sahara 
som grupp. Detta avspeglas också i konsumtionsutvecklingen. Prognosen 
för de närmaste åren pekar på en fortsatt gynnsam utveckling. Det är dock 
viktigt att påpeka att detta är beroende av såväl ett effektivt utnyttjande av 
tillgängliga resurser som ett tillskott av resurser utifrån som möjliggör den 
nödvändiga importen. 

Ömsesidigt ansvar 

Vid det trettonde särskilda mötet med FN:s generalförsamling i maj 1986 
åtog sig de afrikanska länderna och det internationella givarsamfundet 
ömsesidigt att verka för att skapa förutsättningar för en bärkraftig ekono
misk utveckling, som möjliggör en positiv tillväxt per invånare. Medan de 
afrikanska länderna åtog sig att utforma sin politik i en mer tillväxtfrämjan
de riktning ställde givarsamfundet i utsikt att stödja de afrikanska länder
nas ansträngningar genom att tillhandahålla nödvändiga resurser utifrån. 
Detta ömsesidiga åtagande bekräftades vid översynen av FN :s aktions pro
gram för Afrika vid höstens generalförsamling. Giltigheten av åtagandet 
sträcker sig dock längre om strukturomvandlingen skall kunna fullföljas 
och understödjas av en utvecklingsbefrämjande miljö under 1990-talet. 

Det står klart att det kommer att krävas stora ansträngningar för att 
vända utvecklingen i Afrika söder om Sahara i positiv riktning. Ett realis
tiskt och långsiktigt perspektiv måste därför anläggas på ansträngningarna 
för att höja de fattiga folkens Ievnadsnivå, det övergripande målet för 
Sveriges utvecklingssamarbete. En positiv ekonomisk tillväxt per invånare 
är en nödvändig förutsättning för att kunna höja levnadsstandarden för 
Afrikas breda folklager. Även om detta kan synas som en blygsam ambi
tionsnivå skulle det innebära ett markant brott med det gångna årtiondet. 

4 Riksdt1Ren 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Det kräver mycket av de afrikanska länderna. men det kräver också Prop. 1988/89: 100 
mycket av det internationella utvecklingssamarbetet. Bil. 5 

Afrika saknar inte naturliga förutsättningar för ekonomisk utveckling. 
Tvärtom kan man med fog hävda att Afrika söder om Sahara har en 
betydande potential. Men den är för närvarande kraftigt undcrutnyttjad 
även med hänsyn tagen till miljöaspekterna. 

En ufl·ecklingsstrategi fiir 1990-talet 

Utmaningen för de afrikanska länderna är att åstadkomma en bärkraftig 

ekonomisk och social utveckling. Biståndets uppgift är att stödja dessa 
ansträngningar och medverka i utformandet av en utvecklingsstrategi som 

förmår att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Huvudlinjer i en sådan 
utvecklingsstrategi bör enligt min mening vara: 
- En ufl·ecklingshefriimjande ekonomisk politik för att skapa den nödvän

diga miljön för produktiva investeringar och effektiv produktion som 

kan leda till ökad tillväxt och sysselsättning. Det gäller samtidigt att 
förbättra de breda folklagrens möjligheter att ta del av den ekonomiska 
tillväxten. Därvid är det väsentligt att den ekonomiska politiken stimu
lerar produktions- och produktivitetshöjning särskilt inom småjordbruk 

och småindustri. 

- Bättre hushållning med naturresurserna för att dels klara livsmedelsför
sörjningen. dels bevara livsbetingelserna for framtiden. Att bekämpa 
fattigdomen. som utgör det största hotet mot miljön, måste ges prioritet. 

- Höjd social standard både som medel för att höja de fattigas produktiva 

kapacitet och som mål i sig. Värdet av högre uthildningsnivå och bättre 
hälsostandard för ekonomisk utveckling står utom tvivel. Samtidigt 
utgör ekonomisk tillväxt ett villkor för att stoppa den oroväckande 
nedrustningen i de sociala sektorerna. 

- Rehabilitering lll' infrastrukturen som en oundgänglig förutsättning för 
att en tillväxtorienterad ekonomisk politik skall vara verkningsfull. In
frastrukturen är i dag så förfallen i stora delar av Afrika att den utgör en 
allvarlig flaskhals för den ökade produktion som en mer tillväxtsstimule
rande ekonomisk politik redan har åstadkommit i ett växande antal 
länder. 

- Institutionell kapacitetsförstiirkning och kunskapsutveckling för att leda 
arbetet med att åstadkomma en mer utvecklingsfrämjande miljö. Bris

terna i detta avseende utgör i sig ett uttryck för underutvecklingen. 
Samtidigt står det klart att bristen på kvalificerade personella resurser 
och institutioner ytterligare understryker att prioritet bör ges åt övergri

pande planering framför detaljreglering. 

En hiirkraftig ekonomisk politik 

En växande enighet råder i dag i Afrika om behovet av att föra en ekono

misk politik som genom att stimulera en effektivare resursanvändning är 
mera tillväxt- och sysselsättningsfrämjande. Vissa grundläggande krav 

torde kunna ställas. 50 



- En realistisk växelkurspolitik som inte hämmar export och inhemsk 

produktion. 
- En producentprisstruktur som är neutral mellan olika produktiva sekto

rer. vilket i princip förutsätter marknadsanpassad prissättning. 
- En effektivare offentlig sektor som koncentrerar sig på övergripande 

samhällsplanering och fördelningspolitik samt utvecklingsbefrämjande 
sociala och infrastrukturella satsningar. 
En strukturanpassningspolitik med dessa inslag har positiva konsekven

ser för de breda folklagren. Jordbrukssektorn gynnas av en realistisk 
växelkurs med åtföljande höjning av producentpriserna. Inkomstomfördel
ningseffekten av en devalvering går främst ut över den politiskt starkare 
stadsbefolkningen som tidigare kunnat importera konsumtionsvaror för

månligare genom den subvention som en övervärderad valuta utgör. Detta 
torde ha bidragit till den avoghet till devalveringar som länge kiinneteckna

de de afrikanska regeringarnas inställning. 
Växelkurspolitikens omfördelningseffekter pekar på vikten av att bättre 

förstå intressekonflikter och maktfördelningens betydelse för struktur
omvandlingens politiska stabilitet. I de flesta unga afrikanska nationer är 
organisationer som representerar de breda folklagrens intressen. särskilt 
på landsbygden, ännu outvecklade. Det finns få folkrörelser som represen

terar de intressen och aspirationer som växer fram från basnivån. Den 
strukturomvandling som har inletts utgör dock i sig en positiv utveckling 
genom en ökad beslutsdecentralisering. Ökad uppmärksamhet behöver. 
enligt min mening, ägnas åt dessa aspekter på strukturomvandlingen vad 
avser de hinder och möjligheter som olika gruppintressen kan innebära för 

uthålligheten. Ett mer demokratiskt samhällsskick är den bästa garantin 

för att förankra politiken hos de breda folklagren. 
Även om återhämtningsprogrammen gynnar breda folklager, främst på 

landsbygden, och således har en gynnsam omfördelningseffekt riskerar 

ändå utsatta grupper att drabbas, främst de fattiga i städerna. Detta har 
särskilt framhållits av UNICEF som myntat begreppet "anpassning med 
ett mänskligt ansikte". Den svenska regeringen har sedan länge drivit 
kravet att de sociala övergångskostnadema - innan de gynnsamma effek
terna av strukturanpassningen slagit igenom - bör minimeras. Här har 
givarsamfundet en mycket väsentlig roll vid finansieringen av de siirskilda 
sociala åtgärdsprogram, som länderna med stöd av bl. a. UNICEF och 
Världsbanken nu har börjat genomföra. Jag fäster stor vikt vid dessa 
insatser som jag menar är av avgörande betydelse för att anpassningspoliti

ken skall kunna vidmakthållas. 
En förutsättning för att skapa en stabil ekonomisk utveckling i Afrika 

söder om Sahara är att det inhemska sparandet kan ökas betydligt från sin 
nuvarande mycket låga nivå. En gradvis höjning till 15 c;;:. mot slutet av 

1990-talet torde utgöra en nödvändig målsättning. Om Afrika på lång sikt 
skall kunna ta sig ur sitt stora beroende av resurser utifrån borde ett ökat 
inhemskt sparande utgöra en central målsättning för de afrikanska länder
na. Det negativa finansiella sparandet i den offentliga sektorn har varit en 

bidragande orsak till den kraftiga minskningen under 1980-talet. I de flesta 
afrikanska länder saknas en effektiv kreditmarknad, både på nationell och 
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lokal nivå, som förmedlande länk mellan potentiella sparare och investera
re på för båda parter attraktiva villkor. Här spelar penningpolitiken en 
väsentlig roll. 

Detta är ett område som enligt min mening måste ges ökad prioritet i vårt 
framtida tekniska bistånd till Afrika. Jag anser därför att ökat stöd bör ges 
dels till att bygga upp kompetens och institutioner, dels till tillämpad 
forskning om förutsättningar och former för en effektiv sparmobilisering i 

Afrika. 

Behovet m· resurstillskott från omvärlden 

En stabil ekonomisk utveckling i Afrika söder om Sahara under 1990-talet 

förutsätter en avsevärd höjning av såväl investerings- som importnivån. 
Detta förutsätter i sin tur en kombination av resursförstärkande åtgärder. 
Det inhemska sparandet måste, som just nämnts, öka avsevärt. Därtill 
kommer behovet av en kraftigt ökad tillgång på utländsk valuta, som kan 
användas för den import som en ekonomisk uppgång kräver. Biståndsflö

det måste därvid öka betydligt. särskilt som de flesta länderna saknar 
kreditvärdighet. För ett 25-tal fattiga afrikanska länder tillkommer dessut

om behovet av omfattande skuldlättnad. Även om ambitionen på sikt bör 
vara att reducera importberoendet är en avsevärt höjd importkapacitet 

jämfört med dagsläget avgörande för Afrikas utvecklingsmöjligheter under 
1990-talct. 

Resursflödet till Afrika söder om Sahara har genomgått en dramatisk 
minskning under 1980-talet. Mellan 1979-81 och 1985-87 har den årliga 
tillgången på utländsk valuta för import sjunkit med hela 6,5 miljarder 
dollar om man utesluter Nigeria. Detta har försämrat Afrikas utvecklings
möjligheter avsevärt. Om ett ökat resursflöde inte kan åstadkommas är det 
svårt att se hur en positiv ekonomisk tillväxt per invånare skall vara möjlig 
under 1990-talet. Flera oberoende källor, bl. a. en särskild FN-rapport, har 
uppskattat det omedelbara behovet av ökade resurser från omvärlden till 
minst 5 miljarder dollar årligen för att möjliggöra uppnåendet av en positiv 
tillväxt per invånare. Med en höjd ambitionsnivå vad gäller social utveck
ling och tryggad livsmcdclsförsörjning för de breda folklagren har det 
ökade resursbehovet uppskattats till åtminstone det dubbla. 

Som jag tidigare har framhållit i flera sammanhang utgör den växande 
skuldtjänstbördan för flertalet fattiga afrikanska länder ett av de allvarli

gaste hindren för utveckling. Omfattande skuldlättnad utgör således en 

nödvändig förutsättning för att den ekonomiska utvecklingen i dessa län
der skall kunnas vändas i positiv riktning. Sveriges aktiva agerande inter
nationellt har bidragit till att konkreta beslut om skuldlättnadsåtgärder 
fattats på ett flertal punkter. 

De fattiga afrikanska ländernas totala skuldtjänstförpliktelscr uppgick 
till 10 miljarder dollar år 1987. Av dessa betalades 5 miljarder dollar. De 
skuldlättnadsåtgärder som nu är aktuella uppskattas kunna reducera denna 
faktiska skuldtjänst med 2 miljarder dollar. Användandet av biståndsmcdel 

bör främst inriktas på skuldlättnadsåtgärdcr som ökar nettoresursflödet. 
Jag förutser behov av en ökning av anslagsposten Särskilda insatser i 
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skuldtyngda länder under de närmaste åren i linje med mitt förslag avseen

de nästa budgetår. 
En ökning av det i11ternll1io11ella biståndet är oundgänglig för att möta 

importbehovet. Detta gäller även om framgångar nås i att åstadkomma 
skuldlättnad. Till detta kommer det lika pressande resurshehovet för de 
fattiga afrikanska länder som inte har skuldproblem, ofta till följd av att de 

aldrig haft tillräcklig kreditvärdighet. 
Det samlade biståndet till Afrika söder om Sahara uppgick år 1986 till 

11,5 miljarder dollar, vilket motsvarar 30o/c av det internationella bistån
det. Jag finner det angeläget att det internationella biståndet ökas totalt och 
att en större andel av detta omfördelas till förmån för Afrika söder om 
Sahara. Jag avser att verka för att Sverige tillsammans med andra likasin

nade givarländer fortsatt driver detta internationellt. 
Det av Världsbanken samordnade särskilda samlinansieringsprogram

met för de fattiga och skuldtyngda afrikanska länderna, som ges ett omfat
tande stöd av bl. a. Sverige, är ett välkommet exempel på bred givarsam

ordning i syfte att uppfylla resursåtagandet gentemot de afrikanska länder 
som vidtar anpassningsåtgärder. Detta kan, enligt min mening, vara en 

modell värd att vidareutveckla och tillämpa även bortom programmets 
nuvarande slutpunkt vid halvårsskiftet 1990. 

Sveriges bistånd utgör ett komplement 

Hälften av det bilaterala biståndet går i dag till Afrika söder om Sahara. 
Detta är ett påtagligt uttryck för den prioritet som ägnas denna region. 

Sveriges framtida utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 

måste givetvis baseras på en helhetsbedömning av behoven. Detta utgör 
dock inget skäl för att sträva efter ett heltäckande histånd. Biståndet kan 
aldrig utgöra annat än ett stöd och komplement till ländernas egna an
strängningar där biståndets inriktning vägleds av vissa övergripande priori
teringar. Hänsyn måste också tas till att förutsättningarna kan variera från 
land till land. Vi måste ställa ländernas behov i relation till vår roll som 
biståndsgivare, våra biståndspolitiska mål, vår administrativa kapacitet 
samt vår svenska resursbas. Erfarenheten hittills visar att landprogramme
ring är en effektiv metod för att väga ihop dessa olika aspekter på vårt 
långsiktiga utvecklingssamarbete med dessa länder. 

Betalni11Rsbalan.1·stöd 

Behovet av snabbt utbetalbart betalningsbalansstöd för att bistå ett växan
de antal afrikanska länder att fullfölja den nu inledda och svåra ekonomis

ka återhämtningsfasen är omfattande. De två biståndsinstrumenten med 
detta primära syfte är de särskilda skuldlättnadsmedlen och varubiståndet 

inom landramarna. Båda instrumenten har kommit att få en strategisk 
betydelse som jag bedömer kommer att bestå in på 1990-talet. 

De särskilda skuldliittnadsmedlen tillkom som svar på den framväxande 
skuldkrisen i Afrika. Detta biståndsinstrument har kommit att få en väsent

lig betydelse för Sveriges möjligheter att mobilisera det internationella 
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skuldlättnadsstödet för genomförandet av ekonomiska [lterhämtningsprn
gram i de fattiga och skuldtyngda afrikanska länderna. Prövningen av hur 

de särskilda skuldlättnadsmedlen skall användas och fördelas bör grundas 
på makroekonomiska landanalyser. 

Varubiståndet inom landramarna har också kommit att spela en central 
roll som stöd till genomförandet av anpassningspolitiken i ett växande 
antal afrikanska programländer. Det är en fördel om varubiståndet i första 
hand kan koncentreras till de sektorer inom vilka Sverige bedriver långsik

tigt utvecklingssamarbete. Det är väsentligt att även varubiståndet är 
grundat på en noggrann analys, såväl makroekonomisk som av behoven i 

en viss sektor. Denna analys underlättas när varubiståndet går till koncen

trationssektorer för det svenska biståndet. 

llöjd social standard 

Jag anser att något av det allvarligaste som håller på att ske i Afrika är att 

den sociala standarden sjunker och därmed människors förut~ättningar att 
föra utvecklingen framåt. Det är uppenbart att avsevärt större resurser 
måste till for att så snabbt och effektivt som möjligt skapa och vidmakthål
la en rimlig social standard som bas för en långsiktig stabil utveckling. 

Kunskap och hälsa är av avgörande vikt för ekonomiskt framåtskridande. 
Dä1för anser jag att vi under 1990-talet måste ge prioritet åt dessa frågor 

och internationellt verka för ökade resurser till de sociala sektorerna i vid 

mening. 
I en ekonomisk anpassningsfas får den sociala utvecklingspolitiken inte 

försummas. utan ses i ett vidare sammanhang både som ett mål i sig och ett 
medel för utveckling. Ländernas förmåga att med egna budgetmedel finan
siera de sociala sektorerna är emellertid under denna fas särskilt hårt 
ansträngda. Jag menar därför att mera övergripande insatser för att stödja 
verksamheten inom undervisning, hälsovård och andra sociala sektorer 
bör övervägas. 

Det iir viktigt att i dialogen med samarbetsländerna uppmärksamma den 
sociala utve_cklingspolitiken och medverka till att skapa en grundval för 
ökad självtillit. Det är möjligt att effektivare utnyttja och bättre fördela 
resurserna för social utveckling. Det behövs en större öppenhet att pröva 
och satsa mer resurser på billigare och bättre riktade metoder. vilket ofta 
bygger på principen om självhjälp. Jag har i olika,sammanhang pekat på 

behoven att satsa mer på kvinnorna inte minst inom hälsovård och utbild
ning. I ansträngningarna att nå utsatta grupper spelar enskilda organisatio

ner en mycket betydelsefull roll. Jag avser att fortsiitta förorda ett omfat
tande stöd till dessa för att på så sätt komplettera det statliga biståndet till 
utvecklingsländerna. 

Kunskaps 1111 ·eckling 

Jag anser att biståndet i ökad utsträckning måste prioritera satsningar på 
kunskapsutvcckling och på uppbyggnad av nationella institutioner. Att 
skapa miljöer som främjar kontinuerlig utbildning och upplärning är i första 
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hand en social och politisk process. och måste därför återspegla situatio
nen i olika länder. Att därvid också medverka till att skapa levande 
forskningsmiljöer. som bygger på inhemska kulturella och sociala mönster, 
är väsentligt. I dialogen med mottagarlandet och i våra egna biståndsin
satser måste vi verka för att kunskapsutveckling blir central i vårt engage
mang. 

En erfarenhet under 1980-talet har varit de afrikanska förvaltningarnas 
bristfälliga kapacitet och kompetens. inte minst på det ekonomisk-politiska 
området. Här föreligger enligt min uppfattning ett klart behov av ökat 
förvaltningsbistånd för att befrämja kunskapsutveckling och institutions
uppbyggnad. Det torde utgöra en mycket väsentlig ingrediens i förutsätt
ningarna för en stabil och varaktig utveckling att de afrikanska länderna 
kan spela en fullvärdig och självständig roll i förhandlingar och diskussio
ner med såväl bilaterala givare som internationella organisationer. 

Relwhilitering av infrastruktur 

Det finns. enligt min mening, anledning att prioritera satsningar på infra
strukturell rehabilitering och utveckling i det svenska biståndet till Afrika 
på 1990-talet. Även om avsevärda utfästelser under senare år gjorts inom 
ramen för SADCC-samarbetct, finns det skäl att se över infrastrukturstö
det inom tandramarna. Därtill bör Sverige också verka internationellt för 
att givarsamfundet ger ökad uppmärksamhet åt behovet av en fungerande 
infrastruktur. Den svenska resursbasen inom denna sektor är väl utveck
lad och besitter stor erfarenhet. 

Infrastrukturbistånd förutsätter att mottagarländerna prioriterar och av
sätter resurser för underhåll. Detta kräver i sin tur att ökad uppmärksam
het ägnas åt valet av teknologi vid anläggningsarbeten. så att underhåll i 
framtiden i ökad utsträckning kan baseras på inhemska resurser och kom
petens. Det är således väsentligt att kunskapsöverföring och institutionellt 
stöd utgör betydande inslag också i infrastrukturbiståndet. 

Jordbruket som ekonomisk has 

Inom överskådlig tid finns den stora ut vecklingspotentialen inom jordbru
ket. Ett centralt mål för den framtida utvecklingen måste vara att bekämpa 
hunger och trygga livsmedclförsörjningen både genom ökad produktion 
och en bättre fördelning av livsmedelstillgångarna. Majoriteten av befolk
ningen i Afrika lever på landsbygden där huvudparten av den arbetande 
befolkningen är småbönder. Jordbruksproduktionen har inte hållit tillnär
melsevis jämna steg med befolkningstillväxten. vilket medfört såväl sjun
kande exportvolym som växande livsmedelsimport. Jordbrukspolitiken 
har i flertalet länder inriktats på alltför sårbara produktions- och distribu
tionssystem. 

Nu genomförs en nödvändig förändring av den ekonomiska politiken i 
stora delar av Afrika. Strukturanpassningen inriktas i ett växande antal 
länder på att skapa förutsättningar för ökad produktion och export. Erfa
renheter har visat att satsning på småbönder är ett effektivt sätt att främja 
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ökad tillväxt och inkomstspridning. De småjordbruken är i regel kostnads
effektiva och arbetsintensiva. Produktiviteten och arealskördarna är låga 
men tillväxtpotentialen är stor. Småbönderna bör således spela en central 
roll i den ekonomiska återhämtningen. Majoriteten av småbönder i Afrika 
är kvinnor. Det innebär också att kvinnans roll i produktionen måste ges 
ökad uppmärksamhet. Spridningen av lönsamma innovationer som är in
riktade på småbrukarnas problem och begränsningar bör uppmuntras. 

Jag vill också framhålla den betydelsefulla roll som jordbruksforskning
en kan spela för att utveckla resursbesparande och ur miljösynpunkt 
uthålliga produktionsformer. Kunskap måste i första hand byggas upp i 
den miljö där den skall utnyttjas. Anpassning till lokala ekologiska förhål
landen som möjliggör ett intensivare brukande och ökad produktivitet 
måste därvid vara vägledande för jordbruksforskningen. Detta utgör enligt 
min mening en viktig utmaning inför 1990-talet. 

Naturresurser .rnm ekologisk bas 

År 1985 var 35 miljoner afrikaner utsatta för hungersnöd på grund av torka. 
Kortsiktiga kriser har dock en tendens att överskyla mer långsiktiga ka
tastrofer. Under så kallade normalår är omkring 100 miljoner afrikaner 
undernärda. 

Två tredjedelar av Afrika riskerar att drabbas av återkommande torkpe
rioder. Ökat befolkningstryck tvingar folk att utnyttja ekologiskt känsliga 
områden. vilket resulterar i sämre skördar, överbetning, avskogning och 
till sist markförstöring. 

Markförstöring är oftast följden av att fattiga människor tvingas till så 
stora resursuttag att de långsiktigt hotar bärkraften och därmed ytterst sin 
egen försörjning. För att ge hållbara resultat måste de bakomliggande 
orsakerna till markförstöringen åtgärdas. Produktion och markvård måste 
gå hand i hand. Den snabba befolkningstillväxten kräver effektivare pro
duktionsformer. .Stödet till jordbrukssektorn bör inriktas på att stödja eller 
främja uppkomsten av livskraftiga jordbruk, där jordarnas produktionsför
måga vidmakthålls. Det är min mening att ökat bistånd behövs på detta 
område. 

Förutsättningar för industriutveckling 

Satsningen på modern industri har i de flesta afrikanska länder inte infriat 
förväntningarna. De afrikanska regeringarna har nu inlett det svåra arbetet 
med att omvandla industrisektorn så att den blir mera lönsam och bärkraf
tig. Ett mer decentraliserat beslutsfattande. där verksamheten styrs av 
lönsamhetskriterier, bör utgöra grunden för denna omvandling. De afri
kanska regeringarnas ansvalmåste i första hand läggas på övergripande 
samhällsekonomisk planering. En ekonomisk politik som stimulerar till 
produktiva investeringar och effektiv produktion betyder mycket mer för 
industriutvecklingen än direkt subventionering. 

En dynamisk utveckling av småindustrin utgör en viktig grund för såväl 
ekonomisk tillväxt som ökad sysselsättning. De svenska erfarenheterna 
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under 1980-talet är också att de småindustrier som lyckats bäst är de som 
tillkommit på initiativ av lokala företagare. Stöd bör fortsättningsvis också 
ges till rehabilitering av företag som bedöms ha förutsättningar att utveck
las lönsamt. En vägledande princip för industribiståndet bör vara samhälls
ekonomisk lönsamhet och kunskapsutveckling. 

Handel och utveckling 

Afrika söder om Sahara är starkt beroende av världsekonomin både för 
export och import. De flesta länderna har dock genomgått en ogynnsam 
utveckling som resulterat i såväl kraftigt sjunkande exportintäkter som 
reducerad importkapacitet. Följden har blivit ett ökat biståndsberoende. 
Ensidigt råvaruberoende har gjort många av de afrikanska länderna sär
skilt känsliga för förändringar i det världsekonomiska konjunkturläget. 
Men även ländernas egen handels- och växelkurspolitik har bidragit till den 
negativa utvecklingen. Jag konstaterar därför att ländernas exportpotential 
och kapacitet att dra nytta av nya möjligheter på världsmarknaden är 
beroende av den framtida ekonomiska politiken. 

Omvärldens handelspolitik avgör emellertid möjligheterna att utnyttja 
denna kapacitet. Det är främst i två avseenden som jag menar att ,export
förutsättningarna under 1990-talet ter sig gynnsammare än vad de varit 
under 1980-talet. Jordbruksprotektionismen i industriländerna hindrar Afri
ka från att dra full nytta av sin potential för jordbruksproduktion och 
export. Minskade handelshinder skulle innebära ett värdefullt bidrag till 
Afrikas utveckling. Krav på en friare handel med jordbruksvaror utgör ett 
viktigt inslag i de pågående GATT-förhandlingarna, den s. k. Uruguay-run
dan. 

Att avreglera handeln med textilvaror är ett annat område som är före
mål för förhandlingar inom GATT. Den svenska regeringen har under 
hösten uttalat sin avsikt att upphäva alla importrestriktioner på tekoområ
det när gällande multifiberavtal löper ut år 1991. En allmän avreglering 
skulle öppna möjligheter även för de afrikanska länderna att öka exporten 
på ett område där inhemska råvaror kan utgöra basen för en växande 
förädlingsindustri. 

Om Afrika söder om Sahara förmår att utnyttja en växande världsmark
nad för varor som regionen har goda förutsättningar att producera och 
exportera kan detta på sikt betyda mycket för att göra utvecklingen bär
kraftig. Detta skulle, enligt min mening, möjliggöra för Afrika att spela en 
starkare roll i världsekonomin och därmed stärka Afrikas ekonomiska 
självständighet. 

Sammanfattning 

Jag konstaterar att stora insatser måste till för att vända utvecklingen i 
Afrika under 1990-talet. De afrikanska länderna och givarsamfundet har 
därvid ett ömsesidigt ansvar. Länderna måste föra en socialt. ekonomiskt 
och ekologiskt bärkraftig utvecklingspolitik och givarna bidra med det 
nödvändiga och kompletterande stödet. 
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De afrikanska länderna måste öka den inhemska resursmobiliseringen 
och utnyttja sina resurser effektivare. Därtill krävs att resursflödet till 
Afrika söder om Sahara ökas genom en kombination av skuldlättnad och 
ökat biståndsflöde. 

Jag vill framhålla att huvudmålet för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Afrika under 1990-talet är att främja en långsiktig utveckling som förmår 
höja de fattiga folkens lcvnadsnivå. 

Utmaningen för svenskt utvecklingssamarbete inför 1990-talet är därvid 
att stödja en utvecklingsstrategi inriktad på: 
- utvecklingshefrämjande ekonomisk politik för att skapa den nödvändiga 

miljön för produktiva investeringar och effektiv produktion för att 
åstadkomma ökad tillväxt och sysselsättning; 

- bättre hushållning med naturresurserna för att dels klara livsmedelsför
sörjningen, dels bevara livsbetingelserna för framtiden; 

- höjd social standard både som medel för att höja produktiv kapacitet 
och som mål i sig; 

- rehabilitering av infrastrukturen som en oundgänglig förutsättning för 
att en tillväxtorienterad ekonomisk politik skall vara verkningsfull; 

- institutionell kapacitetsf<_}rstiirkning och k11nskaps11t1·eckling för att leda 
arbetet med att åstadkomma· en mer utvecklingsfrämjande miljö; 

- fortsatt stöd till kampen mot apartheid och för dess offer. dels genom 
effektiva sanktioner mot Sydafrika, dels genom ekonomiskt stöd och 
bistånd till frontstaterna. Ett Sydafrika fritt från apartheid kan spela en 
positiv och dynamisk roll för hela regionens framtida ekonomiska ut
veckling. 

Bistånd mellan krig och fred 

I tredje världen har under större delen av 1980-talet flera konflikter utspe
lat sig. Afghanistan, Kampuchea och Angola/Namibia utgör exempel på 
sådana regionala konflikter. Konflikterna har inneburit påfrestningar på 
det internationella samarbetet och åstadkommit stort mänskligt lidande 
och betydande materiella förluster. 

Ett inslag i konflikterna har varit ideologisk och maktpolitisk kraftmät
ning mellan de båda stormakterna. En konsekvens av den ovan beskrivna 
situationen har varit FN:s begränsade möjligheter att värna om fred, 
säkerhet och utveckling. Finanskrisen, supermaktsrivaliteten och de lås
ningar som har karaktäriserat de regionala konflikterna har gjort det svårt 
för FN att tidigare under 80-talet spela en pådrivande roll för att påverka 
utvecklingen. Inte minst för Sverige och andra små nationer. som traditio
nellt har slutit upp bakom FN, har det varit angeläget att aktivt söka bidra 
till att vända på den negativa utvecklingen genom att stärka FN:s funktio
ner och möjligheter. 

Under den senaste tiden har läget förändrats. Förbättrade relationer 
mellan de båda supermakterna har bidragit till att skapa förnyat utrymme 
för aktiva fredsinsatser från FN: s sida. Resultaten har bl. a. återspeglats i 
nya öppningar och begynnande fredsprocesser i flera av konfliktområdena. 
FN:s generalsekreterare har således kunnat spela en konstruktiv roll i 
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ansträngningarna att få till stånd den överenskommelse. som möjliggjort 
den sovjetiska reträtten i Afghanistan. och de nu inledda fredsförhandling
arna mellan Iran och Irak. i Västra Sahara och Angola/Namibia. I det 
senare fallet kommer FN att inta en central ställning under den övergångs
period som nu skall inledas inför Namibias nationella självstiindighet. 
Beträffande Kampuchea och Centralamerika pågår aktiva fredsprocesser. 
tills vidare dock utan direkt deltagande från FN:s sida. Sammantaget har 
denna positiva utveckling bidragit till att skapa en ny tillförsikt inom 
världssamfundet. 

Svenska biståndet utgår både direkt och indirekt till offren för de kon
fliktsituationer som här diskuteras. 

Bistånd och social uppbyggnad spelar i sig ofla en stabiliserande roll. 
Genom ett fortsatt generöst bistånd via FN och andra internationella organ 
främjas ett långsiktigt samarbete grundat på ömsesidigt intresse mellan 
världens länder. Det bilaterala biståndet spelar en liknande positiv roll 
genom den starka inriktningen på att motverka dels konfliktframkallande 

beroendeförhållanden, dels ekonomiska och sociala orättvisor. Det torde 
t. ex. vara en allmänt accepterad uppfattning att konflikterna i dagens 

Centralamerika har sin viktigaste grund i långvariga ojämlika ekonomiska 
och sociala förhållanden. Samverkande internationell och nationell solida
ritet - konkret uttryckt i form av en biståndsstödd utvecklingspolitik med 
koncentration på fattigdomsproblcm och angelägna ekonomiska och soci
ala behov - kan utgöra ett effektivt medel att lindra aktuella och förebygga 
framtida konflikter. 

Därutöver spelar det svenska biståndet ofta en viktig roll under det 
utdragna konfliktskedet. Via bl. a. de humanitära anslagen, stöd genom 
enskilda organisationer, katastrofbistånd och riktat stöd till vissa av 
FN-organ, främst FN:s llyktingkommissarie UNHCR och FN:s barnfond 

UNICEF. har Sverige ofta givit ett relativt omfattande bistånd till flykting
ar och offer för förtryck samt till stöd för befrielserörelser och demokratis

ka krafter. När det gäller Afghanistan har Sverige under !lera år lämnat 
flyktingbistånd främst via Svenska Afghanistankommittcn och UNHCR. I 
Kampuchea är Sverige ett av få västländer som ger bistånd genom stöd till 
UNJCEF:s verksamhet och till de återvändande kampucheanska flykting
arna. Den namibiska befrielserörelsen SW APO har erhållit svenskt huma
nitärt stöd sedan år 1971. För närvarande pågår en planering för svenskt 
bilateralt bistånd till ett framtida sjiilvständigt Namibia. Denna planering 
omfattar även samverkan med de övriga nordiska länderna. I Centralame
rika är svenska enskilda organisationer sedan länge engagerade i stöd till 
flyktingar och andra angelägna humanitära insatser. Samtidigt ger Sverige 

ett aktivt stöd. politiskt och genom ett ökande bistånd, till den fredsplan, 
Esquipulas 2, som har utarbetats av de centralamerikanska presidenterna. 

Vidare berörs ofta Sverige och det svenska biståndet på ett mycket 

konkret sätt i övergången från konfliktskedet till en mer aktiv fredspro
cess. Sverige har i många fall genom ett långvarigt biståndsengagemang 

under konfliktskedet byggt upp värdefulla kontakter och ett sådant förtro

ende hos några av parterna att en svensk uppföljande roll i fredsprocessen 
förväntas och ter sig naturlig. Namibia är här det mest uppenbara exemp-
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let. Sverige och de övriga nordiska länderna har en central roll i FN och Prop. 1988/89: 100 
bilateralt i förberedelserna inför självständighet i Namibia. Efter Gencve- Bil. 5 
överenskommelsen om tillbakadragandet av Sovjetunionens trupper från 
Afghanistan har Sverige påtagit sig att stödja FN:s särskilda biståndspro-
gram under ledning av förre flyktingkommissarien Sadruddin Aga Khan. 
Även i andra liknande situationer är det enligt min mening angeläget att FN 
spelar en samordnande roll och fungerar som kanal för biståndet. I Cen-
tralamerika och Kampuchea spelar de svenska biståndsansträngningarna 
en begränsad men strategiskt betydelsefull roll i ett framtida återuppbygg-
nadsperspektiv. I samtliga fall är avsikten att stödja FN och att söka bistå i 
mobiliseringen av ett ökat bistånd från det internationella givarsamfundet i 
övrigt. 

Även i enskilda u-länder, som inte är indragna i regionala eller interna
tionella konflikter, kan biståndet spela en viktig roll i övergångsskeden 
från konflikter eller diktatoriska förhållanden till fred och demokrati. I 
vissa fall kan dessa övergångsskeden bli utdragna samtidigt som utgången 
ibland kan te sig osäker, något som bl. a. belyses av utvecklingen i Filippi
nerna och Uganda. Det fortsatta förloppet i Chile efter folkomröstningen i 
oktober 1988 kommer förhoppningsvis att visa sig bli ett inte alltför långt 
övergångsskede. Återupprättandet av demokratin är dock ej säkrad ännu. 
Ett annat exempel utgörs av förhållandena i Etiopien. Humanitärt stöd, 
bistånd via enskilda organisationer och andra biståndsinsatser kan här 
utnyttjas i en målmedveten strävan att understödja demokratiska krafter 
och en utveckling mot fredliga förhållanden. 

I ljuset av den nu pågående utvecklingen, som skisserats ovan och som 
innebär att· konkreta fredsprocesser pågår eller planeras avseende bl. a. 
Afghanistan, Kampuchea, Angola/Namibia och Centralamerika, finner jag 
det angeläget att ytterligare förstärka den svenska beredskapen. Jag kom
mer att föreslå att särskilt utrymme skapas inom anslagsposten Katastro
fer, stöd till återuppbyggnad m. m. under anslaget C 2. Utvecklingssamar
bete genom SIDA för finansiering av svenska biståndsinsatser i direkt 
anslutning till pågående fredsprocesser. För budgetåret 1989/90 har jag 
beräknat medclsbehovet till 280 milj. kr. I flertalet fall torde en nära 
koppling till FN :s ansträngningar komma att bli aktuell. Ett centralt syfte 
bör vara att söka utnyttja det svenska biståndet strategiskt i följande två 
bemärkelser: dels så ett ökat bistånd från andra givare kan främjas, dels så 
att biståndet bidrar till att stärka själva fredsprocessen. 

I rapporten "En politik för nedrustning och utveckling" <Ds 1988: 19), 
utarbetad av en interdepartemental arbetsgrupp under utrikesdepartemen
tet, uppmärksammas potentialen för ett fredsbefrämjande bistånd, som 
kan bidra till att undanröja orsakerna till konflikter mellan och inom 
u-länder. Insatser av detta slag skulle kunna få en gynnsam inverkan på det 
internationella klimatet genom att främja samarbetsmönster som verkar 
konfliktdämpande och erbjuda konfliktlösningar med fredliga medel. Här
igenom kan också bättre förutsättningar skapas för ekonomisk och social 
utveckling i de berörda länderna. Arbetsgruppen föreslog att sambanden 
mellan fred, säkerhet och bistånd skulle studeras närmare samt att svenska 
och internationella erfarenheter av konkreta fredsbefrämjande insatser 60 



utvärderas. Jag finner att förslagen i rapporten ligger väl i linje med de Prop. 1988/89: 100 
tankegångar jag här utvecklat. Bil. 5 

Miljö och utveckling 

Vid förra årets riksmöte antogs ett nytt biståndsmål: biståndet skall främja 
en framsynt hushållning med naturresurserna och omsorg om miljön. I 
förra årets budgetproposition redogjorde jag för sambanden mellan miljö

målet och övriga biståndsmål. Miljömålet kompletterar och förstärker de 
övriga fyra målen för det svenska utvecklingssamarbetet: resurstillväxt. 
ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet 
och en demokratisk samhällsutveckling i mottagarländerna. De bistånds

politiska målen utgör en helhet. Det övergripande målet är att höja de 
fattiga folkens lcvnadsnivå. 

Fattigdomen är både en viktig orsak till och ett resultat av utarmningen 
av naturresurserna. I många u-länders landsbygdsområden har fattigdo
men och befolkningsökningen drivit fram en omfattande markförstöring. 

Välfärdssamhällenas invånare konsumerar allt mera. Samtidigt ökar jor

dens befolkning snabbt. Resultatet är bekant: jordar förstörs. skogar för
svinner. vatten och luft förorenas och den ekologiska balansen sätts där

med ur spel. Årligen omvandlas ca 6 miljoner hektar produktiv betesmark 
till ökenområden. Det representerar en yta större än Schweiz. På många 

håll i u-länderna hotas miljön av en hård exploatering av naturresurserna. 
Således försvinner mer än 11 miljoner hektar skog årligen i tropiska områ
den. Det innebär svåra ekologiska och sociala konsekvenser. Ökenutbred
ningen och skogsskövlingen är delvis ett resultat av ekonomiska intressens 
överexploatering. Men även fattiga människor bidrar genom sitt behov av 
jordbruksmark. boskapsfoder och brännved. Därtill kommer att enskilda 
företag mot betalning dumpar avfall i fattiga u-länder. Detta har nu upp

märksammats internationellt och blivit föremål för förhandlingar som 

syftar till avtal om förbud. 
Begreppet bärkraflig utveckling, som är ett ledmotiv i den s. k. Brundt

landrapporten som jag presenterade i förra årets budgetproposition. är ett 
uttryck för insikten om ett niira samband mellan den ekonomiska utveck
lingen och miljön. Vissa former av ekonomisk utveckling riskerar att leda 
till en utarmning av den miljö och de resurser utvecklingen måste bygga 
på. För att få utländsk valuta tvingas många u-länder överutnyttja sina 
naturresurser. Miljöförstörelsen kan förhindra ekonomisk utveckling. Den 
svåra fattigdomen i många u-länder betyder att ekonomisk tillväxt är 

nödvändig för att förutsättningar skall skapas för förbättringar. Koppling
en mellan utveckling och miljö ger tillväxten en ny dimension. Det interna
tionella stödet för begreppet bärkraftig utveckling innebär ett erkännande 

av denna nya dimension. Samtidigt har insikten ökat om att det är både 
möjligt och nödvändigt att förebygga och föregripa miljöproblemen i stället 

för att reparera skador som redan uppstått. 
Miljömålet ställer ökade och i viss mån nya krav på biståndssamarbctet. 

Målet får tydliga operativa konsekvenser dels på urval och inriktning av 
insatserna inom biståndet. dels på arbetsmetodik i skilda avseenden. Mål- 61 



sättningen är också att öka kapaciteten att lämna bistånd inom miljö- och 
naturresursområdet som en integrerad del i biståndsverksamheten. Miljö
hänsynen i biståndet bör vara ett naturligt inslag i en dialog med u-länder
na. Respekt för och hänsyn till u-ländernas planer och prioriteringar är en 

förutsättning för ett effektivt bistånd för en bärkraftig utveckling. 
Sverige och de övriga nordiska länderna kommer, även fortsättningsvis. 

att verka för att rekommendationerna från Brundtlandkommissionen 
konkretiseras och genomförs. Många länder är numera engagerade i kam
pen för en bättre miljö. Alla regeringar har emellertid inte insett att det 

behövs ökat bistånd för att u-länderna skall få en bärkraftig utveckling. 
Sverige och andra länder som uppnått FN:s 0.7-procentmål kommer att 
intensifiera arbetet på att övertyga fler givarländer om behovet av ett ökat 

bistånd. 
Så länge resursbristen är allvarlig finns det anledning att befara att flera 

u-länder har svårt att ge miljöhänsynen tillräcklig vikt i utvecklingsarbetet. 

U-länderna är i allmänhet väl medvetna om de ökade miljöproblemen, men 

för många länder med utbredd fattigdom. tung skuldbörda och svag ekono
mi ter sig varje extra villkor eller förändringskrav som framförs av givar
samfundet i samband med biståndsprojekt som betungande. Regeringarna 

ställs inför ytterst svåra politiska avvägningar. 
Vissa u-landsregeringar har därför rest invändningar mot vad man upp

.fattar som ensidiga miljökrav och mot begreppet bärkraftig utveckling och 
kallat detta för "det gröna villkoret". Det är enligt min mening angeläget 
att i de internationella diskussionerna peka på behovet av en koppling 
mellan miljökraven och ett ökat internationellt bistånd. I denna fråga. där 
utvecklingen i u-länderna har så uppenbara konsekvenser för hela världen 

bör betydande resurser kunna mobiliseras för resursöverföringar till u-län
derna. Miljöhoten demonstrerar tydligare än många andra frågor det ömse
sidiga beroendet mellan i-länder och u-länder. 

På det bilaterala området har SIDA under lang tid verkat för ett ökat 
hänsynstagande till miljön i biståndet. I flertalet programländer pågår 
miljöinriktade insatser. Som exempel kan nämnas markvårdsinsatserna i 
Kenya och Etiopien samt skogsprogrammen i Indien. fog finner att förut
sättningarna är goda för en vidareutveckling av detta arbete. Många nya 
miljöinsatser planeras och nya områden för samarbete med miljöanknyt
ning identifieras. SIDA har utarbetat en handlingsplan vari bl. a. följande 

delområden lyfts fram som särskilt prioriterade: 
- Landspeciftka analyser av miljöproblem. bl. a genom miljöprofiler samt 

miljö- och naturresursstrategier. 
- Arbetsrutiner för beaktande av miljöhänsyn vid insatsberedning, bl. a. 

genom s. k. miljökonsekvensbedömningar. 
- Metoder för ekonomisk analys av miljöförändringar. 

- Förstärkning av den svenska resursbasen. bl. a. uppbyggnad av kompe-
tens i Sverige med övergripande förmåga att analysera problem inom 

områdena miljö och bistånd. 
- Breddning av miljöinsatserna. Utöver en koncentration inom byskogs

och markvårdsområdet behövs också åtgärder t. ex. för att bevara den 
biologiska mångfalden, vattenresursplanering. marin miljövärd och 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

62 



energiinsatser. Även den moderna sektorns och städernas miljöproblem 
bör beaktas. Industriell miljövård och utveckling och spridning av 
miljövänlig teknik bör stödjas. liksom t. ex förnyelsebara energikällor. 

- Kanalerna för genomförande av insatser på miljöområdet bör vidgas. 
SIDA nämner särskilt direkt stöd till svenska och inhemska enskilda 
organisationers arbete med miljöfrågor. 
Jag ställer mig bakom de av SIDA föreslagna åtgärderna som ett led i att 

genomföra miljömålet i biståndssamarbetet. 
SIDA och styrelsen för u-lamlsforskning (SAREC) samarbetar bl. a. vid 

utformningen av natur- och miljöinsatserna under anslagsposten Särskilda 
program. Verksamheten kännetecknas bl. a. av försöks- och metodutveck
ling på miljöområdet och gränsar därför till forskning. På regeringens 
förslag anvisade riksdagen år 1986 100 milj. kr. för ett femårigt forsknings
program om skog och miljö i u-länder. Miljö och utveckling har blivit ett 

prioriterat forskningsområde för SAREC och jag välkomnar SAREC:s 
avsikt att under de närmaste åren satsa på uppbyggnaden av nationell 
utbildnings- och forskningskompetens inom området. Nya insatser på det 

marina området planeras också. För att främja kompetensen på området 
miljö och u-landsfrågor har regeringen bl. a. inrättat professurer på miljö
området vid SAREC. Även i de internationellajordbruksforskningscentra 

som SAREC stöder ägnas nu ökad uppmärksamhet åt miljöfrågorna. 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) har bl. a. tillsammans 
med statens naturvårdsverk (SNV) tagit fram en studie om ersättningsva
ror för miljöfarliga produkter. Det är positivt att IMPOD i ett antal u-länder 
har funnit vissa miljöneutrala och miljövänliga varor som kan ersätta 

hittills tillgängliga miljöhotande produkter. 
Miljömässiga hänsyn ingår systematiskt i BITS projektbedömning. Inom 

ramen för det tekniska samarbetet ger BITS också stöd till kurser i miljö
studier. BITS-insatser bidrar bl. a. till kartläggning av naturresurser i Filip
pinerna och till miljöplanering samt reningsanläggningar inom pappers

och massaindustrin i Kina. Jag ser positivt på detta miljöengagemang hos 
BITS. Även SWEDFUND betraktar det som viktigt att förmedla kunnan
de om både den yttre och inre miljön till fondens samarbetspartners i 
u-länder. Jag välkomnar dessa insatser. 

Folkrörelser och enskilda organisationer får bidrag frän biständsbudge
ten för miljöinriktat bistånd i u-länderna. I Östafrika förekommer projekt 
med skogsplantering i samarbete mellan svenska och lokala organisatio
ner. Svenska naturskyddsföreningen utvidgar nu sitt arbete med u-lands
frågor. Röda Korset. Lutherhjälpen m. fl. organisationer är sedan länge 

engagerade i markvård. skogsplantering och andra miljöinriktade projekt. 
Jag anser att enskilda organisationer bör uppmuntras att ägna ett stort 

intresse för miljöfrågor i sin verksamhet. 

I internationella biståndsprogram verkar Sverige sedan länge för att 
organisationerna i större utsträckning än hittills skall främja en härkraftig 

.utveckling. Under det gångna året har. glädjande nog. en rad FN-organ 

och andra organisationer ägnat ökad uppmärksamhet åt dessa frågor. 
Vägledande har varit det beslut som FN :s generalförsamling fattade i 
december 1987. om en uppföljning av Brundtlandkommissionens rekom-
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mendationer. Sålunda har ett flertal av FN:s fackorgan liksom Världsban
ken fattat beslut om att revidera inriktning, program och budget i syfte att 
främja en bärkraftig utveckling. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har 
likaledes antagit ett långtgående beslut i samma riktning. FN:s miljöpro
gram (UNEP) har antagit ett program för att bevaka miljöfrågorna i hela 
FN-systemet under perioden 1990-1995. Befolkningsfonden <UNFPAl 
har under det senare året fört fram sambanden mellan befolkning, kvinnor 
och miljö. Även Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna har, 
bl. a. genom nordiskt agerande i styrelserna och särskilda riktade bistånds
insatser, sekretariatens kapacitet förstärkts på miljöområdet och en ut
veckling inletts mot ökad integrering av miljöhänsyn i verksamheten. 

Den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har antagit ett omfattan
de program för att i sin medlemskrets av enskilda organisationer och 
regeringar verka för att Brundtlandrapportens slutsatser får genomslag. 

Jag finner denna utveckling av de internationella organisationernas arbe
te angelägen. 

Sverige har också föreslagit en FN-konferens om miljö och utveckling 
1992. FN:s generalförsamling uttalade sig hösten 1988 till förmån för en 
sådan konferens. Ett omfattande förberedelsearbete kommer att erfordras 
såväl internationellt som i de enskilda länderna. 

Jag kommer senare att föreslå ökade anslag till de internationella organi
sationernas biståndsverksamhet inom området miljö och utveckling. 

Det viktigaste sättet att förverkliga miljömålet förblir att låta miljöhän
syn integreras i utvecklingssamarbetet. Detta innebär att miljöhänsyn och 
hushållning med naturresurser för att främja en bärkraktig utveckling i 
u-länderna skall genomsyra biståndsverksamheten. Jag kommer samtidigt 
att föreslå ökade resurser till miljö- och naturresursområdet. Jag har också 
funnit det motiverat att inrätta två särskilda budgetposter för ändamålet, 
den ena under anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. 
den andra under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 

Arbetet med miljöfrågorna kommer att intensifieras. Jag har understru
kit vikten att mobilisera hela det internationella samfundet till samarbete 
på detta svåra område. Många svåra avvägningar mellan kortsiktiga och 
långsiktiga behov kommer att behöva göras. Det nya histåndspolitiska 
målet ställer stora krav på vår egen kapacitet för att det skall kunna 
genomföras på ett effektivt sätt. 

Enligt min mening finns det dessutom behov för ett vidgat samrådsförfa
rande. Jag avser därför ta initiativ till ett ökat erfarenhetsutbyte med 
expertis inom området miljö och utveckling. 

Kvinnor och utveckling 

Över två tredjedelar av alla kvinnor i u-länderna bor och arbetar på 
landsbygden. De utgör merparten av världens matproducenter, men sak
nar oftast besittningsrätt till marken de brukar. Kvinnors arbetsbörda är 
stor, men produktiviteten är låg eftersom de oftast inte har tillgång till 
nödvändiga resurser. De omläggningar som nu görs i jordbrukspolitiken i 
många u-länder måste enligt min mening beakta kvinnornas situation. 
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En strävan inom det svenska biståndet är att kvinnor i ökad utsträckning 
skall delta i utvecklingsprojekten. från planering och utformning av bi
ståndsinsatsen fram till den slutliga utvärderingen efter avslutad insats. 
Det har t. ex. varit viktigt att tanzaniska kvinnliga utbildare och utbild
ningsplanerare med svenskt stöd fick tillfälle att delta i omarbetningen av 
kursplaner och läromedel inom landets vuxenutbildning. Läromedlen är nu 
mer anpassade till både mäns och kvinnors verklighet. 

Jag välkomnar att strategierna i SIDA:s handlingsprogram för kvinnoin

riktat bistånd nu genomförs och utgör plattformen för svenska insatser på 
området. Handlingsprogrammets huvudlinje är att öka kvinnors deltagan

de i de insatser och verksamheter som stöds genom de bilaterala tandpro
grammen. 

I vissa fall måste den landramsfinansierade verksamheten kompletteras 
med särskilda insatser för kvinnor. SIDA kan därför lämna ett s. k. direkt
stöd till kvinnoorganisationer i programländerna för svenskt bistånd. Så
dan verksamhet finns i huvuddelen av programländerna. Direktstöd har 
bl. a. använts för att stödja en konferens i Latinamerika om könsdiskrimi

nerande rättskipning och rättstillämpning. 
Det finns i dag åtskilliga exempel på insatser inom det landramsfinansie

rade biståndet som har speciell inriktning på kvinnor och frågor som 

särskilt berör kvinnorna. Sektorstödet till jordbruk i Zambia är ett sådant 

exempel. Stödet ges bl. a. för finansiering av forskning om kvinnors tradi
tionella grödor, men också för kooperativa krediter på mjuka villkor till 

kvinnliga jordbrukare. 
Utbildningsinsatser i Nicaragua är ett annat exempel på ett svenskfinan

sierat kvinnoprojekt. Utbildning på alla nivåer och inom alla områden 
krävs för att kvinnor skall uppnå beslutsfattande positioner. Vid energi
myndigheten i Nicaragua har antalet kvinnor ökat till följd av männens 
krigstjänst. De är dock sämre utbildade än män och svenskt stöd till bl. a. 

ledarutbildning av kvinnor ges därför i dag. 
Det finns ett stort behov av könsuppdelad statistik där mäns och kvin

nors olika roller redovisas. En sådan statistik bör belysa även obetalt 
arbete. Ett samarbete har inletts med statistiska centralbyrån för att flera 
afrikanska länder, bl. a. Tanzania. Zimbabwe och Zambia, skall kunna 
införa könsuppdelad statistik som kan visa mäns och kvinnors totala 
produktion, tillgång till samhällsservice och dylikt. 

Det är av stor vikt att män involveras i utvecklingsområden som av 
tradition betraktas som typiskt kvinnliga. Hälso- och barnavård, nutrition 
och familjeplanering är exempel på sådana sektorer. En utvärdering av 
hälsosektorstödet i Tanzania visar att primärhälsovårdens förebyggande 

budskap har svårt att nå fram om inte beslutsfattarna i familjen, männen. 
får insikter om exempelvis vad som skall odlas för att familjen skall kunna 

få en fullvärdig kost. 
På grund av kvinnornas ansvar för vatten. hushållsenergi och matpro

duktion drabbas inte minst kvinnorna av miljöförstöringen. Ökenspridning 

och avskogning leder till längre avstånd till brännved, odlingsbar jord och 
vatten. Arbetsbördan ökar och arbetsdagarna blir längre. Om kvinnor ges 
kunskap och resurser att verka på miljöområdet förs sådan kunskap vidare 

också till nästa generation. 
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SIDA har avdelat särskild personal för administration av kvinnobistånd 
vid biståndskontorcn i programländerna. Sedan 1987 finns dessutom ett 
svenskt regionalt kvinnokontor i Nairobi. Kvinnoenheten inom SIDA ad
ministrerar medel för särskilda program. Medlen används bl. a. för att 
stödja internationella organisationer som arbetar med mobilisering. infor
mationsutbyte och statistik. Främst används dock medlen för metodut
veckling i programländerna. 

Vid FN :s tredje kvinnokonferens i Nairobi 1985 antogs enhälligt fram
åtblickande strategier för åtgärder för att stärka kvinnans ställning fram till 
år 2 000. Strategierna syftar bl. a. till likhet inför lagen och tillgång till 
resurser för att möjliggöra kvinnors deltagande i det politiska, ekonomis
ka, sociala och kulturella livet. En plan för hela FN-systemet om kvinnor 
och utveckling har utarbetats för perioden 1990-1995. Sverige kommer att 
nära följa FN-organens sätt att genomföra planer och ge det stöd som 
behövs. Det är min mening att en viktig grund härigenom lagts för det 
fortsatta arbetet på det internationella planet. 

Jag ämnar även i fortsättningen verka för att frågan om. kvinnor och 
utveckling ges hög prioritet i det svenska biståndet. 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

I förra årets budgetproposition lämnade jag en uförlig redovisning av de 
riktlinjer som vägleder biståndet för demokrati och mänskliga rättigheter. 
Dessa riktlinjer gäller oförändrat och tillämpas i bl. a. SIDA:s verksamhet. 

Biståndssamarbetet avseende demokratiutveckling bedrivs konkret. 
målinriktat och integrerat i anslutning till dels berörda landprogram, dels 
insatser inom övriga delar av bistånds verksamheten. Arbetet fortsätter att 
utgå ifrån de speciella förutsättningar som råder i varje enskilt land med 
beaktande av skilda förhållanden avseende traditioner, historia och ideolo
giska synsätt. D.et är vidare viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och 
förståelse för biståndets oftast marginella roll. 

I förhållande till de enskilda länderna handlar det om att konkret och 
metodiskt få fram en kombination av biståndsinriktade åtgärder som till
sammans med andra aktiviteter - t. ex. diskussion med mottagarlandets 
myndigheter om fredliga förhandlingslösningar och nationell försoning, 
personkontakter etc. - kan bidra till en utveckling i demokratisk riktning. 

Respekt för mänskliga rättigheter utgör ett självklart och centralt krav 
på en rättsstat och samtidigt ett viktigt led i en demokratisk samhälls
utveckling. I ljuset härav och mot bakgrund av demokratimålets vikt i den 
svenska biståndspolitiken har frågor rörande de mänskliga rättigheterna 
kommit att bli en allt viktigare del av den fortgående diskussionen med 

samarbetsländerna inom det bilaterala biståndet. 
Genom ambassaderna, FN och rapporter från oberoende organisationer 

och institut följer utrikesdepartementet utvecklingen i fråga om respekten 
för mänskliga rättigheter i mottagarländerna, något som också framgår av 
landredovisningen under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 
SIDA. 

Inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet förblir överlägg-
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ningarna med mottagarländernas regeringar och myndigheter, i samband 
med biståndsförhandlingar och vid andra officiella kontakter, det viktigas
te instrumentet i ansträngningarna att värna om de mänskliga rättigheter
na. En sådan långsiktig och kontinuerlig diskussion med mottagarländerna 
har visat sig ge goda tillfällen att på hög nivå dels redovisa Sveriges syn på 
demokrati och mänskliga rättigheter, dels påtala kränkningar som brott 
mot internationellt vedertagna principer och åtaganden. 

Att värna om de mänskliga rättigheterna är en ledstjärna för det arbete 
som bedrivs med hjälp av anslagen för humanitärt bistånd till Latinamerika 

och södra Afrika. Inom dessa anslag lämnas omfattande stöd till organisa
tioner sow verkar för mänskliga rättigheter. Det gäller försvaret av dessa 
rättigheter såväl på ett övergripande plan, liksom också stöd till personer 
och grupper som mer än andra drabbats av politisk förföljelse. Till dessa 
hör politiska fångar och deras familjer, tortyroffer och barn vars föräldrar 
fängslats eller försvunnit. Stöd till grupper som befinner sig på flykt i 

konfliktdrabbade områden utgör också en viktig del av det humanitära 
biståndet. 

Jag har funnit det värdefullt att - som komplement till dialogen och vid 
sidan av medelsramarna inom de bilaterala anslagen för programländer och 
humanitärt bistånd - kunna utnyttja de särskilda medel som sedan inneva

rande budgetår finns genom budgetposten för demokrati och mänskliga 
rättigheter under anslagsposten Särskilda program m. m. Dessa resurser 
används för ett antal punktinsatser, som verksamt bidrar till att främja 
respekten för mänskliga rättigheter. Som exempel kan nämnas ett omfat

tande stöd till Internationella juristkommissionen, stöd till verksamhet för 
barns rättigheter genom Childhope, Minority Rights Group, International 
Alert, Index on censorship och andra grupper som verkar för mänskliga 
rättigheter samt till seminarier om mänskliga rättigheter. Anslaget används 
också för demokratifrämjande insatser i programländerna, bl. a. i Nicara
gua. Jag tillmäter verksamheter av detta slag fortsatt stor betydelse. 

Även på det multilaterala området finns stora möjligheter att genom 
strategiska svenska biståndsinsatser främja respekten för de mänskliga 
rättigheterna i utvecklingsländerna. Det gäller självfallet skyddet av flyk
tingar genom stöd till FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och FN:s 
hjälporganisation för palestinaflyktingar <UNRWA). Sverige har alltid läm
nat stora bidrag till FN: s llyktingverksamhet och jag kommer senare i min 
behandling av det multilaterala biståndet att föreslå en ökning av bidragen 
till UNHCR och UNRWA. Sverige lämnar även bidrag till FN:s fond för 
tortyroffer, som finansierar projekt innefattande medicinskt och psykolo

giskt stöd till tortyroffer vid rehabiliteringscentra samt utbildning av medi
cinsk personal för behandling och rehabilitering av tortyroffer. Även i 

arbetet med att utarbeta en särskild FN-konvention om barns rättigheter 
har Sverige varit aktivt och pådrivande. 

FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. där Sverige ingår som 

medlem fr. o. m. år 1989. har i över 30 år - genom centret för mänskliga 
rättigheter i Geneve - arbetat med rådgivande verksamhet inom mänskli
ga rättighetsområdet. Denna verksamhet, som tidigare har finansierats 
över den reguljära budgeten, har huvudsakligen bestått av globala konfe-
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ren ser och seminarier. Under senare år har emellertid kommissionen tagit 
ett antal beslut som lett till att den rådgivande verksamheten i högre grad 
kan inriktas på praktiskt bistånd till de Hinder som behöver. och önskar. 
hjälp med all bygga upp en politik. en lagstiftning och institutioner som 
främjar respekten för de mänskliga rättigheterna. Länder som bett om 
sådant stöd ärt. ex. Uganda. Haiti och Bolivia. För att kunna utöka denna 
verksamhet har kommissionen inrättat en frivillig fond. som kommer att 
användas bl. a. för stöd till utbildnings- och informationsprogram. stipendi
er samt förmedling av experter, som kan hjälpa till med att vidareutveckla 
den nationella lagstiftningen inom mänskliga rättighetsområdet och bistå i 

andra hithörande frågor. 
Jag välkomnar den utveckling som har skett mot en mer praktisk inrikt

ning av rådgivnings verksamheten. Ett första svenskt bidrag om 2 milj, kr. 
har lämnats till den frivilliga fonden och ytterligare bistånd kan komma att 
bli aktuellt. Det är angeläget att det svenska medlemsskapet i FN:s kom
mission för de mänskliga rättigheterna utnyttjas aktivt för att ytterligare 

förbättra och effektivisera rådgivningsverksamheten. Jag noterar i detta 
sammanhang med intresse den rapport. som har framlagts av Rädda bar

nen och Internationella juristkommissionens svenska sektion efter ett se
minarium i Stockholm i maj 1988. och som syftar till att vidga främjandet 
av mänskliga rälligheter till all omfatta även andra delar av FN:s bistånds

verksamhet. 

U-lands- och biståndsinformation 

Det finns en stor förståelse och ett omfallande engagemang hos det svens
ka folket för u-ländernas situation. En viktig förklaring till detta är att 
många folkrörelser och enskilda organisationer sedan länge har engagerat 
sig för en aktiv u-hjälp och för att sprida information om utvecklingspro
blemcns orsaker. om förhållandet mellan industrialiserade och mindre 
utvecklade länder och om det svenska utvecklingssamarbetet. Många or
ganisationer bedriver egen bistånds verksamhet i u-liinderna och engagerar 
många av sina medlemmar i verksamheten. Ett viktigt kännemiirke för det 
svenska biståndet är att mfmga folkrörelser och organisationer aktivt ägnar 
sig åt biståndsarbete på fältet och information och opinionsbildning i 
Sverige. 

Ett annat kännemärke för u-lands- och biståndspolitiken är all förhållan
devis stora resurser av statliga budgetmedel har avsatts för informations
ändamål. Delta har skett i syfte att sprida kunskap och skapa förståelse för 

situationen i u-länderna och för de svenska biståndsinsatserna. 
De grundläggande målen och principerna för den statligt finansierade 

u-landsinformationen har kännetecknats av stor kontinuitet. Redan tidigt 
slogs det fast att denna information skulle avse både situationen i u-liinder

na och det svenska biståndet. 
Denna huvudprincip har återspeglats i statsmakternas målangivelser för 

den statliga informationsverksamheten. Efter den biståndspolitiska utred
ningen år 1979 fastställde riksdagen den målformulering som ännu ligger 
fast: "Målet för informationsverksamheten är att utveckla människors 
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kunskaper om och intresse för förhållanden av betydelse för u-ländernas 
utveckling. Därmed kan engagemanget för Sveriges internationella solida
ritetspolitik fördjupas''. 

Riksdagen beslutar årligen hur anslaget till u-Jandsinformation skall för
delas mellan SIDA:s egen informationsverksamhet och den informations
verksamhet som genomförs av folkrörelser och enskilda organisationer. 
Av den del av informationsanslaget som går till enskilda organisationer ges 
ca 90 % i form av s. k. generella bidrag till framför allt studieförbund och 
löntagarorganisationer, medan den resterande delen ges till organisationer 
som får bidrag efter ansökan. Den tredjedel av anslaget som SIDA dispo
nerar för sin egen informationsverksamhet skall enligt myndighetens in
struktion användas till att "sprida information om utvecklingen i utveck
lingsländerna och det svenska utvecklingssamarbetet". 

I dag når SIDA ut med sin informationsverksamhet främst genom samar
bete med massmedia, skolor, kulturarbetare, enskilda organisationer och 
andra s. k. "vidareinformatörer". Avsikten är att nå den breda allmänhe
ten genom olika opinionsbildare. men man når också många människor 
direkt genom bl. a. utställningar. materialframställning och tidskriften 
SIDA Rapport. Produktionen av trycksaker har stor bredd och volym. Här 
finns allmän u-landsinformation. information om programländerna, bro
schyrer och faktablad om svenskt bistånd och om arbete i u-land. skrifter 
om barn i u-land, befolkningsfrågor, kvinnors situation m. m. 

Även andra biståndsmyndigheter som SAREC. BITS, SWEDFUND, 
och IMPOD har tagit på sig ett växande ansvar för att sprida information 
om sin verksamhet bland opinionsbildare och intresserad allmänhet. Till 
stor del har denna information dock inriktats på de grupper i Sverige som 
är en del av, eller t. o. m. en förutsättning för. myndighetens verksamhet. 
BITS. SWEDFUND och IMPOD har på detta sätt framför allt inriktat sin 
information mot det svenska näringslivet, medan SAREC i första hand 
vänt sig till forskarsamhället. 

Informationsinsatser i Sverige har alltid ingått som en del av den statliga 
biståndspolitiken. Folkrörelserna har spelat en ledande roll i skapandet av 
denna politik. Missionen förmedlade till många svenskar de första och 
starkaste intrycken av förhållandena i den fattiga världen. Under efter
krigstiden engagerade sig inte minst fackföreningsrörclsen och ungdomsor
ganisationer för u-landsbistånd. De sökte genom särskilda informations
kampanjer väcka sina medlemmars intresse för u-länderna och biståndet. 
Organisationssverige spelade en central roll i de stora insamlingarna för 
u-länder på 1950- och 60-talen och var en drivande kraft bakom tillkomsten 
av det statliga biståndet. 

Situationen i Sverige är i dag på många områden helt annorlunda än vad 
den var för bara 30 år sedan. Bl. a. har våra kunskaper om världen runtom
kring oss ökat markant. Genom skolan, radio. TV och tidningar, men 
också genom resor till främmande länder och kontakter med invandrare 
har Sverige blivit en del i en alltmer integrerad värld. Våra kunskaper om 

u-länderna och deras situation är avsevärt mycket större nu än för några 
årtionden sedan. 

Kunskaper har ökat. men u-Jandsbilden präglas också av att det i mass-
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medias bevakning av u-länder och biståndssamarbete finns en förkärlek för 
de dramatiska händelserna i länderna. Naturkatastrofer i dessa länder och 
misslyckanden i biståndssamarbetet får större massmedial bevakning än 
den vardagliga process som utgörs av u-ländernas egna utvecklingsans
trängningar och det internationella utvecklingssamarbetet. Detta förhållan
de, tillsammans med det faktum att de som berörs av biståndsverksamhe
ten, dvs. människorna i u-länderna. inte har en egen röst i svenska organi
sationer och media. motiverar särskilda insatser på informationsområdet 
också i fortsättningen. 

Mot bakgrund av frågeställningar av detta slag och i enlighet med riksda
gens uttalande har jag under 1988 låtit en särskild utredare 1 göra en över
syn av det samlade statliga informationsutbudet på biståndsområdet (SOU 
1988: 19). Jag kommer senare under anslaget C 9. Information att redovisa 
vissa av utredarens överväganden och förslag samt mina ställningstagan
den till dessa. Jag vill betona behovet av en redovisning till allmänheten av 
resultaten inom det samlade svenska biståndet. Det svenska folket bör 
vidare i högre grad än vad som i dag är fallet få information om vilka 
insatser som görs inom FN med bl. a. svenska biståndsmedel. 

Folkrörelser och enskilda organisationers roll i 
biståndssamarbetet 

De svenska folkrörelserna har spelat en stor roll i biståndets framväxt och 
utveckling. I föregående avsnitt redovisade jag folkrörelsers och andra 
enskilda organisationers roll i arbetet med att skapa förståelse och engage
mang hos det svenska folket för u-ländernas situation. Information och 
opinionsbildning är viktiga inslag i organisationernas arbete men de har 
också en central roll som idegivare och påtryckare. Under senare år har 
organisationerna dessutom kommit att spela en allt viktigare roll i bistån
det som helhet. 

I början av 1980-talet gick ca 9% av SIDA:s utbetalningar till bistånd 
genom folkrörelser och andra enskilda organisationer. Denna andel har 
vuxit snabbt under senare år och uppgick budgetåret 1987/88 till mer än 
20% av utbetalningarna under anslaget C 2. Utvccklingssamarbete genom 
SIDA. Mer än en miljard kronor av svenska biståndsmedel går härigenom 
via svenska folkrörelser och enskilda organisationer till projekt och insat

ser i u-länderna. 
Den största delen av de statliga medlen som går genom folkrörelserna 

går till organisationernas egna långsiktiga utvecklingsprojekt. Men organi
sationerna har också kommit att förmedla en allt större del av katastrofbi
ståndet och det humanitära biståndet. Uppdelningen pekar på den delvis 
dubbla roll som organisationerna har, som genomförare av egna projekt 
men också som kanal för delar av det statliga biståndet. 

Folkrörelsernas och de enskilda organisationernas u-landsbistånd och 
den del av det svenska utvecklingsbiståndet som handhas av statliga myn
digheter utgör värdefulla komplement till varandra. För att nå ett effektivt 

1 Kanslichef Leif Andersson. 
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och verkningsfullt bistånd inom olika samhällssektorer behövs såväl insat
ser genom enskilda organisationer som statligt administrerade biståndsin
satser. Mångfalden är betydelsefull i biståndsgenomförandet och det är 
viktigt att olika biståndsgivare och organisationer utnyttjas i de situationer 
och verksamheter där de har bäst möjlighet att vara effektiva och därmed 
bidra till en hög måluppfyllelse. 

Genom sin särart och långa erfarenhet av u-länder och biståndssamarbe
te har organisationerna en viktig roll att spela i utformningen av det 
svenska utvecklingsbiståndet. ldeer och förslag från organisationerna kan i 
många fall bidra till en vidareutveckling av det biståndet. Såväl det statliga 
biståndet som folkrörelsernas arbete har mycket att vinna på ett utvecklat 
och gott samarbete. Hösten 1986 inrättade jag därför ett särskilt folkrörel
seråd för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och enskilda organisa
tioner som är verksamma på biståndsområdet. Folkrörelserådet har under 
de gångna två åren diskuterat flera centrala frågor och jag anser att erfaren
heterna av rådets arbete är goda. 

FN-organen och utvecklingsbankerna har på senare år visat ökat intres
se för samarbete med enskilda organisationer, inte minst organisationer 
med bas i u-länderna själva. De internationella organisationerna har liksom 
de statliga biståndsmyndigheterna under senare år i ökad grad engagerat 
folkrörelser och enskilda organisationer i biståndsgenomförandet. Härige
nom stöder man organisationer som direkt eller i samarbete med systeror
ganisationer i mottagarländerna representerar ideer och strävanden hos 
engagerade grupper i mottagarländerna. 

Såväl i den statligt finansierade delen av organisationernas utvecklings
projekt som i organisationernas övriga samarbete med svenska bistånds
myndigheter eller internationella organisationer gäller samma krav på ut
formning och genomförande av biståndsinsatser. God uppföljning och 
utvärdering av biståndsinsatserna liksom krav på effektivitet i biståndsge
nomförandet är också i detta sammanhang vägledande för verksamheten. 

Sett i ett historiskt perspektiv har de enskilda organisationerna gjort 
stora insatser inom områden som utbildning och hälsovård. Kyrkor och 
fackföreningsrörelsen har här spelat centrala roller. Insatser görs dock 
även inom många andra områden. Ett sådant är frågor kring clemokrati och 
demokratiutveckling i u-länderna. 

Folkrörelser. enskilda organisationer och kyrkor har särskilda möjlighe
ter att i biståndet främja en demokratisk samhällsutveckling. Organisatio
nernas erfarenheter som idebärare, folkbildare, intresseorganisationer och 
samhällsbyggare i Sverige kan vara inspirerande för systerorganisationer i 
u-länderna. Sådana finns i varierande grad bl. a. beroende på tradition och 
utvecklingsnivå. Där organisationerna saknas finns ändå många av pro
blemen som var grunden till att våra folkrörelser uppstod. 

Svenska folkrörelser och organisationer är i dag engagerade i vitt skilda 
länder och verksamheter. Svensk kooperation arbetar t. ex. genom Swe
dish Co-operative Centre (SCC) med att stödja uppbyggnaden av koopera
tiva rörelser i flera u-länder. Arbetet består bl. a. av utbildning av medlem
mar, funktionärer och förtroendevalda i föreningarna. I SCC:s verksamhet 
i Nicaragua och Zimbabwe ingår även bondefacklig verksamhet. 
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Svensk fackföreningsrörelse är i dag engagerad i utbildningsstöd till 
organisationer i !lera länder, bl. a. Filippinerna. Humanitärt bistånd för 
rättshjälp och till fängslade fackliga ledare ges till fackliga organisationer i 
Afrika och Latinamerika. 

I Zimbabwe pågår i samarbete med lutherska kyrkan ett arbete med att 
bygga upp studiecirklar. Flertalet av deltagarna i cirklarna är kvinnor som 
lär sig läsa och utbildas för olika inkomstgenererande verksamheter. Pro
jekt som delvis finansieras med svenska biståndsmedel igångsattes med 
Sveriges Kyrkliga Studieförbund som svensk samarbetspartner. 

Enskilda organisationer spelar också en central roll i katastrofhjälpsar
betet. De har med sin långa erfarenhet. höga beredskap och internationella 
kontaktnät goda möjligheter att snabbt nå drabbade människor. Ofta kan 
organisationerna tillsammans med sina samarbetspartners på fältet genom
föra insatser till förhållandevis låga kostnader samtidigt som traditionell 
kunskap och lokala resurser tillvaratas. Under senare år har också kata
strofförebyggande insatser - och mark- och miljövårdsprojekt - påbörjats 
av flera organisationer. 

Jag redovisade tidigare hur omfattningen av biståndet genom folkrörel
ser och enskilda organisationer har vuxit. Min uppfattning är att denna del 
av biståndet är bra. Omfattningen bör anpassas till organisationernas för
måga att planera och genomföra meningsfulla insatser på ett effektivt sätt. 
Jag kommer senare att föreslå en ökning av anslagsposten för stöd genom 
folkrörelser och andra enskilda organisationer. 

Ett bistånd präglat av mångfald 

Inledning 

Biståndet har nått en betydande omfattning. Frågor om hur det skall kunna 
förmedlas på ett effektivt sätt genom olika kanaler kommer alltmer i 
förgrunden. För att belysa biståndets effektivitet, inriktning och myndig
hetsstruktur har analysarbete genom fyra projekt bedrivits av utrikesde
partementet under det senaste året. Jag har tidigare redovisat slutsatser 
från projektet om bistånd till Afrika på 1990-talet. Det nordiska analysar
betet om FN i utvecklingssamarbetet behandlar jag mer ingående i sam
band med att förslagen om anslag till de internationella biståndsprogram
men presenteras. De två övriga projekten har främst rört biståndet utanför 
programländerna och biståndsmyndigheternas kapacitet och arbetssätt. 
Inom dessa båda projekt har en rad fallstudier och mer översiktliga analy
ser genomförts i samverkan med företrädare för biståndsorganen och 
annan expertis. En slutsats av analysarbetet är att en översyn bör göras av 
organisation och arbetsformer i det bilaterala biståndet. Jag vill närmare 
redovisa den analys som gjorts och bakgrunden till regeringens beslut att 
tillsätta en utredning. 

Omfattning och inriktning 

Det svenska bilaterala biståndet är starkt inriktat på de fattigaste u-länder
na. Biståndets roll i dessa länder är att bidra till en samhällsuppbyggnad 
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som tillfredsställer grundläggande behov och bidrar till att skapa en bas för 
ekonomisk och social utveckling. Detta kommer till uttryck i det långsikti
ga biståndssamarbetet med programländerna. Flera av dessa länder får i 
förhållande till ekonomiernas storlek ett omfattande bistånd. Landpro
grammering för planeringen av biståndet har här stora fördelar som metod. 
Genom landprogrammeringen underlättas en effektiv samordning av bi
ståndet med mottagarlandets egna utvecklingsansträngningar liksom med 
andra givares stöd. 

Inom det bilaterala biståndet lämnas samtidigt bidrag till olika insatser i 
andra u-länder. Detta bistånd kännetecknas av mångfald och bredd såväl 
vad avser kanaler och former som ändamål. 

Under 1987/88 mottog ett sextiotal u-länder !inkl. de 17 programländer
na) mer än 2 milj. kr. vardera i svenskt bistånd. Tre icke-programländer -
Kina. Algeriet och Uganda - mottog mer bistånd än de två programländer 
som har lägst landram. 

Tabell 2. Biståndet budgetåret 1987/88 till de tio största icke 
programländerna 

LAND Ul1lETALNING TYP AV BISTÅND 
1987/88 
<milj. kr. I l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kina J 10. 2 X X X X X X 
Algeriet 95.5 X X X X X X 
Uganda 52,9 X X X X 
Sudan 41,6 X X X X 
Pakistan 40,5 X X X X X X 
Arabrep. Yemen 37,9 X X X X 
Afghanistan• 32.5 X X 
Cuba 26,7 X X X 
Costa Rica 22,4 X X X 
Tunisien 21,3 X X X X X 

• Avser flyktin_gar och organisationer utanför Afghanistan 

l. Katastrofbistånd 
2. Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer 
3. Särskilda program och regionala insatser 
4. LivsmedeJsbistånd 
5. SAREC 
6. Tekniskt samarbete genom BITS 
7. V-krediter genom BITS 
8. IMPOD 
9. SWEDFUND 

Kanaler och mottagare 

En betydande del av biståndet till länder utanför programländerna ges 
genom enskilda organisationer och i form av katastrofbistånd samt huma
nitärt bistånd. Riktlinjerna för dessa biståndsinsatser gör ingen åtskillnad 
mellan programländer och andra länder. 

Genom SIDA ges också under anslagsposterna för Regionala insatser 
och Särskilda program bidrag till utvecklingsprojekt i andra länder än 
programländer. Även här är det ofta insatsernas karaktär mer än land val 
som styr verksamhetens inriktning. Inom anslagsposten Särskilda program 
har visst företräde givits åt insatser i programländerna. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

73 



SAREC stöder bilateralt forskningssamarbete med några länder utanför 
programlandskretsen - Somalia, Cuba. Argentina och Uruguay. Också 
vissa enstaka forskningsprojekt och institutioner i en relativt vid krets 
länder får stöd av SAREC. 

De främsta kanalerna på den statliga sidan för bistånd till länder utanför 
programlandskretsen utgör BITS, SWEDFUND och IMPOD. Den verk
samhet som SWEDFUND och IMPOD bedriver riktar sig både till pro
gramländer och andra u-länder. Detta gäller även för u-krediter och de 
internationella kurserna genom BITS. Ett av riksdagen uttalat syfte med 
BITS, IMPOD:s och SWEDFUND:s verksamheter har varit att stimulera 
och utveckla Sveriges samarbete med andra u-länder·än programländer. 
Även samarbetet med programländerna skulle breddas. Organisationerna 
har sin upprinnelse i det s. k. bredare samarbetet som efter beslut av 
regering och riksdag blev en del av utvecklingssamarbetet i slutet av 

1970-talet. 
BITS har i dag ett reguljärt tekniskt samarbete med tjugotalet u-länder. 

Vid det senaste årsskiftet hade BITS utfäst u-krediter till 25 länder varav 
åtta är programländer för svenskt bistånd. 

Biståndet till länder utanför programlandskretsen har successivt byggts 

ut till att omfatta ett reguljärt samarbete med allt fler u-länder och med 
utnyttjande av flera instrument. främst BITS men också SWEDFUND för 
industriföretag och IMPOD för främjande av u-ländernas export. 

Bland BITS ca 20 samarbetsländer återfinns bl. a. de tidigare program
länderna Cuba, Pakistan, och Tunisien. När det långsiktiga landprogram
merade biståndet genom SIDA till dessa länder avvecklades fortsatte det 
biståndsfinansierade samarbetet genom BITS. 

Biståndet utgör vidare ett led i genomförandet av avtal om industriellt 
och tekniskt-vetenskapligt samarbete som Sverige ingått med ett antal 
u-länder, t. ex. Ecuador. Kina och Malaysia. 

I några fall har biståndsinsatscr tillkommit för att stödja en demokratisk 
utveckling. Det gäller flera länder i Latinamerika och Filippinerna. I andra 
fall har t. ex. kommersiella förbindelser eller forskarkontakter väckt ett 
ömsesidigt intresse även för biståndssamarbete. 

Kretsen av samarbetsländer har utvidgats successivt. I budgetproposi
tionen har riksdagen fått en redovisning av vilka länder som BITS har mer 
reguljärt tekniskt samarbete med. Enligt kriterierna för landinriktningen 
skall mottagarländerna tillhöra kategorin låg- och mellaninkomstländer 
samt bedriva en utvecklingspolitik som är förenlig med de biståndspoliti

ska målen för det svenska biståndet. Beträffande u-krediter får BITS 
besluta om enstaka krediter till nya länder. Frågan om att inleda mer 

reguljärt biståndssamarbete med något land beslutas av regeringen. 
SWEDFUND:s samarbetsländer finns i stort sett bland programländer

na och inom BITS landkrets. IMPOD verkar i ett stort antal u-länder. 

Frånvaron av finansiella ramar för bistånd till enskilda länder utanför 
programlandskretsen gör att instrumenten i betydande grad styr verksam
hetens inriktning och omfattning i resp. land. Kravet på tillfredsställande 
betalningsförmåga utesluter många u-länder från att erhålla u-krediter, 
vilket givetvis påverkar volymen. SWEDFUND:s möjligheter till engage

mang bestäms i hög grad utifrån svenska företags intresse för medverkan. 
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Under senare år har Sverige bidragit till siirskilda insatser i skuldtyngda 
u-länder. Insatser har gjorts såväl i programländer som i andra fattiga 
skuldtyngda länder. 

Villkor och former för biståndet 

BITS verksamhet bygger på iden att bedriva ett biståndssamarbete genom 

i tid och omfattning avgränsade åtaganden i olika projekt. BITS roll är att 
skapa kontakter och lämna bidrag medan mottagarlandet och den svenska 
kontraktsparten förutsetts identifiera och genomföra insatserna. 

Verksamheten utgår ofta från redan etablerade förbindelser mellan Sve
rige och samarbetsländerna och från att det finns ett ömsesidigt intresse av 
att utveckla samarbetet. När samarbetet utvidgats till länder där en sådan 

bas av tidigare förbindelser eller ö~sesidigt intresse saknas, har ökade 
krav ställts på BITS att tillsammans med mottagarlandet identifiera lämpli
ga samarbetsprojekt. 

Inom BITS tekniska samarbete har insatserna blivit mer diversifierade 
och utvidgats till allt fler länder. Många relativt komplicerade och tidskrä

vande insatser genomförs. Krav och förväntningar om uppföljning och 
följdinsatser ökar både från mottagarländernas och Sveriges sida. Bland 
konsultinsatserna ligger tyngdpunkten i dag mer på rehabilitering och 
effektivisering än på förstudier för investeringar. 

BITS riktlinjer och arbetssätt - inkl. krav på upphandling i Sverige och 
kostnadsdelning - får konsekvenser när det gäller verksamhetens inrikt
ning på sektorer och typer av insatser. Detta gäller såväl det tekniska 
samarbetet som u-krediterna. Verksamheten har främst inriktats på insat
ser inom energiförsörjning. industriell verksamhet. transporter och kom

munikationer. 
BITS kan samtidigt i vissa länder göra insatser som till formen är i stort 

sett desamma som många biståndsinsatser genom SIDA. Den för BITS 

vanliga kombinationen av en utbildningsinsats tillsammans med finansiellt 
stöd kan jämföras med en SIDA-insats bestående av utbildning och varu
leveranser. 

V-krediterna genom BITS finansierar i dag projekt avseende fysisk 
infrastruktur och produktiva nyinvesteringar. Beslut om finansiering fattas 
i regel sedan ett svenskt företag i internationell konkurrens vunnit ett 
kontrakt. SIDA har möjlighet att finansiera liknande insatser i programlän
derna med gåvobistånd. De programländer, som är kreditvärdiga kan även 
få u-krediter. Skilda villkor och förutsättningar gäller således för BITS

och SIDA-stöd för näringslivsutveckling och utbyggnad av infrastruktur. 
SWEDFUND:s verksamhet, dess förutsättningar och begränsningar har 

analyserats av SWEDFUND-översynen. Mitt ställningstagande med an

ledning av utredningen redovisar jag under anslaget C 3. Andra bistånds
program. Det kan konstateras att SWEDFUND:s verksamhet delvis 

sammanfaller med det industriinriktade biståndet genom såväl SIDA som 
BITS. Detta gäller såväl verksamhetens inriktning som behovet av stödin
satser för utbildning och företagsledning samt finansieringsinstrumentcn. 
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Arbetsformer 

Samtidigt som det bilaterala biståndet blivit alltmer differentierat har bi
ståndsorganens roller och arbetssätt förändrats. Under de första åren då 
statligt bistånd lämnades hade SIDA både som uppdrag och ambition att ta 
på sig ett eget ansvar för att tillsammans med ett mottagarland planera och 
genomföra olika biståndsinsatser. Med växande erfarenhet och volymer i 
biståndet har alltfler företag, organisationer, myndigheter. forskare. kon
sulter och även kommunala organ engagerats i biståndsverksamheten. 
Biståndet har bidragit till internationella kontakter för svenska institutio
ner inom många olika fackområden. Det finns i dag en växande och spridd 
kompetens i Sverige för att stödja utvecklingsaktiviteter i avlägsna kultu
rer och miljöer. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att även andra 
biståndsorgan än t. ex. BITS och SAREC som alltid haft detta arbetssätt i 
större utsträckning skall kunna koncentrera sina ansträngningar på plane
ring och uppföljning av biståndsinsatser. Genom ett sådant arbetssätt ökar 
biståndsförvaltningens möjligheter att med begränsade administrativa re
surser förmedla ett växande bistånd av hög kvalitet. 

Utredning om organisation och arbetsformer 

Jag anser att Sverige börfortsätta att söka samarbete inom biståndet också 
med andra u-länder än programländerna. Det finns många fattiga u-länder 
som inte är programländer. Även i u-länder som inte tillhör de all.ra 
fattigaste finns betydande fattigdom. ekonomiska och sociala klyftor mel
lan befolkningsgrupper och regioner, miljöförstöring och andra utveck
lingsproblem. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och politiskt 
förtryck står också i vägen för utveckling i många länder. De biståndspoli
tiska skälen för insatser inom områden där Sverige har särskilda förutsätt
ningar är starka. 

U-ländernas växande roll i världsekonomin och det ömsesidiga beroen
det mellan i- och u-länder utgör också skäl för Sverige att genom biståndet 
utveckla förbindelserna med olika u-länder. U-ländernas tillväxt har en 
gynnsam påverkan på den internationella konjunkturen. Detta är positivt 
såväl för olika grupper u-länder som mer specifikt för Sveriges möjligheter 
till handel. 

Jag vill betona att de biståndspolitiska målen skall vara vägledande 
också för det bilaterala biståndet utanför landramarna. I vissa fall kan ett 
av målen stå i förgrunden men en strävan skall finnas att främja samtliga 
mål. Vad gäller planeringen bör åtaganden göras projektvis som nu. Pro
jekten bör ha god förankring i mottagarlandet och vara väl utformade och 
anpassade från samhällsekonomiska utgångspunkter. Ett sådant innehåll i 
biståndet kan utformas successivt i en dialog med berörda u-länder. 

Min tidigare redovisning visar att det finns överlappningar i den nuva
rande svenska organisationen för bilateralt bistånd. En genomlysning av 
de olika arbetsmetoderna som vuxit fram behöver göras. Den utredning 
som regeringen tillsatt har i uppdrag att överväga förslag om organisa
tionsstrukturen och även frågor om biståndsorganens roll i förhållandet till 
mottagarlandet och resursbasen i första hand i det svenska samhället. 
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I biståndsorganisationen måste en kompetens finnas att i samverkan 
med mottagarländerna på ett långsiktigt och processinriktat sätt angripa 
olika utvecklingsproblem. I arbetet med kunskapsutveckling. folkhälsa, 
förvaltningsutveckling. demokrati etc. finns inte några enkla åtgärder som 
kan sammanfattas i ett enda avtal eller kontrakt om en insats. Det långsik
tiga och processinriktade arbetssättet med stora inslag av diskussion om 
metoder i arbetet har sin största betydelse i stödet till programländerna. 
Även i stödet utanför programländerna kan ett sådant bistånd vara angelä

get. 
Också i de snabbt växande u-landsekonomierna framträder problem 

med sysselsättning och kvardröjande fattigdom allt tydligare. En fråga som 
ställs är om Sverige med sin tradition t. ex. kan bidra till utveckling av en 
anpassad arbetsmarknadspolitik i något sådant land. Ett starkt intresse 
riktas från olika länder mot Sverige för ideutbyte om hur en satsning på en 
effektiv ekonomi skall kunna förenas med ett socialt ansvar. På motsva
rande sätt kan det från svensk sida finnas skäl att ha en beredskap för 
samarbete med olika u-länder på miljöområdet. Ett bistånd av detta slag 
ställer särskilda krav på biståndsförvaltningen att samverka med expertis i 
det svenska samhället. 

Vid stöd till näringslivsutveckling och utbyggnad av infrastruktur ställs 
delvis andra krav på biståndsförvaltningcn. En kompetens måste finnas att 
granska insatsernas effektivitet såväl på projektnivå och samhällsekono
miskt som utifrån de biståndspolitiska målen. Tyngdpunkten ligger på 
granskning. I såväl genomförande som initiering spelar, vid sidan av mot
tagarlandet. företag och andra utomstående institutioner en stor roll. Be
slut om bistånd till större infrastrukturprojekt i ett u-land föregås som regel 
av en internationell anbudskonkurrens. För u-landet innebär detta en 
fördel genom att utbyggnaden av viktiga samhällsinvesteringar kan ske på 
ett kostnadseffektivt sätt. Vårt sätt att lämna bistånd till sådana projekt bör 
utformas så att samhällsekonomisk effektivitet i såväl mottagarlandet som 

Sverige främjas. 
På motsvarande sätt är överväganden om långsiktig samhällsekonomisk 

effektivitet centrala i stöd för industri och annan näringslivsutveckling. En 
särskild uppgift för utredningen är att överväga lämpliga organisations- och 
arbetsformer för denna del av biståndet. Erfarenheter, som vunnits i BITS 
verksamhet i u-kreditgivningen och SIDA:s finansiering av investerings
projekt, liksom i SWEDFUND:s och SIDA:s industribistånd bör utgöra 
utgångspunkter för dessa överväganden. 

I detta sammanhang bör även hänsyn tas till förslagen i översynen av 
SWEDFUND (SOU 1988: 4), exportfinansieringsutredningen (SOU 
1988: 42) samt den internationella utvecklingen på området. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna de riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete 

som jag förordat under rubriken Prioriteringar i S1·eriges bistånd. 
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Biståndsanslagen m. m. 

Enprocentmålet för biståndet står fast. Jag föreslår att biståndsramen för 
budgetåret 1989/90 fastställs till 11 660,9 milj. kr., vilket motsvarar en 
procent av den beräknade bruttonationalinkomsten för kalenderåret 1989. 
Beloppet utgör en ökning med 1310 milj. kr., i jämförelse med innevarande 
budgetår. 

Ökningen av ramen kommer främst att utnyttjas för anslagen C 1. Bi
drag till internationella biståndsprogram, C 2. Utvecklingssamarbete ge
nom SIDA och C 3. Andra biståndsprogram. De administrativa anslagen 
har prövats restriktivt. Huvudförslaget - i några fall modifierade - har 
tillämpats för myndigheterna på biståndsområdet. Ökad verksamhetsvo
lym och nya prioriterade områden har även motiverat vissa ökningar. 

De multilaterala bidragen under anslaget C I. Bidrag till internationella 
biståndsprogram föreslås öka med 473,5 milj. kr. och uppgår totalt till 
3 433,5 milj. kr. vilket motsvarar 29,5 % av biståndsramen. Det totala 
multilaterala biståndet är dock avsevärt större eftersom stora bidrag till 
internationella organisationer även ges från de andra anslagen inom bi
ståndsramen. Sammantaget uppgår de svenska multilaterala bidragen till 
mer än 35 % av biståndsanslaget. 

Inom anslaget används ökningen främst för FN:s utvecklingsprogram 
UNDP, FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s barnfond UNICEF. Vi
dare beräknas en större ökning av medel budgeterade för insatser på 
miljöområdet. Under anslaget finns även en beredskap för att finansiera ett 
eventuell svenskt deltagande i en FN-insats i samband med avkolonialise
ringsprocessen i Namibia. 

Anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA beräknas sammanlagt 
till 6090 milj. kr. vilket är en ökning med 517,2 milj. kr. jämfört med 
innevarande budgetår. 

Under anslaget beräknas de största ökningarna för katastrofposten som 
fr. o. m. budgetåret 1989/90 får en vidare inriktning och skall inrymma olika 
insatser för att stödja länder i ett återuppbyggnadsskede efter avslutade 
konflikter och krig. Anslagsmedlen för bistånd genom folkrörelser och 
enskilda organisationer räknas upp kraftigt liksom särskilda medel för 
miljöinsatser. Bland de s. k. programländerna går stora ökningar till Mo
~ambique och Nicaragua. 

En viss förskjutning av medlen inom biståndsramen har skett mot ansla
get C 3. Andra bistå~dsprogram. Inom detta anslag är det framför allt 
medel för olika skuldlättnadsåtgärder som har räknats upp. Budgetåret 
1989/90 beräknas 640 milj. kr. för särskilda insatser i skuldtyngda u-länder, 
en ökning med 170 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Inom 
anslaget beräknas vidare ökningar för forskningsprogram genom SAREC, 
projektbistånd till vissa u-länder samt tekniskt samarbete och u-krediter 
genom BITS. 

Vissa utgifter för biståndsverksamhet, som i statsbudgeten belastar and
ra anslag än biståndsanslagen bör på samma sätt som tidigare budgetår 
räknas av mot biståndsramen. För budgetåret 1989/90 uppgår dessa avräk
ningar till 193,7 milj. kr. 

Planeringsramarna för utvecklingssamarbete under budgetåren 1990/91 
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och 1991/92 bör i förhållande till budgetåret 1989/90 utgöra oförändrade Prop. 1988/89: 100 
andelar av bruttonationalinkomsten. Bil. 5 

Följande förändringar av anslagsteknisk natur föreslås: 
Inom anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram inrättas 

en särskild delpost för miljöinsatser. För samma ändamål inrättas en 
särskild anslagspost under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 
SIDA. 

Anslagsbelopp och anslagsbenämningar framgår av nedanstående 
sammanfattande tabell. 

Tabell 3. Biståndsanslagen 1986/87 - 1989/90 (milj. kr.) 

Anvisat Anvisat Anvisat 
1986/87 1987/88 1988/89 

Förslag 
1989/90 

c 1. Bidrag till interna-
tionella biståndsprogram 2 550,0 2 815,0 2 960,0 3 433,5 

c 2. Utvecklingssamarbete 
genom SIDA 4 649, 9 5 146,3 5 572,8 6 090.0 

c 3. Andra bistånds- ( 1 I 
program 1 303,3 1 452,1 1 364,2 1 647,3 

(21 (3) 

c 4. Styrelsen för interna-
tionell utveckling (SIDA! 195.9 201. 8 212,9 222,0 

c 5. Styrelsen för u--lands-
utbildning i Sandö 
rsandö U-centrum1 20,4 

c 6. Styrelsen för u--lands-
forskning 1SARECI 7,3 

c 7. Nordiska afrika-
institutet 3.5 

c 8. Beredningen för in ter-
nationellt tekniskt-
ekonomiskt samarbete 1.BITSI 4,1 

c 9. Information 26, I 

Biståndskostnader som finansieras 
över andra huvudtitlar eller 

21, 1 21. 2 21. B 

9,4 10,3 11.1 

3,8 3,8 4.4 

4,5 5.6 6,7 

27,2 28,6 30,4 

anslag 179,9 189,7 171.5 193.7 

TCYI'ALT: 8 940,0 9 870,9 10 350,9 11 660.9 

(11 Anslaget C 3. Andra biståndsprogram är ett nytt anslag fr. o. m 
budgetåret 1988/89. Det innehåller delar av det tidigare anslaget C 8. 
övriga u--landspolitiska insatser m. m. samt medel för SAREC:s 
programverksamhet, tidigare redovisade under anslaget C 6. 
Styrelsen för u--landsforskning 1SARECl. 

(21 Tekniskt samarbete (150 000 kr. I. U-krediter 1475 000 tkr1. 
FN-stipendier 1780 tkrl, Utredningar, m. m. (5 134 tkr1, 
Betalningsbalansstöd 1400 000 tkrl, SWEDFUND 140 000 tkr1, 
IMPOD !8 000 tkr1, Forskning 1224 372 tkrl; sammanlagt 1 303 286 tkr. 

(3l Tekniskt samarbete 1147 000 tkr1, U-krediter 1530 000 tkr1, 
FN-stipendier !820 tkr1. Utredningar m. m. 14 134 tkr1, 
Betalningsbalansstöd (460 000 tkr1, SWEDFUND (40 ooo tkr1, 
IMPOD !11 499 tkr1, Gäststipendieprogram 13 000 tkr1. 
Forskning !255 611 058kr.1; sammanlagt 1 452 064 tkr. 

Förändring 
1988/89--1898/90 

473,5 

517.2 

283,l 

9,2 

0.6 

0.8 

0,6 

1. I 

1, 7 

22. 1 

1 310,0 
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Biståndet ger många positiva effekter för det svenska samhället. Genom 
att bistånd används för upphandling i Sverige stimuleras exporten, vilket 

också är gynnsamt för sysselsättningen. Av det totala biståndet är mindre 
än 15 % formellt bundna till upphandling i Sverige. Det gäller delar av 
importstödet och livsmedelsbiståndet samt u-krediter. Trots detta blir 
upphandlingen i Sverige, det s. k. återflödet, betydande. Av det bilaterala 

biståndet genom SIDA beräknas t. ex. återflödet uppgå till ca 50 % av 
utbetalningarna eller drygt 2,5 miljarder kronor under 1987/88. Återflödet 
av Sveriges totala bidrag till de internationella utvecklingsinstitutionerna 
(inkl. Sveriges bidrag till Världsbanken) beräknas under senare år ha legat i 
genomsnitt på omkring 40 %. Den export som biståndet genom BITS ger 

upphov till - för såväl u-krediter som tekniskt samarbete - uppskattas till 
tre gånger utbetalningarna. De medel som användes för u-krediter under 
1987/88 möjliggjorde en export på drygt en miljard kronor. Därtill kommer 
indirekta exporteffekter genom ökade kunskaper om och erfarenheter av 
de svenska resurserna. Den svenska exporten till investeringarna i de joint 
venture-projekt SWEDFUND har engagerat sig i beräknas uppgå till över 
600 milj. kr. eller drygt tre gånger fondens finansiella åtaganden. 

Mot bakgrund av det stora återflödet inom biståndet har jag redan 
tidigare år konstaterat att den del av det bundna biståndet som ligger inom 
landramarna gradvis kan minskas. I första hand är det angeläget att minska 
graden av bindning av varubistånd som lämnas som stöd för strukturan
passningsprogram. 

I kompletteringspropositionen för 1988/89 redovisades hur budgetarbe
tet skall få en delvis ny inriktning med en starkare betoning på analys av 
uppnådda result'at i förhållande till insatta resurser. Utöver det uppfölj
nings- och utvärderingsarbete som ingår som en naturlig del i biståndsverk
samheten kommer ett särskilt analysarbete att initieras för att studera 
effektivitetsfrågor i det svenska biståndet och former för resultatuppfölj
ning samt metoder för utvärderingsarbete. 

Arbetet kommer inledningsvis att innebära en kartläggning och analys 

av tillgängligt utvärderingsmaterial. Kompletterande studier av effektivite
ten kan komma att genomföras i en andra fas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna vad jag förordat under rubriken Biständsans/agen 

m.m. 
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C I. Bidrag till internationella biståndsprogram 
1986/87 Utgift 2 576 058 096 Reservation 1 336 394 793 

Utestående 
skuldsedlar 2 fi45 664 098 

1988/89 Anslag 2 960 000 000 
1989/90 Förslag 3 433 505 000 

Det svenska multilaterala biståndet lämnas över flera anslag och an
slagsposter. Under anslaget C I. Bidrag till internationella biståndspro
gram finansieras bidrag till den reguljära biståndsverksamheten i olika 
multilaterala program. Därutöver inbetalar Sverige obligatoriska bidrag till 

FN-systemets olika organ, vilka delvis används för biståndsändamål. Stor
leken på den sistnämnda verksamheten räknas varje år fram av OECD:s 
utvecklingskommitte <DAC). Bidrag till enskilda insatser som utförs av 
multilaterala organ - s. k. multibi-insatser - kan belasta anslagsposten 

Andra multilaterala bidrag, under anslaget C 1. Bidrag till internationella 
biståndsprogram, men också anslagsposten Särskilda program och vissa 
landramsmedel under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 
Katastrofinsatser genomförs ofta med extrabidrag till organsiationer som 
UNICEF och UNHCR. Slutligen utnyttjar SAREC. BITS och SWED

FUND multilaterala organ inom sin verksamhet. 
Huvuddelen av de medel som kanaliseras till det multilaterala systemet 

från andra anslag än C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. 
grundar sig på beslut som tas under löpande budgetår. Omfattningen under 
tidigare bmlgetår visar att dessa medel kan väntas motsvara närmare 7 'if· 
av biståndsanslaget. 

Bidragen till multilateralt bistånd över anslaget C I föreslås uppgå till 
29,5 % (inkl. beredskap för svenskt deltagande i FN :s avkoloniseringsin
sats i Namibia, UNT AG) av det totala biståndsanslaget för budgetåret 

1989/90 att jämföra med 28,6 % föregående budgetår. Ökningarna för de 
olika anslagsposterna är i allmänhet något större än tidigare år utom för 

bidraget till Internationella finansieringsorgan. Dessa bidrag är kontrakts
bundna och ökas ej under pågående kontraktsperiod. Omförhandlingar av 
dessa bidrag är förestående varför medelsbehovet för anslaget C I. Bidrag 
till internationella biståndsprogram kan komma att öka under kommande 
budgetår. 

Sammantaget uppgår de svenska multilaterala bidragen till mer än 35 % 
av biståndsanslaget. 

De internationella finansieringsorganen, dvs. utvecklingsbankerna och 
IF AD. finansieras via framförhandlade fleråriga påfyllnader. Någon mot
svarighet till detta finns inte inom FN-systemet. Vid de årliga bidragskon

ferenserna utfäster medlemsländerna frivilliga bidrag för ett år i taget. För 
att underlätta ett långsiktigt arbete och planering har Sverige tillsammans 

med de nordiska länderna förespråkat flerårsutfästelser till de olika FN-or
ganen. 

Sverige har lämnat utfästelser för två eller tre budgetår innebärande 

oförändrad bidragsnivå till ett antal FN-organ främst UNDP. UNICEF, 
UNHCR och UNWRA. Dessa utfästelser görs med förbehåll för riksda
gens godkännande. 

6 Riksdu1ten 1988189. I sam/. Nr 100. Bilu1tu 5 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

81 



Under anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås Prop. 1988/89: 100 
två nya delposter inrättade. Samarbetet med utvecklingsbankerna har Bil. 5 
skett i olika former. Som redovisas senare gäller en av dessa former 
finansiering av kons.ulter, studier och särskilda biståndsinsatser. Detta 
samarbete kommer att fördjupas. En delpost för denna typ av verksamhet 
föreslås därför inrättas. Riksdagens fastställde föregående år ett särskilt 
miljömål. Detta innebär också ett uppdrag att stimulera till miljöverksam-
het inom det multilaterala utvecklingssamarbetet. För detta ändamål före-
slås en särskild delpost för miljöinsatser. 

"FN i utvecklingssamarbetet" 

I förra årets budgetproposition pekade jag på den mångfald av intressen 
och synsätt som finns representerade inom FN-systemet. Denna mångfald 
har både fördelar och nackdelar och är oundviklig i organisationer med 
mer än 150 medlemmar. Ett problem med mångfalden är både att den 
skapar svåröverskådlighet för medlemsländerna och samordnings- och 
styrningsproblem inom FN-systemet. 

De nordiska länderna tillhör traditionellt de starkaste förespråkarna för 
FN. För små nationer med starkt internationellt beroende är FN oumbär
ligt. De nordiska ländernas stöd yttrar sig både politiskt och genom stora 
frivilliga bidrag till biståndsverksamheten. Det bygger på en stark folklig 
förankring och engagemang i folkrörelser och enskilda organisationer. 
FN:s fredsbevarande roll blir ofta uppmärksammad. Däremot kommer 
innehållet i FN:s ekonomiska och sociala verksamhet mer sällan fram. 
Debatten om dessa sidor av FN :s aktiviteter har varit förhållandevis be
gränsad. 

För att Sverige konstruktivt skall kunna delta i det fortsatta arbetet på 
att effektivisera FN på det ekonomiska och sociala området krävs fördju
pad insikt om de många samband som råder. Det är viktigt att grundligt 
studera vad olika u-länder har för utbyte av FN-systemets olika organ i dag 
och vilka förbättringar som skulle behöva göras för att de begränsade 
resurserna skall användas så effektivt som möjligt. Det är vidare angeläget 
att se hur FN bäst kan anta de nya utmaningar som världssamfundet i dag 
står inför. De globala hoten mot miljön, människorna och kommande 
generationer är av sådana dimensioner att ett helt nytt tänkande behövs på 
det internationella samarbetsområdet. FN :s roll inför dessa utmaningar 
behöver studeras. 

Av dessa skäl och för att de nordiska länderna skall kunna lämna 
konstruktiva bidrag till FN:s reformprocess och till en diskussion om FN:s 
framtida verksamhet har ett särskilt nordiskt FN-projekt inletts under 
1988. Detta har fått namnet "FN i utvecklingssamarbetef' och har sitt 
sekretariat vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Det leds av 
statssekreterarna för biståndsfrågor i Danmark, Finland, Norge och Sveri
ge. På svensk sida har en referensgrupp utsetts för att ge råd och synpunk
ter på projektets arbete. I gruppen ingår bl. a. företrädare för riksdagen. 
Genom konsultstudier, seminarier och konferenser om olika FN-frågor 
skall projektet belysa sådana aspekter på FN-arbetet på det ekonomiska 
och sociala området som är av särskilt intresse för de nordiska regeringar
na. 
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Projektet skall pågå i tre år och löpande producera ideer och förslag. 
Studier har nyligen inletts på två huvudområden. nämligen dels FN:s 
utvecklingssamarbetc med ett antal u-länder, dels möjligheterna att inom 
FN-systemet genomföra rekommendationerna från Brundtland-rapporten, 
som jag tidigare presenterat. Bl. a. genom dessa studier skall projektet 
söka identifiera områden där FN och multilaterala samarbetsformer bäst 
kan utnyttjas. 

Det nordiska FN-projektet finansieras gemensamt av de fyra medver
kande länderna. Medel för projektet tas från anslagsposten Andra multila
terala bidrag. 

Tabell 4. Multilateralt bistånd budgetåren 1988/89 och 1989/90 fördelat på 
organisationer (milj. kr.) 

Anslag Förslag Föränd-
1988/89 1989/90 ring 

FN:s operativa verksamhet 

FN:s utvecklingsprogram (UNDPJ 600,0 660 
varav 
- ordinarie bidrag 1525. OJ 15751 
- Sahelkontoret 1UNS01 1 20, 01 1 251 
- UNDP:s verksamhet i de 

minst utvecklade länderna I 55,01 1 601 
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDFI 45,0 50 
FN: s befolkningsfond IUNFPAI 85. 0 115 
FN:s barnfond iUNICEFI 260.0 290 

Internationella finansicringsorgan 

Världsbanksgruppen 
Afrikanska utvecklings
banken IAfDBJ 
Afrikanska utvccklingsfonden 
IAfDFI 
Asiatiska utvecklingsbanken 
tAsDBI 

Asiatiska utvecklingsfonden 
1AsDF1 
övrigt samarbete med utveck
lingsbanker 

990,0 1115 

810.6 810.6 

15.0 15 

255,0 255 

17, 7 

91, 4 9 l. 4 

25 

1 172.0 1214, 7 
Internationel 1 t livsmedelsbistånd 

Världslivsmedelsprogrammet ll'iFP1 115, 0 115 
Livsmedelshjälps-
konventionen 1FAC1 40. 0 40 
Internationella beredskapslagret 
av livsmedel för katastrof-
insatser 1 IEFR1 
Merkostnad 

60,0 
G5,0 

280,0 

60 

215 

+ 60 

1.+ 501 
1+ 51 

1+ 51 
+ 5 
+ 30 
+ 30 

+ 125 

t 17' 7 

+ 25 

+ 42. 7 

- 65. 0 

- 65 
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Internationella jordbruks-
utvecklingsfonden 1IFADl 

Flyktingbistånd genom FN 

FN:s hjälporganisation för 
palestinaflyktingar IUNRWAJ 
FN:s flyktingkommissarie IUNHCRl 

övriga organisationer 

Internationella familje-
planeringsfederationen ilPPFi 
UNL'TAD/GATT:s internationella 
handel scen trum 1ITC1 
FN:s narkotikafond illNFDACi 
Internationella sjöfarts-
universitetet 

Andra multilaterala bidrag 

miljöinsatser 
övrigt 

Totalt 

35,0 

82,0 
120,0 

202,0 

75,0 

18,0 
20,0 

15.0 

128,0 

153 

25 

100 
145 

245 

75 

20 
25 

1.5 

135 

125 
358,8 

483.8 

2 960,0 3 433.5 

- 10 

+ 18 
+ 25 

+ 43 

+ 2 
+ 5 

+ 7 

+ 330, !l 

+ 473. 5 

FN :s utvecklingsprogram (UNDP), kapitalutvecklingsfond (UNCDF) och 
befolkningsfond (UNFPA) 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 
varav 

Ordinarie bidrag till UNDP 
Sahelkontorct IL'NSOl 
Bidrag till UNDP:s verksamhet 
i de minst utvecklade u--länderna 
Kapitalutvecklingsfonden 1UNCDF1 
Befolkningsfonden \UNFPAl 

730 000 000 
825 000 000 

575 000 000 
25 000 000 

60 000 000 
50 000 000 

115 000 000 

FN:s 11tl'ecklingsprogram (UNDP) är FN-systemets centrala organ för 
finansiering av tekniskt bistånd. UNDP har även ett ansvar för att FN-sys
temets samlade verksamhet inom detta område samordnas i mottagarlan
det. UNDP har ett världsomfattande program i omkring 150 länder och 
territorier. Dess resurser är emellertid blygsamma jämfört med många 
andra biståndsorgan. De motsvarar årligen ungefär Sveriges bilaterala 
bistånd i 17 programländer. Behovet av ett övernationellt FN-organ som 
bistår u-länderna att få en överblick över sitt totala biståndsbehov under
stryks ständigt i utredningar om FN-systemets biståndsvcrksamhet. Se
nast skedde det i den s. k. Jansson-rapporten som lades fram hösten 1987 
och som nu behandlas inom FN-organen. UNDP behöver en solid resurs-
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bas för att kunna fylla sin roll som central fond och samordningsorgan för 
FN-systemets biståndsverksamhet. Detta bör ske genom ökade bidrag från 
allt fler givarländer. För att ge UNDP stabila inkomster är det också viktigt 
att hittillsvarande givarländer känner sitt ansvar. 

UNDP har en inriktning som stämmer väl överens med svenska bi
ståndspolitiska mål. UNDP gör långsiktiga åtaganden gentemot mottagar
länderna inom ramen för tandprogram och ger rent gåvobistånd som främst 
riktar sig till de fattigaste länderna. 

I en tid då behovet av samordnade biståndsinsatser blir allt mera uppen
bart, inte minst i Afrika, bör samordningsfunktionen i FN-systemets 
fältverksamhet enligt min mening förstärkas. Detta var också en av slut
satserna i Jansson-rapporten. För att förbättra samordningen av FN-bi
ståndet på fältet krävs bl. a. ökade resurser till UNDP. 

Mot denna bakgrund anser jag det motiverat att Sveriges bidrag till 
UNDP för budgetåret 1989/90 höjs med 50 milj. kr. till 575 milj. kr. 

För att understödja UNDP:s handlingsprogram för torkdrabbade länder 
i Afrika bör Sverige för budgetåret 1988/89 öka bidraget till FN:s Sahe/kon

tor (UNSOJ med 5 milj. kr. till 25 milj. kr. Sverige är en av de större 
bidragsgivarna till programmet. 

UNDP spelar en viktig roll för uppföljningen av FN:s konferens om de 

minst utvecklade länderna som hölls i Paris 1981. UNDP medverkar till att 
få till stånd ökat och samordnat bistånd till de minst utvecklade länderna 
genom att anordnas. k. rundabordskonferenser. Vidare skall UNDP bistå 
de minst utvecklade länderna i deras förberedelser för den nya FN-konfe
rens om de minst utvecklade länderna som skall äga rum i Paris 1990. Jag 
föreslår därför att bidraget till verksamheten ökas med 5 milj. kr. till 60 
milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

FN:s kapitalutvecklingsfond ( UNCDFJ ger finansiellt och tekniskt bi
stånd till småskaliga investeringsprojekt som gynnar de fattigare befolk
ningsgrupperna i de minst utvecklade länderna. Fondens verksamhet har 
visat sig vara ett värdefullt komplement till UNDP:s tekniska bistånd och 
till de större projekt som de stora finansieringsorganen, t. ex. Världsban
ken, stödjer. Jag föreslår ett bidrag på 50 milj. kr. för budgetåret 1989/90, 
en ökning med 5 milj. kr. 

FN:s befolkninR.1fond (V N FPA J är det centrala finansieringsorganet 
inom FN-systemet för bistånd på befolkningsområdet. Dess verksamhets
område omfattar familjeplanering, folkräkningar, uppbyggande av system 
för folkbokföring och befolkningsstatistik samt utbildning och forskning. 

Sverige har sedan länge spelat en pådrivande roll för att få till stånd 
internationella insatser för familjeplanering i u-länder. Det svenska bistån
det på detta område har i allt större utsträckning lämnats genom internatio
nella program som UNFPA och Internationella familjeplaneringsfedera
tionen (IPPF). 

En snabb befolkningstillväxt utgör ofta ett hinder för utvecklingsan
strängningarna. En hård belastning på miljön och svårigheter att försörja 
befolkningen tillhör dessa problem. 

I det handlingsprogram för Afrikas ekonomiska återhämtning och ut
veckling som antogs vid FN:s trettonde extra generalförsamling i maj 1986 
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läggs vikt vid de afrikanska ländernas bcfolkningspolitik och åtgärder på 

befolkningsområdet. UNFPA prioriterar 30 länder i Afrika av totalt 53 

prioriterade länder i världen. Enligt min uppfattning är UNFPA:s roll 

betydelsefull särskilt i låginkomstländcr där sambanden mellan miljö och 

befolkning är uppenbara. Ett ökande antal u-landsregeringar uppmärksam

mar i dag befolkningsfrågornas betydelse. Detta leder till en ökad efterfrå

gan på insatser från UNFPA. 

Mot denna bakgrund vill jag i år koncentrera de ökade svenska sats

ningarna på befolkningsområdet till UNFPA och föreslår en kraftig ökning 

av bidraget med 30 milj. kr. till 115 milj. kr. 

FN:s barnfond (UNICEF) 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

260 000 000 
290 000 000 

UNICEF:s verksamhet. som till övervägande del är förlagd till de fatti

gaste länderna. bedrivs inom ramen för fleråriga landprogram. Verksamhe

ten omfattar främst hälso-, sjukvårds-. och nutritionsinsatser, vattenför

sörjning och olika former av utbildning. UNICEF har hittills framgångsrikt 

engagerat både i- och u-länder i kampen för att minska barnadödligheten 

genom vaccinering och andra hälsovårdsåtgärder. bl. a. i samarbete med 

WHO. Inom ramen för WHO:s globala program för AIDS-bekämpning har 

UNICEF utvecklat program för information och utbildning. Barnfonden 

har på senare år givit ökad uppmärksamhet åt barn i särskilt svåra omstän

digheter och bistår barn i katastrofdrabbade områden, gatubarn och barn 

som är offer för övergrepp och väpnade konflikter. UNICEF har beräknat 

att omkring 40000 barn i åldrarna under fem år dör i u-länderna varje dag 

och att åtminstone hälften av dödsfallen med enkla medel skulle kunna 

undvikas. 

Barnfonden deltar i arbetet att särskilt bevaka de sociala aspekterna i de 

strukturanpassningsprogram som många u-länder genomför, bl. a. i samar

bete med Internationella valutafonden och Världsbanken. 

Sverige har under många år varit en av UNICEF:s största bidragsgivare. 

Den reguljära verksamheten kompletteras av de särskilda insatser som 

UNICEF genomför med hjälp av tilläggsbidrag. De svenska tilläggsbidra

gen finansieras över anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 

dels inom vissa landprogram, dels inom anslagsposten för katastrofbistånd 

m.m. 

Mot bakgrund av vad jag ovan redovisat anser jag det angeläget att 

UNICEF:s arbete för barns överlevnad och utveckling får ett fortsatt 

starkt svenskt stöd och att Sveriges bidrag till fondens allmänna medel för 

budgetåret 1989/90 höjs från 260 milj. kr. till 290 milj. kr. en ökning med 30 

milj. kr. 

Världsbanksgruppen 

Budgetåret 1988/89 
varav 
Internationella utvecklings
fonden 1 IDA l 

810 595 000 

800 595 000 
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Internationella finansierings
bolaget 1IFC1 

IFC kapitalpåfyllnad 

Budgetåret 1989/90 
varav 
Internationella utvecklings
fonden I IDA I 

Internationella finansierings
bolaget I IFCI 

Världshanken 

JO 000 000 

810 595 000 

800 595 000 

10 000 000 

Världsbanksgruppen som länge varit en av de viktigaste finansieringskäl
lorna för u-länderna har till följd av 1980-talets skuldkris kommit att få än 

större betydelse, dels genom kraftigt ökad utlåning, dels genom mer omfat
tande ekonomisk-politisk rådgivning. Såväl bankens rådgivning som den 

ökade utlåningen har i växande grad kommit att innebära ett närmare 

samarbete mellan banken och svenska bilaterala utvecklingsinsatser. sär
skilt i Afrika. Huvuddelen av Världsbankens utlåning äger rum på mark

nadsmässiga villkor genom IBRD <International Bank for Reconstruction 
and Devclopment). Denna får sitt kapital genom att samtliga medlemslän
der. efter ekonomisk styrka. tecknar andelar i bankens kapital. Banken 
lånar på kapitalmarknaden för att finansiera sin egen utlåning. Genom att 
bankens kapital är garanterat av medlemsländerna kan IBRD-lånen ges på 
gynnsammare villkor än vad de flesta u-länder annars skulle få tillgång till. 

Våren 1988 beslöt bankens medlemmar att öka kapitalet från nära 95 
miljarder dollar till drygt 171 miljarder dollar. Banken räknar med att 

genom denna kapitalhöjning kunna öka sin utlåning från 15 .5 miljarder 
dollar budgetåret 1987 /88 till ca 24 miljarder budgetåret 1992/93. 

IBRD lånar ut pengar på marknadsmässiga villkor till medelinkomstlän
der som t. ex. Argentina. Brasilien och Indonesien, men också till kre
ditvärdiga låginkomstländer som Kina och Indien. 

Sverige har bibehållit sin tidigare andel i banken genom att vid 1988 års 
kapitalhöjning teckna 1,06 % av andelarna till ett värde av ca 793 miljoner 
dollar, vilket i augusti 1988 motsvarade drygt 5 miljarder kronor. Av dessa 
medel inbetalas endast 3 % - 23,8 miljoner dollar - medan återstoden har 
formen av garantiåtaganden. 

Sveriges medverkan i Världsbankens kapitalhöjning belastar inte bi
ståndsbudgeten utan finansieras av riksbanken. 

internationella ut\"eck/ingsfonden (lDA) 

IDA (lnternational Development Association) är världsbanksgruppens 
fond för utlåning på särskilt förmånliga villkor till de fattigaste u-länderna. 
Budgetåret 1988/89 uppgår IDA-utlåningen till ett belopp motsvarande ca 8 
miljarder kronor. Utlåningen finansieras genom bidrag från ett drygt 30-tal 
länder, i första hand i-länder. 

Som jag redovisat i budgetpropositionen 1987 slöts överenskommelse 
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om åttonde påfyllnaden av IDA:s resurser l}DA 8) i december 1986 och 

omfattar period~n 1987/88-1989/90. Påfyllnaden uppgår totalt till 12.4 

miljarder USD. Därav utgör 11.5 miljarder USD det av bidragsländerna 

gemensamt överenskomna beloppet för IDA 8. Resterande belopp utgörs 

av ytterligare bidrag som lämnas på additionell basis. Sveriges andel av de 

11,5 miljarderna USD uppgår till 2,62 % vilket representerar en ökning i 

förhållande till IDA 7 då andelen uppgick till 2,5 %. Detta motsvarar 2 151 

milj. kr. att utbetalas under en treårsperiod. Första bidraget om 550 milj. 

kr. utbetalades under budgetåret 1987/88. Återstående utbetalningar förde

las lika under budgetåren 1988/89 och 1989/90. Medelsbehovet för budget

året 1989/90 är ca 800 milj. kr. Förhandlingarna om en ny IDA-påfyllnad 

inleddes i samband med Världsbankens årsmöte 1988 och förväntas slutfö

ras under år 1989. 

Mer än 90% av IDA-utlåningen går till de fattigaste länderna och är i 

första hand inriktad på landsbygdsutveckling. utbildning, hälsovård och 

vattenförsörjning. IDA-utlåningen stämmer väl överens med svenska bi

ståndspolitiska mål. 

Världsbanken har sedan sommaren 1987 påbörjat ett särskilt aktionspro

gram för sådana skuldtyngda länder i Afrika söder om Sahara som genom

för överenskommna ekonomiska reformer, (Special Programme of Assis

tance, SPAJ. Programmet har inneburit att bankens egen utlåning komplet

terats med betydande extrabidrag från bilaterala givare bl. a. Sverige. 

Resursflödet är främst inriktat på att finansiera angelägen. löpande import i 

syfte att möjliggöra genomförandet av ekonomiska återhämtningsprogram. 

Samverkan mellan givarländerna och Världsbanken om stöd till struktur

anpassning sker bl. a. i form av sam- eller parallellfinansiering. 

Internationella flnansieringsbo/aget ( IFC) 

IFC:s syfte är att främja ekonomisk utveckling i u-länder genom att till

sammans med privat kapital medverka till att upprätta industriell verksam

het i u-länder. Det fjärde av fem lika stora svenska årsbidrag under den 

senaste kapitalhöjningen från 1985 inbetalades under budgetåret 1988/89. 

Den femte inbetalningen om ca 10 milj. kr. infaller budgetåret 1989/90. 

Regim:1ala utvecklingsbanker 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 
varav 

Afrikanska utvecklingsbanken 
Afrikanska utvecklingsfonden 
Asiatiska utvecklingsbanken 
Asiatiska utvecklingsfonden 

361 412 895 
319 112 895 

15 000 000 
255 000 000 

11 100 000 
91 412 895 

Förhandlingarna om den fjärde allmänna kapitalökningen i Afrikanska 

uf\·ecklingshanken (AjDB) slutfördes i november 1986 och överenskom

melsen därom trädde i kraft i juni 1987. Beslutet innebär att bankens 

kapital tredubblas under femårsperioden 1987-91 till ca 19.5 miljarder 

dollar. Till banken skall inbetalas ca 1,2 miljarder dollar, återstoden utgör 
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garantiåtaganden. Sveriges andel av kapitalet är 1.3 % . De första och andra 

utbetalningarna för den fjärde allmänna kapitalökningen om vardera drygt 

14 milj. kr. gjordes under budgetåren 1987/88 och 1988/89. För den tredje 

utbetalningen som skall verkställas under budgetåret 1989/90 beräknar jag 

medelsbehovet till omkring 15 milj. kr. 

Förhandlingarna om den femte påfyllnaden av Afrikanska 11t1·ecklings

fvndens (AjDFJ resurser slutfördes i november 1987. Givarländerna skall 

bidra med 2.66 miljarder dollar under treårsperioden 1988-90, vilket i 

reala termer innebär en ökning med en fjärdedel jämfört med föregående 

påfyllnad. Sveriges bidrag uppgår till 764.4 milj. kr. vilket innebär en 

ökning med 73 milj. kr. per år under treårsperioden. Det svenska bidraget 

motsvarar 4.5 % av den totala påfyllnaden. Sverige koncentrerar traditio

nellt sitt stöd till utvecklingsfonder vilka har en mer utpräglad fattigdoms

inriktning än bankerna. Fonderna ger lån på mjukare villkor. Det kraftiga 

stödet till AffiF motiveras av de stora behoven av utvecklingskrediter på· 

förmånliga villkor hos många afrikanska länder. Den första utbetalningen 

om 255 milj. kr. sker under budgetåret 1988/89. För den andra utbetalning

en som skall verkställas under budgetåret 1989/90 är medelsbehovet likaså 

255 milj. kr. 

Överenskommelse om en tredje allmän kapitalökning i Asiatiska 11tveck- · 

lingsbanken (A~DBJ träffades i april 1983. Sveriges andel av ökningen 

uppgick till drygt 4 milj. kr. och betalades i fyra lika stora årsbidrag. Den 

sista utbetalningen verkställdes under budgetåret 1987 /88. Bankens kapital 

uppgår för närvarande till ca 22.8 miljarder dollar varav 2,8 miljarder har 

inbetalats och återstoden utgör garantiåtaganden. Eftersom Sverige inte 

deltog i den första kapitalökningen 1971 sjönk Sveriges andel av kapitalet 

från 0,41 % till i dag 0,15%. Budgetåret 1983/84 anslogs tillsammans 14,5 

milj. kr. för dels den tredje allmänna kapitalökningen på 4.2 milj. kr. och 

dels för en särskild svensk kapitalökning för att åter komma i nivå med den 

tidigare svenska kapitalandelen. Den särskilda svenska kapitalökningen 

blev dock fördröjd men i september 1988 beslutade AsDB om den svenska 
kapitalökningen som uppgår till omkring 28 milj. kr. Budgetåret 1983/84 

avsattes således 10.3 milj. kr. för kapitalökning i AsDB. För den särskilda 

svenska kapitalökningen beräknar jag därför medels behovet för budgetåret 

1989/90 till 17,7 milj. kr. 

Överenskommelse om den fjärde påfyllnaden av Asiatiska utvecklings

fondens (AsDF) resurser slöts i april 1986. Påfyllnaden som avser perioden 

1987-90 uppgår till 3,6 miljarder dollar. Sveriges bidrag om 365,7 milj. kr., 

som motsvarar 1,37 % av påfyllnaden, skall inbetalas i fyra årsbidrag. De 

första två utbetalningarna om vardera 91.4 milj. kr. gjordes under budget

åren 1987/88 och 1988/89. För den tredje utbetalningen som skall verkstäl

las under budgetåret 1989/90 är medelsbehovet likaså 91.4 milj. kr. 

Övrigt samarbete med utvecklingsbanker 

Sverige har bidragit med medel till Världsbankens långsiktiga Afrikastu

die. Banken har framfört önskemål om svenskt samfinansieringsstöd för 

att stödja det lokala kunnandet vad gäller långsiktigt utvecklingsstrategiskt 
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tänkande i Afrika. Svenskt stöd förväntas utgå för detta ändamål till något 
eller några av Sveriges afrikanska programländer till en kostnad av ca 2 
milj. kr. 

En intensiv diskussion förs om de strukturanpassningsprogram som 
genomförs i ett växande antal afrikanska länder. Sverige har därvid fram
hållit vikten av att man beaktar de sociala konsekvenserna för utsatta 
grupper som därvid kan uppstå. Jag välkomnar att Yärldsbankcn tillsam
mans med bl. a. AIDB har initierat ett tekniskt biståndsprogram för att höja 
kapaciteten att ta sociala hänsyn inom strukturanpassningsprogrammen. 
För ändamålet behöver Yärldsbanken anlita expertis utifrån, bl. a. från 
Sverige. Kostnaden för svensk expertis förväntas uppgå till 1-2 milj. kr. 
årligen under ett par år. 

Sverige har enligt ett avtal med AIDB ';om ingicks 1983 avsatt 15 milj. 
kr. avseende förinvesteringsstudier. AIDB har uttryckt önskemål om fort
satt svenskt stöd. Ett eventuellt nytt svenskt bidrag för förinvesteringsstu
dier förväntas belasta denna anslagspost. 

Sedan 1984 finansierar Sverige tre svenska experter i AIDB. Önskemål 
har uttryckts från bankens sida om fortsatt finansiering av svenska exper
ter. Budgetåret 1987/88 avsattes 5 milj. kr. för detta samarbete. Jag anser 
att 5 milj. kr. bör anslås för finansiering av svenska experter vid AIDB 
budgetåret 1989/90. 

Internationellt livsmedelsbistånd 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 
varav 

Världslivsmedelsprograrnmet 1WFP1 
Bidrag under livsmedelshjälps
konventionen 1FAC1 
Internationella beredskapslagret 
av livsmedel för katastrofinsatser IIEFRJ 

Världsli1·smedelsprogrammet (WFP) 

280 000 000 
215 000 000 

115 000 000 

40 000 000 

60 000 000 

Sverige verkar för att en större andel av världens sammanlagda livsmedcls
bistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall spela en aktiv roll för att 
lindra verkningarna av katastrofer av olika slag. WFP utför ett effektivt 
biståndsarbete och har en betydelsefull roll vid samordning av livsmedels
leveranser i internationella hjälpprogram. 

Utöver det ordinarie bidraget stödjer Sverige WFP genom att lämna 
annat multilateralt livsmedelsbistånd och katastrofhjälp genom WFP. 

WFP:s bidragsmål för åren 1989-1990 är 1400 milj. dollar. För budget
året 1988/89 har regeringen utfäst 93 milj. kr. till WFP:s reguljära program. 
Två tredjedelar av bidraget till WFP är bundet till upphandling i Sverige 
och har utnyttjats för köp av matolja. 

WFP:s mottagarländer skall normalt svara för kostnader för lagring, 
transporter och jordbruksredskap. Enligt WFP:s regler får dessa kostnader 
inte finansieras med de reguljära bidragen. I sådana fall måste WFP förlita 
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sig på särskilda bidrag. Sverige har sedan budgetåret 1982/83 anslagit 
medel till detta ändamål. Medlen. som huvudsakligen använts till inköp av 
transportmedel till WFP:s verksamhet i några av de fattigaste länderna, 

har enligt samstämmiga rapporter gjort stor nytta. 
Jag föreslår oförändrade bidrag såväl till dessa särskilda ändamål, 22 

milj. kr.. som till WFP:s ordinarie resurser 93 milj. kr. Jag avser att följa 
kostnadsutvecklingen för WFP:s verksamhet. Skulle extra bidrag vara 
påkallade tas de ur reserverade medel under internationellt livsmedelsbi

stånd. 

Livsmedelshjä/pskonventionen (FAC) 

Under 1986 års livsmedelshjälpskonvention har medlemsländerna åtagit 
sig att ge bidrag som sammanlagt motsvarar 7.5 milj. ton spannmål per år. 
Konventionen är treårig. Det svenska årsbidraget motsvarar 40 000 ton 
vete. 

Medelsbehovet för det svenska bidraget för budgetåret 1989/90 som 
lämnas genom WFP och även innefattar frakt- och administrationskostna
der beräknar jag till 40 milj. kr. 

Internationella beredskaps/agret av livsmedel för katastrofinsatser (/EFRJ 

Enligt FN:s rekommendationer skall åtagandena inom IEFR uppgå till 
minst motsvarande 500 000 ton spannmål. Sverige har bidragit till lagret 
alltsedan dess tillkomst år 1975. Sveriges bidrag ställs till WFP:s förfogan

de. Sverige lämnar även WFP ersättning för fraktkostnaderna. Jag föreslår 
att 60 milj. kr. anslås för detta ändamål. 

För katastrofinsatser via multilaterala kanaler kan reservationer på del

posterna för bidrag till IEFR och FAC utnyttjas. 
Tidigare svenska internationella förhandsutfästelser om spannmålsleve

ranser inom FAC och IEFR löper ut vid budgetårsskiftet 1988/89. För de 
nya utfästelser som görs inom IEFR och FAC har världslivsmedelspro
grammet möjlighet att välja mellan uppköp av spannmål i Sverige eller i 
annat land. exempelvis u-länder med överskottsproduktion. 

Om det inom Sveriges bidrag till FAC och IEFR efterfrågas leveranser 
av svenskt spannmål kan den merkostnad som uppkommer genom att 
svenska inlösenpriser ligger över världsmarknadspriser finansieras från 
medel som tidigare överförts till SIDA under denna anslagspost. 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

35 000 000 
25 000 000 

Överenskommelsen om den andra påfyllnaden av IFAD:s resurser till
förde IFAD 460 milj. dollar för verksamhetsåren 1985-87. Beloppet är 

knappt hälften så stort som resultatet av den första påfyllnaden. Sänkning-

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 5 

91 



en föranleddes av OPEC-ländernas minskade bidrag. OECD-ländernas 

bidrag kom också att minska som en följd av bördefördelningen mellan 
givarna, för närvarande 60% för OECD-länderna och 40% för OPEC-län

derna. Sveriges andel av den andra påfyllnaden var 3, I%. vilket motsvarar 
117.3 milj. kr. 

Mot bakgrund av den svåra situationen i Afrika inrättades 1986 ett 

särskilt program för de drabbade afrikanska länderna söder om Sahara. 

Drygt 300 milj. dollar har utlovats för åren 1986-88. Sverige har bidragit 

med 131,7 milj. kr. till det särskilda Afrikaprogrammet. 

Förhandlingar om den tredje påfyllnaden av IF AD:s resurser inleddes 

1988. Ett nytt element i förhandlingen. är att u-länder utanför OPEC-grup

pen nu förklarat sig beredda att delta i påfyllnaden. Osäkerhet råder 

däremot om OPEC-ländernas beredvillighet att bidra enligt den traditionel

la modellen för bördefördelning. 

Mot bakgrund av det osäkra förhandlingsläget både beträffande volym 

och tidpunkt för överenskommelse föreslår jag att 25 milj. kr. avsätts för 

svenskt bidrag till IF AD:s tredje påfyllnad. Skulle behov uppstå av större 

belopp, avser jag ta i anspråk reserverade medel under anslagsposten 

internationellt livsmedelsbistånd. 

Flyktingbistånd genom FN 

.Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 
varav 
UNRWA 
UNHCR 

202 000 000 
245 000 000 

100 000 000 
145 000 000 

FN:s hjiilporganisationför pa/estinaflyktingar (UNRWA) 

Situationen i Mellanöstern, framför allt i de av Israel ockuperade område
na, har medfört behov av ytterligare resurser för de palestinska flyktingar
na i regionen. UNRWA beräknar medelsbehovet för verksamhetsåret 1989 

till 233 milj. dollar, vilket skall jämföras med 1988 års budget på 216 milj. 

dollar. 
Sveriges bidrag till UNRWA ökade för budgetåret 1988/89 (verksam

hetsåret 1988) med 7 milj. kr. till 82 milj. kr. 

Utvidgning av UNRWA:s hälso- och sjukvårdsprogram. behov av fler 

skolor samt allmänna kostnadsökningar har medfört att UNRW A:s totala 

utgifter och behov av ytterligare resurser har ökat. 

Jag föreslår en ökning av det svenska bidraget till UNRWA med 18 milj. 

kr. till 100 milj. kr. för budgetåret 1989/90, varav 10 milj. kr. för UNRWA:s 

särskilda program på Västbanken och i Gazaområdet. 

FN:sflyktingkommissarie (UNHCR) 

Flyktingproblemen har under den senaste tioårsperioden nått en mycket 

stor omfattning. Flertalet flyktingar finns i u-länder. Sverige skall fortsätta 

att stödja det humanitära arbetet för att hjälpa världens flyktingar. 
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UNHCR:s främsta uppgift är att ge rättsligt skydd åt flyktingar samt att 
lämna materiellt bistånd alltmer uppmärksamhet ägnas åt den särskilt 
utsatta gruppen av flyktingbarn och flyktingkvinnor. 

UNHCR:s budget för 1988 års reguljära program uppgår till 420 milj. 
dollar och 1989 års reguljära program till 429 milj. dollar. Till detta kommer 
behov av resurser för de särskilda programmen. för bl. a. hemvändande 
flyktingar. 

För verksamhetsåret 1988 lämnade Sverige ett reguljärt bidrag på 1 IO 
milj. kr. till UNHCR. Dessutom utgick extra bidrag på 49 milj. kr. till bl. a. 
UNHCR:s verksamhet i Afrika. Budgetåret 1988/89 anslogs till det reguljä
ra bidraget 120 milj. kr. 

Behoven är långt ifrån täckta i de u-länder som tagit emot ett stort antal 
flyktingar. Det är också angeläget att stödja UNHCR:s verksamhet för 
främjande och vidmakthållande av flyktingarnas rättsskydd. Därför före
slår jag en höjning med 25 milj. kr. till 145 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Övriga organisationer 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

varav 

Internationella familjcplanerings-

128 000 000 
135 000 000 

federationen (IPPFi 75 000 000 
UNCfAD/GATI':s internationella 
handelscentrum 1. ITCI 20 000 000 
FN:s narkotikafond iUNFDACI 25 000 000 
Internationella sjöfarts-
universi tetet 15 000 000 

Internationella fami/jep/aneringsfederationen (I P PFJ 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

75 000 000 
75 000 000 

Sverige har under en följd av år bidragit till IPPF:s verksamhet. Använd
ningen av bidragen regleras i årliga avtal mellan IPPF och SIDA. För 
innevarande budgetår har avtal ingåtts om ett bidrag på 75 milj. kr. 

IPPF:s karaktär av samarbetsorgan för nationella familjeplaneringsorga
nisationer innebär vissa fördelar för verksamheten. Sverige finansierar för 
närvarande en femtedel av IPPF:s budget. Organisationers verksamhet är 
värdefull och stöd från en större krets länder bör eftersträvas. Jag föreslår 
ett oförändrat belopp om 75 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

UNCTADIGATT:s internationella lwndelscentrum (ITC) 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

18 000 000 
20 000 000 

ITC har till uppgift att stödja u-länderna på utrikeshandelns område och 
har därigenom uppgifter som för svensk del delvis handhas av importkon-
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toret för u-landsprodukter (IMPODJ. På grund av det nära sambandet har 
IMPOD getts det samordnande ansvaret för beredning och uppföljning av 
de medel som Sverige årligen bidrar med till ITC-projekt. 

Sveriges bidrag till rrc uppgår under innevarande budgetår till 18 milj. 
kr., varav 1,5 milj. kr. till ITC:s råvaruprogram. Projekt som genomförs av 
ITC stöds också av Sverige genom bidrag från andra anslag. I Angola, 
Indien, M0<;ambique och Tanzania har ITC anlitats för att genomföra 
handelsfrämjande projekt inom ramen för samarbetsavtalen med dessa 
länder. Finansiering av ITC-insatser övervägs även som en del av samar
betet mellan Norden och SADCC-länderna. 

U-ländernas betalningsbalansproblem gör bistånd på handelns område 
särskilt angeläget. Jag föreslår därför för budgetåret 1988/89 en höjning av 
bidraget till 20 milj. kr. varav 2 milj. kr. till ITC:s råvaruprogram. 

FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel ( UNFDAC) 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

20 000 000 
25 000 000 

UNFDAC bedriver sin verksamhet i narkotikaproducerande länder, 
främst i Asien och Latinamerika och Karibien, men även i Afrika och 
Mellanöstern. I samarbete med mottagarländernas regeringar söker fonden 
bekämpa den illegala odlingen, produktionen, handeln och konsumtionen 
av narkotiska och vissa andra droger. Bl. a. söker man åstadkomma en 
övergång från odling av narkotiska växter till andra grödor. Förutom 
bistånd till landsbygdsutvecklingsprojekt lämnar UNFDAC även stöd till 
utbildning, vård av missbrukare och till uppbyggnad av rättsväsendet. 

Fonden finansieras på frivillig väg. Sverige har stött UNFDAC med 
medel ur biståndsbudgeten sedan 1977 och är en av de större bidragsgivar
na. De svenska bidragen har främst avsett jordbruksprojekt, där nya 
grödor introducerats som alternativ till odling av opiumvallmo och koka
buskar. 

Vid FN:s konferens om narkotikafrågor, som ägde rum i Wien somma
ren 1987, gjorde Sverige en treårig utfästelse om 70 milj. kr. till fondens 
verksamhet. Av summan har en del avsatts för svenska enskilda organisa
tioners medverkan i UNFDAC-projekt. Budgetåret 1988/89 utbetalas 20 
milj. kr. till fonden. Jag föreslår en höjning av bidraget till 25 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90, varav 5 milj. kr. till insatser som genomförs av FN:s 
fackorgan WHO och ILO. 

Internationella sjöf artsuniversitetet 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 

15 000 000 
15 000 000 

Internationella sjöfartsuniversitetet som är beläget i Malmö drivs i den 
internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regi. Universitetet ger högre 
utbildning på sjöfartsområdct till personer som är sysselsatta inom sjöfart 
och hamnadministration i sina hemländer. Dessa verksamheter känneteck-
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nas av en alltmer avancerad teknisk utveckling. Universitetet kompletterar 
de regionala utbildningscentra som finns i en rad u-länder. Hittills har ca 
300 studeranden utexaminerats. Sverige är en av universitetets största 
bidragsgivare. Medelsbehovet för budgetåret 1988/89 beräknas till 15 milj. 

kr. 

Andra multilaterala bidrag 

Budgetåret 1988/89 
Budgetåret 1989/90 
varav 
miljöinsatser 
övrigt 

Miljöinsatser 

152 992 105 
483 797 105 

125 000 000 
358 797 105 

Som jag tidigare framhållit får det nya miljömålet betydelse för Sveriges 
samarbete med de internationella organisationerna. Dessa bör i första hand 
uppmuntras att ta ökad miljöhänsyn i sin reguljära verksamhet. Åtminsto
ne under en övergångsperiod behöver de emellertid också genom särskilda 
riktade bidrag stödjas i sitt arbete att integrera miljöhänsynen. Dessa 
bidrag skall stimulera och stödja en process mot en mer miljöinriktad 
verksamhet. Enligt min mening bör sådant stöd främst inriktas på åtgärder 
som stärker kapaciteten hos u-länderna att själva göra nödvändiga miljö
och naturresursbedömningar. Stöd till planering och institutionsuppbygg
nad i u-länderna är särskilt viktigt. Den Internationella naturvårdsunionen 
(IUCN) har ett omfattande program för kapacitetsuppbyggnad i en rad 
u-länder. Genomförandet sker både i samarbete med regeringar och enskil
da medlemsorganisationer i u-länderna. Jag föreslår fortsatt svenskt stöd 
till IUCN. 

FN :s miljöprogram (UNEP) har nyligen genomfört en utvärdering av sitt 
biståndsprogram. Slutsatserna av denna sammanfaller väl med de riktlinjer 
jag tidigare angivit angående stöd till kapacitetsförstärkning i u-länderna. 
Om UNEP:s biståndsverksamhet får denna inriktning avser jag att ställa 
ytterligare resurser till UNEP:s förfogande. 

Som jag tidigare framhållit kommer även Världsbanken, UNDP och 
flera av FN: s fackorgan att revidera inriktning och program i syfte att 
främja en bärkraftig utveckling i u-länderna. Insatser och projekt samt 
extra resurser som tas i anspråk i denna process kommer att finansieras 
från delposten. 

Även stöd för att anordna nationella eller regionala konferenser samt 
utbildningsinsatser och informationsspridning för att främja en bärkraftig 
utveckling är värdefullt. De ökade krav som härmed ställs på de internatio
nella organisationerna kommer att kräva kompetent personal och extra 
resurser. Jag har redan tillsammans med mina nordiska kollegor uttalat 
Sveriges beredvillighet att stödja denna typ av insatser. när de aktualise
ras. Jag är därför beredd att, när så anses befogat, föreslå att Sverige bistår 
med expertis. 

Jag föreslår att 125 milj. kr. avsätts som särskild delpost under anslags
posten Andra multilaterala bidrag. 
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Öi·rigt 

Under delposten Övrigt finansieras bidrag till ett stort antal organisationer, 
program och andra internationella aktiviteter. Extra insatser genom inter
nationella organisationer kan också aktualiseras under pågående budgetår. 

Under andra anslagsposter redovisas beräknade anslag för vissa organi
sationer. Ibland kan det av förhandlingstekniska skäl vara svårt att förutse 
det svenska bidraget. I andra situationer råder osäkerhet om storlek och 
tidpunkt för kommande svenska bidrag. I sådana fall utnyttjas delposten 
Övrigt. 

Under senare tid har stora framsteg gjorts i fyrpartsförhandlingama 
rörande Angola/Namibia. Ett avtal undertecknades i december 1988. Som 
en del i FN :s arbete för avkolonisering fastställde FN :s säkerhetsråd 1978 i 
resolution 435 bl. a. en plan för särskilda insatser i samband med Namibias 
övergång till självständighet ( UNT AG). Sverige utfäste särskilt stöd för 
UNT AG 1978. Den planerade FN-insatsen skall bl. a. innehålla stöd till 
övervakning vid genomförandet av allmänna val till en konstituerande 
församling. FN skall vidare ombesörja repatrieringen av flyktingar. En 
beredskap måste finnas för svenskt stöd och medverkan i denna FN-insats 
för avkolonisering. I linje med Sveriges tidigare starka stöd för ett fritt 
Namibia har medel för en insats reserverats under denna anslagspost. 
Beredskap för andra insatser i Namibia för återuppbyggnad m. m. finns 
under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 

Vissa bidrag utgår som ett återkommande stöd till verksamhet som 
regeringen bedömer som angelägen. Under budgetåret 1989/90 räknar jag 
med bidrag till bl. a. Internationella rödakorskommitten (ICRC). FN:s 
boende och bebyggelsecenter (HABITAT), FN:s kvinnofond (UNIFEM). 
FN:s centrum för transnationella företag (UNCTCJ, samt bidrag till den 
svenska UNICEF-kommittens verksamhet. 

Under budgetåret 1989/90 beräknas vidare medel för internationellt han
dikappbistånd utbetalas. Bidrag till FN:s frivilliga fond för tortyroffer 
belastar också denna anslagspost. 

Under budgetåret 1989/90 kan över denna anslagspost även komma att 
finansieras extra bidrag till UNHCR:s program. 

Riksdagen har tidigare (prop. 1987/88: 100, bil. 5, UU 20, rskr. 226 och 
prop. 1988/89: 35, UU 12. rskr. 21) beslutat om svenskt deltagande i en 
nordisk fond för förmånlig kreditgivning till u-länder. Mot bakgrund av 
detta beslut beräknar jag Sveriges första inbetalning för 1988/89 till ca. 62 
milj. kr. Jag beräknar ett lika stort medelsbehov för 1989/90. Om Sveriges 
bidrag blir högre än detta belopp belastar även ökningen denna anslags
post. 

Genom tekniskt bistånd från bl. a. UNCT AD har u-ländernas deltagande 
i de multilaterala handelsförhandlingarna den s. k. Uruguayrundan inom 
GATT, underlättats. Vissa råvaruorganisationer arbetar med att stödja 
u-ländernas ansträngningar att få ökad avsättning för sin produktion. För 
dessa och andra handelsrelaterade åtgärder beräknar jag ett medelsbchov 
på 4 milj. kr. 
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Anslagsposten belastas också med extra bidrag till studier och utred
ningar som bedrivs i internationella organisationer och som av regeringen 

bedöms som angelägna. 
Svenska institutet kommer under anslagsposten att erhålla medel för 

personal- och administrationskostnader i samband med mottagandet i Sve
rige av FN-stipendiater. 

Nordiska afrikainstitutet har utarbetat särskilda forskningsprogram av
seende Afrika med inriktning på bl. a. södra Afrika, landsbygdsstädernas 
betydelse för utvecklingen i Afrika samt människors situation och överlev

nadsmöjligheter i Afrikas arida områden. Programmen kommer att få ökat 
stöd från de nordiska länderna och det svenska bidraget skall finansieras 
under detta anslag. 

Från anslaget kommer även bidrag att ges till svenska FN-förbundets 
information om det multilaterala utvecklingssamarbetet. Svenska FN-för

bundet skall inför budgetåret 1989/90 inkomma med en plan över planerad 
informationsverksamhet. Beslut om bidragets storlek, fördelning samt ad
ministration meddelas i regleringsbrev för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, 

som jag har förordat i det föregående, 

2. godkänna de gjorda utfästelser som jag angivit i del föregående, 

3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och 
utbetalningar som jag härutöver har föreslagit i det föregående, 

4. till Bidrag till internationella hist<lndsprogram för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 3 433 505 000 kr. 

C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA 
Hl87 i88 
1988i89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 045 420 982 
5 572 787 000 
6 090 000 000 

SIDA:s anslagsframställning 

Reservation 1 937 913 663 

Styrelsen för internationell utveckling !SIDA) föreslår för budgetåret 
1989/90 en höjning av biståndet genom SIDA med 578.2 milj. kr. till 6151 
milj. kr. SIDA har därvid utgått ifrån att andelen för utvecklingssamarbete 

genom SIDA förblir 54 % av den beräknade biståndsramen. 
SIDA konstaterar att de fattigaste u-ländernas försämrade situation sam

manhänger med såväl externa som interna orsaker. Bland de förstnämnda 

är handeln och utlandsskulden tongivande. Sänkta råvarupriser och fort
satta handelshinder samt skuldproblem av närmast oöverkomliga propor
tioner har drabbat dessa länder. Samtidigt har interna faktorer, t. ex. svag 
ekonomisk politik, medfört stora budgetunderskott, hög inflation, sned~ 

7 Rik.wl11>1en 1988189. I sam/. Nr 100. Bila>111 5 
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vridna valutakurser och en ogynnsam prispolitik. Detta har lett till att 
många av dessa länder nu genomför ekonomiska strukturanpassningspro
gram i samarbete med Internationella valutafonden och Världsbanken. 

För att dessa återhämtningsprogram skall lyckas måste de stödjas ge
nom omfattande resursöverföringar. Mot denna bakgrund föreslår SIDA 
en kraftig utvidgning av det nuvarande stödet för Särskilda insatser i 
skuldtyngda länder. En ny post för bilateralt betalningsbalandstöd föreslås 
under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 

De avspänningstendenser som nu kan skönjas i flera konfliktområden i 
världen kan enligt SIDA få konsekvenser för svenskt bistånd i t. ex. 
Afghanistan, Centralamerika, Kampuchea och Namibia. 

Med anledning av det nya biståndsmålet om en framsynt hushållning 
med naturresurser och omsorg om miljön har SIDA utarbetat en handlings
plan i syfte att bredda och intensifiera arbetet med miljöfrågor. Likaså har 
arbetet med kvinnofrågor och demokrati intensifierats. Ökade krav på 
andra områden, t. ex. insatser i Latinamerika och södra Afrika. har gjort 
att stora krav nu ställs på SIDA:s organisation. SIDA välkomnar de ökade 
biståndsvolymerna och anser att de högre kvalitetsambitionerna från stats
makternas sida är berättigade, men att de måste åtföljas av en personal
förstärkning till SIDA. Man anser sig därför inte kunna uppfylla de bespa
ringskrav som ålagts SIDA. Medel för ett antal nya tjänster yrkas under 
anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

SIDA verkar för en förskjutning av myndighetens roll i utvecklingssam
arbetet mot mer analys, planering. styrning och uppföljning. samt mindre 
direkt inblandning i genomförande av projekt och program. Rollföränd
ringen framgår även av SIDA:s betoning av mottagarländernas ansvar för 
genomförande av projekt, ökad utkontraktering av biståndsverksamheten 
till företag och institutioner samt av satsningar på att stärka den svenska 
resursbasen inom centrala delar av biståndet. Förenklingar inom SIDA:s 
metodik för genomförande av biståndet föreslås, bl. a. längre löptider för 
samarbetsavtal. 

Reservationerna på anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA 
ökade något under budgetåret 1987/88. Reservationernas storlek och ka
raktär har påverkat SIDA:s förslag till landramar. 

SIDA föreslår betydande höjningar av medelsramarna för Moc;:ambique 
och Nicaragua samt för anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och 
andra enskilda organisationer. Anslagsposten för regionala insatser före
slås uppdelad på tre separata poster, där Centralamerika föreslås få den 
största ökningen. Katastrofanslaget föreslås minska mot bakgrund av att 
insatserna till Uganda i SIDA:s förslag förs över till en ny anslagspost 
Övriga länder, Uganda. SIDA föreslår slutligen att ytterligare en ny an
slagspost inrättas: Övriga länder, Costa Rica. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret I 989/90 föreslår jag att 6 090,0 milj. kr. ställs till förfogande 
för utvecklingssamarbete genom SIDA. Detta innebär en anslagsökning 
med 517.2 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1988/89. 
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Genaella frägor 

Som framgått tidigare anser jag att särskilda insatser till skuldtyngda 
länder bör omfatta en kombination av multilaterala insatser och direkta 
bilaterala bidrag. Det är i normalfallet svårt att i förväg veta hur fördelning
en och utformningen av insatserna till de olika länderna bäst skall göras. 
Mot denna bakgrund anser jag att SIDA:s förslag om införande av en ny 
anslagspost under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA kallad 
Betalningsbalansstöd skulle minska handlingsutrymmet. En sammanhållen 
anslagspost under anslaget C 3. Andra biståndsprogram bör därför även 
fortsättningsvis utnyttjas för de olika typer av insatser som kan komma 
ifråga. Det är angeläget att SIDA aktivt deltar i beredningen av insatser för 
skuldtyngda länder och att styrelsens samlade kunskap om olika länder 
utnyttjas. 

Beträffande SIDA:s krav på ökade resurser med anledning av ökade 
ambitioner inom områden som miljö. kvinnor, demokrati m. m. delar jag i 
stort SIDA:s uppfattning. Jag återkommer till denna fråga under anslaget 
C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

Mottagarländerna har det övergripande ansvaret vid genomförande av 
biståndsinsatser. Jag delar SIDA:s uppfattning att arbetssätt och metoder 
inom biståndet utformas så att mottagarländerna ges möjlighet att ta på sig 
detta ansvar. Endast därigenom kan biståndsinsatserna bli en integrerad 
del av landets utvecklingsprogram. Förändringar i den nuvarande arbets
fördelningen bör dock anpassas till lokala förutsättningar och biståndets 
karaktär. 

I takt med den expanderande svenska biståndsverksamheten har också 
antalet personer. institutioner och företag med erfarenhet av sådan verk
samhet vuxit. Möjligheterna för SIDA att delegera genomförandet av bi
ståndsfinansierad verksamhet har därigenom ökat. Jag välkomnar SIDA:s 
planer på att utkontraktera en ökad del av verksamheten till företag 
och till svenska eller internationella organisationer och institutioner av 
skilda slag. Det är viktigt att de som på detta sätt genomför biståndet har 
kompetens att bidra med kunskapsutveckling. som utgör kärnan i bi
ståndsverksamheten. Likaså är det. som SIDA föreslår. angeläget att 
utveckla den svenska resursbasen inom områden som är centrala för det 
svenska biståndet. En ökad utkontraktering - i genomförandet av projekt 
och program - får inte innebära att minskad vikt läggs vid uppgifter som 
analys av mottagarländernas ekonomiska och politiska situation, planering 
av biståndsinsatser samt styrning och uppföljning av biståndet. 

I detta sammanhang vill jag allmänt understryka vikten av goda kunska
per om förhållanden i mottagarländerna och den u-landspolitiska miljön för 
möjligheterna att ge ett effektivt bilateralt bistånd. Det är bl. a. angeläget 
att analysera hur pågående ekonomiska reformprogram slår igenom inom 
de sociala områden som berör folkflertalet. främst hälsovård och undervis
ning. Analyser av detta slag kräver god insikt om ländernas förvaltnings
struktur och sätt att fungera i utvecklingssamarbetet. Här har ambassader
na och biståndskontoren en väsentlig uppgift som svårligen kan utföras 
utan kontinuerliga lokala kontakter. Härtill kommer att en mer målmedve-
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ten bevakning av miljöaspekter, frågor rörande demokrati och mänskliga 
rättigheter och kvinnornas situation - ställer stora krav på en kontinuerlig 
uppföljning av biståndet och diskussion med mottagarländernas myndighe
ter. 

Jag delar SIDA:s uppfattning att ökad samfinansiering bör eftersträvas 
med de övriga nordiska länderna, enligt den modell som tillämpas i 

SADCC-samarbetet. eller med vissa FN-organ som UNlCEF. Världsban
ken och de regionala utvecklingsbankerna. Härigenom kan bl. a. admini

strativa resurser sparas. 
Under 1980-talet har samarbetsavtalen givits en mera enhetlig utform

ning och tvåårsavtal är regel. Jag har funnit detta ändamålsenligt och anser 
att löptiden för samarbetsavtal normalt inte bör förlängas. För att åstad

komma kapacitetsvinster kan det i vissa fall finnas anledning att förlänga 
löptiden för samarbetsavtal med ett tredje år då programmet medger detta. 

Om SIDA för visst mottagarland finner en förlängning av avtalstiden 
motiverad bör styrelsen till regeringen inkomma med en framställning om 
en sådan förlängning. 

Sveriges samarbete med skilda u-länder sker i många olika former. En 
stor del av biståndet kanaliseras via andra organ än SIDA. För program

länderna regleras samarbetet genom dels ett huvudavtal. ett s. k. samar
betsavtal med normalt två års löptid som anger ramarna för det bilaterala 

samarbetet. dels olika sektor- eller insatsavtal med en löptid upp till fem 
år, och dels ett proceduravtal. I programländerna finns biståndskontor 
inom de svenska ambassaderna. Avgörande för om ett land skall vara 

programland har varit biståndets omfattning och långsiktighet. Typen av 
insatser är ytterligare ett kriterium för om det skall anses vara motiverat att 
upprätta ett landprogram. formaliserat i ett samarbetsavtal. Samarbetsav
tal förekommer även inom ramen för det tekniska samarbetet genom 
BITS. dock utan att någon finansiell ram anges. 

Enligt min mening har samarbetet med Uganda nu fått en sådan omfatt
ning och stabilitet att en överenskommelse bör träffas med Ugandas rege
ring om formerna för det fortsatta utvecklingssamarbetet. Samarbetet fi
nansieras från anslagsposten Katastrofer, stöd till återuppbyggnad m. m. 

Beträffande biståndet för regionala insatser föreslår jag, liksom SIDA. 
en uppdelning, bl. a. med hänsyn till att anslagsposten har ökat kraftigt. 
Jag föredrar emellertid en uppdelning med en anslagspost för Afrika. en för 

Asien och en för Centralamerika. 
I enlighet med vad som framförts i det inledande avsnittet om priorite

ringar i biståndet föreslår jag att anslagsposten Särskilda program delas 
och en ny anslagspost inrättas inom anslaget C 2. Utvecklingssamarbete 

genom SIDA för särskilda miljöinsatser. Vidare föreslås att anslagsposten 
Katastrofer m. m. i fortsättningen benämns Katastrofer. stöd till återupp
byggnad m. m., för att bättre beskriva de verksamheter som finansieras 
över anslagsposten. Utöver dessa förändringar avser jag ej att inrätta några 
ytterligare anslagsposter under anslaget. 

Den nya uppdelningen av anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 

SIDA framgår av tabell 5. 
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Tabell S. Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA budgetåren 1988/89-
1989/90 (milj. kr.) 

AFRIKA 
Angola 
Botswana 
Etiopien 
Guinea-Bissau 
Kap Verde 
Kenya 
Lesotho 
Moc;ambique 
Tanzania 
Zambia 
Zimbabwe 
Regionala insatser Afrika 
Humanitärt bistånd 
södra Afrika 

ASIEN 
Bangladesh 
Indien 
Laos 
Sri Lanka 
Vietnam 
Regionala insatser i Asien 

LATINAMERIKA 
Nicaragua 
Regionala insatser 
i Centralamerika 
Humanitärt bistånd 
i Latinamerika 

ÖVRIG!' 
Katastrofer, stöd ti 11 
återuppbyggnad m. m. 

Medelsram 
1988/89 

150 
95 

145 
75 
60 

140 
35 

355 
520 
240 
160 
230 il I 

340 

135 
380 

70 
50 

300 
1011 I 

190 

45111 

190 

615 
Bistånd genom folkrörelser o. 
andra enskilda organisationer 525 
Särskilda miljöinsatser 62,5(21 
Särskilda program 336,3(21 
Rekrytering och utbild-
ning av fältpersonal 74 
Vissa landprogramkostnader 45 

SUMMA: 5 572,8 

Förslag till medelsram 
1989/90 

SIDA Föredra- Föränd
ganden ring 

170 170 + 20 
95 95 

145 145 
80 80 + 5 
65 65 + 5 

140 140 
35, 35 

395 395 + 40 
540 540 + 20 
260 240 
180 180 + 20 
2351.11. 235 + 5 

340 350 + 10 

135 135 
380 380 

85 85 + 15 
70 70 + 20 

300 300 
10 (11 15 + 5 

230 230 + 40 

55111 55 + 10 

190 190 

534 800 +195 

550 575 + 50 
85 121 125121 + 62, 5 

315!21 328121 8,3 

81 81 + 7 
51 51 + 6 

6 151131 6 090 517,2 

111 SIDA har föreslagit en uppdelning av anslagsposten Regionala 
insatser i tre poster: SADCC 1210 milj. kr. 1, Centralamerika 
155 milj. kr. J respektive övrigt 1Afrika och Asien1 135 milj. kr. 1. 
Här har i stället en uppdelning gjorts på Afrika, Asien och 
Centralamerika. 
121 Anslagsposten Särskilda program har uppdelats på två anslags
poster. Den nya anslagsposten Särskilda miljöinsatser motsvaras 
1988/89 av den tidigm·e delposten Miljö- och markvård. 
131 I summan ingår, förutom de i tabellen föreslagna beloppen, 
SIDA:s förslag till medelsfördelning avseende tre nya anslagsposter 
Betalningsbalansstöd (300 milj. kr.1 och övriga länder: Costa Rica 
t25 milj. kr. I och Uganda 175 milj. kr. I. 
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Afrika 

Angola 

Sydafrikas angreppskrig mot Angola har inneburit stora påfrestningar på 
Angolas ekonomi och allvarligt hindrat landets utveckling. Utlandsskulden 
har ökat markant. bl. a. beroende på fallande oljepriser och dollarkursens 
nedgång. För att möta problemen har Angola påbörjat ett ekonomiskt 
reformprogram. Regeringen har också ansökt om medlemsskap i IMF och 
Världsbanken i syfte att erhålla el! effektivt stöd i den nödvändiga struk
turanpassningsprocessen. I reformprogrammet ingår bl. a. avreglering av 

priser och ett ökat utrymme för enskilda initiativ. särskilt inom jordbruket. 
Läget avseende mänskliga rättigheter är inte tillfredsställande. men det 
måste ses mot bakgrund av det långvariga kriget med Sydafrika. Bl. a. 
inom det juridiska systemet pågår emellertid ett reformarbete i riktning 
mot större rättssäkerhet. Biståndet till fiskerinäringen bör fortsätta. Likaså 
är stödet till den utsatta hälsosektorn angeläget. Som ett led i strävandena 
att motverka den ekonomiska krisen har varubiståndet under senare år fått 
ökad vikt. Stödet till miljöinsatser i Luanda. i form av renhållning m. m. 
bör fortsätta. Katastrofbistånd bör ges även fortsättningsvis främst för att 

bistå det stora antalet internflyktingar. Den senaste utvecklingen i södra 
Afrika gör att i planeringen av biståndet till Angola utrymme bör finnas för 
en anpassning till de förändrade förhållanden som kan uppstå till följd av 

en fredsuppgörelse. Med hänsyn till Angolas svåra ekonomiska situation 
och landets utsatta läge i södra Afrika finner jag det motiverat att öka 

medelsramcn med 20 milj. kr. till 170 milj. kr. 

Botswana 

Den botswanska ekonomin är för närvarande jämförelsevis stark. Utveck
lingssamarbetet med Botswana motiveras främst av landets utsatta läge i 
förhållande till Sydafrika. Biståndet syftar till ekonomisk och social ut
veckling med särskilt beaktande av självständighets- och utjämningsmå
len. Insatserna inom dricksvattenförsörjning, undervisning och distrikts
utveckling bör fortsätta. Efter sex års torka finner jag det särskilt angeläget 
att intensifiera ansträngningarna att förebygga markförstöring genom in
satser för miljö och markvård. Vidare bör särskilda ansträngningar göras i 
syfte att få till stånd ett bredare samarbete med insatser som förmedlas av 

BITS. SWEDFUND och IMPOD. Detta förutsätter ett flexibelt utnyttjan
de av personal- och konsultfonden. Landet har en parlamentarisk styrelse
form med flera partier. Mänskliga rättigheter respekteras. Det svenska 
biståndet används effektivt. Jag föreslår en oförändrad medelsram om 95 
milj. kr. 

Etiopien 

Etiopien är ett av jordens fattigaste länder. Under I 988 har landet åter varit 

i behov av omfattande katastrofbistånd, främst på grund av otillräckliga 
skördar. Samstämmiga bedömningar visar att importbehoven av livsmedel 
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ökar. samtidigt som landets ekonomi snabbt försämras bl. ~1. genom den 
väpnade konflikten i de norra regionerna. Jag förutser fortsatt behov av 
katastrofbistånd under kommande ar. Sverige har vid överläggningar med 
Etiopien uttryckt oro över den etiopiska jordbrukspolitikens negativa 
verkningar och det tvång som rapporterats i .samband med koncentra
tionen av befolkningen till byar. Ett hinder för utvecklingen iir självfallet 
konflikten i de norra regionerna. Från svensk sida har framhållits att det är 
angeläget att fredsskapande samtal inleds. Även fortsättningsvis bör frågor 
rörande fred, dcmokrati och grundläggandc mänskliga rättigheter spela en 
viktig roll i dialogen med den etiopiska regeringen. En central målsättning 
för det långsiktiga biståndet är att nå landsbygdsbefolkningen genom att 
bidra till skydd av miljön och skapa förutsättningar för en ökad livsmedels

och skogsproduktion. Jag föreslår en oförändrad medelsram om 145 milj. 

kr. 

Guinea-Bissau 

Guinea-Bissau genomför för närvarande ett ekonomiskt strukturanpass
ningsprogram, som stöds av Internationella valutafonden och Världsban
ken. Sverige bör fortsätta att stödja Guinea-Bissaus ansträngningar att 
genomföra detta program för att landet skall få en ökad tillväxt. Viktigt är 

även fortsatt stöd till de social sektorerna, särskilt utbildning. Även lands
bygdsutvcckling bör ges fortsatt stöd. Respekten för mänskliga rättigheter 
har varit bristfällig. En upprustning av rättsväsendet planeras med bl. a. 
svenskt stöd. Jag finner det motiverat med en ökning av medelsramen med 

5 milj. kr. till 80 milj. kr. 

Kap Verde 

Biståndet till Kap Verde bör även i fortsättningen inriktas på insatser för 
att främst avhjälpa den rådande livsmedelsbristen. Det system, som har 
utvecklats för varubiståndet, bör fortsätta, vilket innebär att intäkterna 
från försålda varor tillförs en nationell utvecklingsfond. som används för 
att finansiera markarbeten, bevattningsanläggningar och vägbyggen. Jag 
föreslår en ökning av medelsramen med 5 milj. kr. till 65 milj. kr. 

Kenya 

Den ekonomiska utvecklingen i Kenya har under senare år varit positiv. 
Biståndet syftar huvudsakligen till att förbättra försörjningen för fattiga på 

landsbygden. Jag anser att biståndet även i fortsättningen bör inriktas på 
landsbygdsutveckling med koncentration på markvård, vattcnförsörjning 
och hälsovård med familjeplanering. Ett ökat folkligt deltagande i projekt

genomförandet skall eftersträvas. Respekten för mänskliga rättigheter i 
Kenya har under lång tid varit relativt god. Under senare år har läget 
försämrats. Detta har uppmärksammats av Sverige och andra biståndsgi

vare. Reservationen 1987/88 är betydande och förutses komma att ligga 
kvar på nuvarande nivå ännu ett år. Jag föreslår en oförändrad mcdclsram 
om 140 milj. kr. för Kenya. 
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Le sot ho 

Biståndet till Lesotho syftar till att slå vakt om landets självständighets
strävanden och att minska sårbarheten gentemot Sydafrika. Ett stort antal 
lesothier arbetar i Sydafrika. Beroendet vad avser transporter och kommu
nikationer är i stort sett totalt. Dessa ekonomiska realiteter begränsar 
starkt Lesothos handlingsutrymme. Lesothos regering strävar efter att 
bibehålla nationell självständighet, men samtidigt är trycket från Sydafrika 
stort. Landets roll som fristad för flyktingar från Sydafrika har kraftigt 
inskränkts. Det finns mot denna bakgrund anledning att noga följa den 
fortsatta utvecklingen i landet. relaterat till Sveriges södra Afrika-politik. 
Stödet bör koncentreras till områden som långsiktigt kan öka produktionen 
inom landet. Särskild inriktning på markvård är angeläget för att hejda 
jorderosion, liksom program för arbetsint<:nsiv teknik i syfte att skapa fler 
arbetstillfällen. Fortsatt stöd bör även ges i form av förvaltningsbistånd. 
Reservationen för 1987/88 uppgick till 22 milj. kr. Genomförandet av 
markvårdsprogrammet beräknas ta mer medel i anspråk. Jag föreslår en 
oförändrad medelsram om 35 milj. kr. 

Moramhique 

Mo<;:ambique har under många år utsatts för Sydafrikas destabiliseringspo
litik. Den sydafrikastödda rebellrörelsens terror har medfört svåra lidan
den för civilbefolkningen, som utsatts för stora grymheter. Hälften av 
landets redan otillräckliga skolor liksom dess sjukstugor har förstörts. 
Nästan en miljon mo<;:ambikier lever som flyktingar i grannländerna. Ytter
ligare fem miljoner är helt beroende av hjälp utifrån för att överleva. Trots 
sitt svåra läge söker Mo<;:ambique visa ökad respekt för grundläggande 
mänskliga rättigheter. År 1987 påbörjades ett ekonomiskt rehabiliterings
program som bl. a. innebär en avreglering av priser och devalvering av 
valutan. Programmet, som utformats i samarbete med Världsbanken och 
IMF, har fått omfattande internationellt stöd. Det har redan börjat ge 
positiva resultat med tillväxt i ekonomin. Det svenska biståndet anpassas 
kontinuerligt till det besvärliga läget i landet. Beredskap bör även i fortsätt
ningen finnas att svara på speciellt akuta behov genom kompletterande 
betalningsbalansstöd och katastrotbistånd. Biståndet bör utgöra en kombi
nation av insatser för att lindra den akuta krisen och främja långsiktiga 
utvecklingsinsatser inom jordbruk. energi och industrirehabilitering. Stö
det till sociala sektorer. främst inom undervisning, bör öka successivt. Jag 
anser att en successiv anpassning av biståndet till såväl säkerhetsläget som 
det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet är nödvändig och finner det 
motiverat med en ökning av stödet med 40 milj. kr. till 395 milj. kr. 

Tan::.ania 

Det är angeläget att Tanzania ges stöd till det pågående ekonomiska 
reformprogrammet, som är en förutsättning för en positiv ekonomisk ut
veckling i landet. Framsteg har gjorts. bl. a. har BNP per capita ökat under 
de senaste två åren. Ett fortsatt omfattande internationellt bistånd, som 
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också inkluderar skuldlättnader, är dock nödvändigt för att stabil tillväxt i 
landet skall komma till stånd. Läget beträffande mänskliga rättigheter i 
Tanzania är relativt gott. Regeringen har alltsedan självständigheten 
strävat efter jämlikhet. Den bedriver en generös flyktingpolitik. Jag anser 
att ett fortsatt omfattande varubistånd till industrin, jordbruket och kom
munikationer i Tanzania är nödvändigt för landets ekonomiska tillväxt. Ett 
fortsatt stöd till de sociala sektorerna förblir ett viktigt bidrag till utveck
lingen för landets många fattiga. Jag vill också framhålla de viktiga insatser 
som omfattas av kvinnoprogrammet. Anpassningen av det svenska bistån
det till det ekonomiska reformprogrammet har medfört vissa ompriorite
ringar. Jag föreslår en ökning av landramen med 20 milj. kr. till 540 milj. kr. 
Dessutom kan fortsatt bctalningsbalansstöd komma alt bli aktuellt. 

Zambia 

Biståndet till Zambia syftar till ökad livsmedelsproduktion, förbättringar 
för fattiga grupper på landsbygden och att medverka till att stärka landets 
ansträngningar att minska beroendet av Sydafrika. Det svenska biståndet 
bör även i fortsättningen inriktas på jordbruk samt på stöd inom hälso- och 
undervisningssektorerna. Under kommande budgetår planeras ett nytt 
treårsavtal inom hälsoområdet innebärande en ökning med 40 % i förhål
lande till föregående avtalsperiod. Biståndet bör ytterligare anpassas till 
behovet av en grundläggande reformering av den skuldtyngda och koppar
beroende ekonomin. Läget avseende mänskliga rättigheter i Zambia fram
står som tämligen gott. Landet för en generös flyktingpolitik. Jag föreslår 
en oförändrad medelsram om 240 milj. kr. Om Zambia förändrar sin 
ekonomiska politik på ett sådant sätt att realistiska förutsättningar för en 
positiv ekonomisk utveckling i landet uppnås hör ytterligare medel ställas 
till förfogande från anslagsposten Särskilda insatser för skuldtyngda län
der. 

Zimhabll'e 

Biståndet till Zimbabwe syftar främst till att minska de sociala och ekono
miska klyftorna i landet samt till minskat beroendet av Sydafrika. Stöd ges 
till hälsovård, undervisning, förvaltningsutveckling och transportsektorn. 
Avsikten är att nå de mest eftersatta grupperna på landsbygden, inkl. 
lantarbctarna och deras familjer. Varubiståndet ,är ett stöd till Zimbabwes 
ansträngningar att åstadkomma ett bredare handelsutbyte. Genom att de 
inbördes stridigheterna mellan de två politiska partierna ZANU och ZAPU 
upphört har läget beträffande mänskliga rättigheter förbättrats, liksom 
säkerheten på landsbygden. Medelsutnyttjandet inom biståndet har för
bättrats markant. Jag föreslår en ökning av landramen med 20 milj. kr. till 
180 milj. kr. 

Regionala insatser i Afrika 

Huvuddelen av medlen från anslagsposten går till regionala projekt i södra 
Afrika genom samarbetsorganisationen Southern Af1ican Development 
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Coordination Conference (SADCC). Posten används även för stöd till 
Östafrikanska utvecklingsbanken (EADB) och till Intergovernmental Au
thority on Drought and Development (IGADD). 

Det svenska samarbetet med SADCC syftar till att stödja medlemslän
dernas självständighet och ekonomiska tillväxt. Biståndet bör även i fort
sättningen koncentreras till främst transporter. kommunikationer och 
energiförsörjning. Upprustning. drift. underhåll och utbildning bör i fort
sättningen spela en ökad roll för att vidmakthålla gjorda investeringar. inte 
minst i transitkorridorerna. Det bredare ekonomiska och kulturella samar
betet mellan Norden och SADCC-länderna bör drivas vidare. Preliminärt 
har överenskommelse träffats om en fond för att främja samägda företag 
och annat samarbete mellan näringslivet i Norden och SADCC-regionen. 

Nuvarande avtal med EADB har förlängts till 1988/89. På grundval av en 
positiv utvärderingsrapport år 1988 och stort behov av en kapitalpåfyllnad 
bereds ett nytt avtal med en årlig utbetalning om '.!O milj. kr. För samar
betsorganisationen för länderna på Afrikas horn. IGADD. beräknas det 
årliga stödet till 4,5 milj. kr. 

Den femåriga planeringsramen har givit ett ökat medelsutrymme som 
kan fyllas med nya åtaganden. vilket kommer att minska reservationen. 
Jag föreslår att anslagsposten Regionala insatser i Afrika uppförs med 235 
milj. kr. Härav avser 210 milj. kr. stöd till regionala insatser inom SADCC. 
varav 30 milj. kr. för det nordiska initiativet. 

Humanitärt bistånd i södra Afrika 

Förtrycket mot befolkningsmajoriteten i Sydafrika ökar. Genom anslags
posten Humanitärt bistånd i södra Afrika får rörelser och människor som 
är motståndare till eller offer för apartheidsystemet ekonomiskt. moraliskt 
och politiskt stöd från Sverige. Utformningen av det humanitära biståndet 
syftar vidare till att stödja uppbyggnaden av demokratiska och icke rasisti
ska samhällen i Sydafrika och Namibia. 

Biståndet omfattar stöd till försörjning av flyktingar. rättshjälp, upp
byggnad av demokratiska organisationer. studiestöd, facklig utbildning, 
bidrag till försörjning av politiska fångar och deras familjer samt informa
tion och forskning om apartheidsystemet och dess följder. 

En stor del av biståndet föreslås även i fortsättningen ges i form av stöd 
till humanitär verksamhet inom befrielserörelserna African National Con
gress (ANC) och South West Africa Peoples Organization (SWAPO). 
Särskild hänsyn skall därvid tas till behovet av stöd till utbildning och 
planering inför framtida majoritetsstyre i Namibia och Sydafrika. Jag 
finner att situationen i södra Afrika ger anledning till en ökning av medels
ramen för det humanitära biståndet med 10 milj. kr. till 350 milj. kr. Om 
utvecklingen skulle föranleda ytterligare behov kan medel från anslagspos
ten Katastrofer, stöd till återuppbyggnad m. m. utnyttjas för humanitära 
insatser i södra Afrika. Medel inom denna anslagspost kan bl. a. utnyttjas 
för insatser i anslutning till fredsprocessen mot ett självständigt Namibia. 
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Asien 

Bangladesh 

Under 1980-talet har det svenska biståndet till Bangladesh genomgått en 
avsevärd förändring. Biståndet inriktas nu främst på att genom sysselsätt
ningsskapande projekt förbättra levnadsförhållandena för fattiga på lands
bygden. Svårigheten att nå de sociala målen är dock alltjämt betydande. 
Biståndet domineras av landsbygdsutveckling. hälsostöd och undervis
ning, medan varubiståndet minskar. Fortsatt stöd bör ges till Grameen 
Bank, som är en snabbt expanderande bankverksamhet till förmån för 
fattiga människor. främst kvinnor. Bangladesh har under året genomgått 
perioder av politisk instabilitet, som tidvis åtföljts av kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Arbetet med att höja kvaliteten i de svenska bi
ståndsinsatserna i Bangladesh bör fortsätta. Jag förordar en oförändrad 
medelsram om 135 milj. kr. 

Indien 

Biståndet till Indien inriktas sedan flera år tillbaka på skogsbruk med 
markvård. hälsovård, dricksvatten på landsbygden och energi. De fattig
doms- och miljöinriktade insatserna har fått en allt större omfattning och 
fungerar väl. De stora reservationerna medger ökade satsningar inom de 
ovan nämnda sektorerna samt även inom undervisningssektorn. Inom 
landramen har för närvarande cirka en fjärdedel avsatts för energiarbete. 
Ett ökat intresse har den senaste tiden visats från Indiens sida för energi
och miljösamarbete. En framställan om biståndsfinansiering för ett vatten
kraftverk, URI, i Kashmir har nyligen kommit. Projektet prioriteras av 
Indien av miljöskäl. därför att vattenkraft kan ersätta energi som baseras 
på avverkning av skog. I projektet ingår också en del som avser skogsplan
tering för att återställa områden, där skogen tidigare har avverkats. 
Kraftverket beräknas kunna genomföras på sex år. Om projektet vid 
upphandlingen tillfaller ett svenskt konsortium. som givit anbud, kan en 
u-kredit bli aktuell. Gåvoandelen måste på grund av projektets storlek 
finansieras med dels u-kreditmedcl. dels landramsmedel. SIDA och BITS 
har fått i uppdrag att utvärdera projektet. Inom energisamarbetet med 
Indien finns reserverade medel som kan användas för finansieringen. Be
lastningen på landramen kan därför begränsas till 100 milj. kr. per år. För 
att ett svenskt åtagande skall kunna göras krävs ett bemyndigande från 
riksdagen att överskrida planeringsramen för Indien med högst 400 milj. 
kr. Information om vattenkraftverket URI gavs i utrikesnämnden under år 
1988. Den växande industrin och de snabbt expanderande städerna medför 
miljöhot av för Indien nytt slag. Förutsättningarna för att inleda ett samar
bete avseende miljövård inom den moderna sektorn undersöks. De största 
miljöproblemen orsakas dock av långtgående skogsförstörelse. som bl. a. 
medför erosion och ökar risken för översvämningar. Indien prioriterar 
numera miljövårdande insatser mycket högt. De svenska skogsprogram
men har fått ett allt större inslag av miljö- och markvårdande insatser. Ett 
stöd till skogs- och markvårdsinsatser i Himalaya övervägs. Indien är en 
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demokrati med en fri debatt, men de fattigas mänskliga rättigheter kränks 
ofta. Med hänsyn till den stora reservationen föreslår jag en oförändrad 
medelsram om 380 milj. kr. Jag hemställer vidare om att riksdagen bemyn
digar regeringen att överskrida planeringsramen för Indien med högst 400 
milj. kr., om beslut fattas om att stödja vattenkraftprojektet Uri. 

Laos 

Utvecklingssamarbetet med Laos inriktas på skogs-, transport- och el
kraftssektorerna. Landet har brist på personer med kunskaper om ekono
misk politik och företagsledning. Större vikt bör enligt min mening i 
fortsättningen läggas vid överföring av kunskaper. särskilt inom förvalt
ning och företag. Samarbetet syftar även till att bryta landets isolering. 
Miljöinsatser får ökat utrymme inom ramen för stödet till skogssektorn. En 
hälsovårdsinsats är under beredning. Sverige stöder genom FN:s narkoti
kafond (UNFDAC) en insats för bekämpning av opiumodling. Den tidigare 
stora reservationen kommer att försvinna när utbyggnaden av vattenkraft
verket Xeset inleds. På det ekonomiska området har på senare tid en 
liberalisering skett och byråkratins roll har minskat. Även en strävan att 
öppna landet i politiskt avseende kan noteras. Jag föreslår en ökning av 
medelsramen med 15 milj. kr. till 85 milj. kr. 

Sri Lanka 

Den etniska konflikten i landet har medfört stor materiell förstörelse och 
negativt påverkat den ekonomiska utvecklingen. Konflikten har medfört 
att våld och kränkningar av mänskliga rättigheter har fortsatt och ökat i 
omfattning. Bist~mdet bör även i fortsättningen inriktas främst på lands
bygdsutveckling och undervisning. Jag anser även att återuppbyggnaden 
av landets infrastruktur bör stödjas. och föreslår en ökning av medelsra
men med 20 milj. kr. till 70 milj. kr. 

Vietnam 

Biståndet till Vietnam koncentreras till pappersindustri, skogsbruk, häl
sovård, industrirehabilitering och varubistånd. Inom dessa sektorer har 
samarbetet gradvis anpassats till Vietnams behov av bl. a. miljövård. pri
märhälsovård och förctagsledning. Landets nästan totala brist på utländsk 
valuta påverkar biståndets utformning. Tecken tyder på att Vietnam 
strävar mot en öppnare samhällsform. Den pågående ekonomiska liberali
seringen ger större utrymme för initiativ på det ekonomiska området för 
allt fler människor. Vietnams regering har utfäst att dra tillbaka sina 
trupper från Kampuchca senast år 1990. Jag förutsätter att så blir fallet. En 
planering för ett fortsatt samarbete efter år 1990 pågår. dock utan bindande 
åtaganden. Jag föreslår en oförändrad medelsram om 300 milj. kr. 
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Regionala insatser i Asien 

Från anslagsposten utgår stöd till Mekongkommittens arbete. Ett gradvis 
ökande samarbete kan förutses med inriktning på regionala miljövårdspro
blem. Om Kampuchea-frågan löses kan kommitten komma att få ytterliga
re uppgifter. Hantverksfiske i Bengaliska viken stöds genom F AO under 
ett avtal som utlöper år 1991. Det svenska bidraget för 1989/90 är 6 milj. kr. 
Jag föreslår att anslagsposten Regionala· insatser i Asien beräknas till 15 

milj. kr. 

Latinamerika 

Nicaragua 

Nicaragua befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris, främst till följd av 
väpnad aggression. ekonomiska sanktioner och en alltför svag ekonomisk 
politik. Biståndet är inriktat på att upprätthålla produktionen inom industri 
och jordbruk samtidigt som en ekonomisk utveckling på medellång sikt 
understöds. Särskilt lämnas stöd till kultursamarbete, demokrati och kvin
noinsatser. Samarbetet bör fortsätta inom sektorerna mineralutvinning, 
skogsbruk och energiproduktion. Ett stort varubistånd bör även i fortsätt
ningen vara ett viktigt instrument för att lindra följderna av den ekonomis
ka krisen och påbörja en återuppbyggnad efter kriget, om förhållandena så 
medger. Beredskap bör även finnas för akuta behov genom katastrofhjälp. 
Skadorna efter orkanen Joan är mycket betungande. Överenskommelsen 
om vapenvila mellan de fem centralamerikanska länderna i augusti 1987 
har bidragit till att stärka de demokratiska fri- och rättigheterna i landet. 
Nicaraguas kapacitet att ta emot bistånd är god. Jag anser det motiverat 
med en ökning av stödet med 40 milj. kr. till 230 milj. kr. 

Regionala insatser i Centralamerika 

Sveriges bidrag till regionala insatser i Centralamerika syftar till att främja 
fredssträvandena i regionen och ansträngningarna att öka samarbetet mel
lan länderna. Verksamheten bör i första hand främja personkontakter och 
kunskapsutveckling inom skilda områden såsom hälsovård, miljövård och 
'utbildning. I valet av insatser bör särskilt beaktas möjligheterna att främja 
och befästa en demokratisk utveckling och att bidra till ökad respekt för 
mänskliga rättigheter. En beredskap bör också finnas att lämna stöd till 
program som av de centralamerikanska länderna prioriteras för internatio
nell finansiering. Därutöver bör beredskap finnas att stödja internationella 
appeller för Centralamerika med katastrotbistånd. Jag anser det motiverat 
med en ökning av anslagspostcn från 45 milj. kr. till 55 milj. kr. 

Humanitärt bistånd i Latinamerika 

Det humanitära biståndet i Latinamerika utgörs till stor del av stöd till 
insatser för att främja mänskliga rättigheter och bistå politiskt förföljda. 
Särskilt utvecklingen i Centralamerika har ställt krav på omfattande 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

109 



nödhjälpsinsatser för ett ökande antal flyktingar och hemlösa. Efter anta
gandet av den centralamerikanska fredsplanen har nya behov av insatser 
för återflyttning av flyktingar från Honduras och Mexico till hemländerna i 
El Salvador och Guatemala uppstått. Ett fortsatt behov av stöd till förtryc
kets offer i de två återstående diktaturerna Chile och Paraguay är att 
förutse. Resultatet av folkomröstningen i Chile inger hopp om en utveck
ling i riktning mot demokrati, vilket kan motivera särskilda biståndsinsat
ser. I Latinamerika finns behov av fortsatt stöd för att främja demokrati
strävanden och bistå ekonomiskt och socialt eftersatta grupper, som ofta 
saknar förutsättningar att delta i den politiska processen. Detta gäller bl. a. 
kvinnor och barn. Stöd bör också kunna ges för återuppbyggnad och 
förstärkning av demokratifrämjande institutioner. 

Biståndet utgår huvudsakligen som bidrag till enskilda svenska och 
internationella organisationer som Diakonia, Rädda Barnen, Röda korset, 
Kyrkornas Världsråd och World University Service och till enskilda grup
per och organisationer i mottagarländerna. De förmedlande och mottagan
de organisationernas kapacitet är av avgörande betydelse för Sveriges 
möjligheter att lämna bidrag och tillmötesgå de behov som finns. Även om 
den politiska situationen i flera av länderna ofta har försvårat det humani
tära biståndet, har under de senaste åren möjligheterna att lämna ett 
effektivt bistånd förbättrats hos mottagande och förmedlande organisatio

ner. 
Jag finner att situationen i Latinamerika motiverar fortsatta betydande 

humanitära biståndsinsatser. Anslagsposten föreslås oförändrad till 190 
milj. kr., då viss del av de tidigare delvis humanitära insatserna i Central
amerika numera stöds genom anslagsposten Regionala insatser. 

Övrigt 

Katastrofer, stöd till återuppbyggnad m. m. 

Katastrofbistånd lämnas i första hand som hjälp åt människor i u-länder, 
som drabbats av naturkatastrofer eller väpnade och politiska konflikter. 
Katastrofmedel kan även användas som extra bistånd till länder, som 
erhåller svenskt utvecklingsbistånd och vilkas försörjning och utveckling 
hotas av oförutsedda händelser. Ett tredje användningsområde utgörs av 

åtgärder för att förbättra katastrofberedskapen och förebygga katastrofer. 
l.Jnder det gångna året har försörjningssituationen åter varit mycket an
strängd i flera afrikanska länder. Den svåra situationen i bl. a. Etiopien, 
Sudan, Angola och Moc;ambique, som till stor del har sin grund i inbördes
krig och utifrån stödd gerilla verksamhet, tycks bestå. Flera miljoner män
niskor har tvingats på flykt i sökandet efter mat eller för att rädda sig undan 
övergrepp och terror. Redan fattiga länder får härmed ta emot stora flyk
tingströmmar, som utgör en extra belastning på deras redan hårt ansträng
da resurser. Genom generösa bidrag till insatser bland flyktingar kan denna 
börda minskas. Behov av betydande katastrofhjälpsinsatser i bl. a. de ovan 
nämnda länderna även under kommande år kan förutses. Utvecklingen på 
Västbanken och Gaza inger oro. Behoven av humanitära insatser bland 
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dem som utsätts för övergrepp har ökat under det senaste året. En ökning 
av de humanitära hjälpinsatserna har också skett. 

Jag har i inledningsavsnittet bl. a. redovisat några allmänna övervägan
den angående bistånd mellan krig och fred. Härvid konstaterades att det på 
flera håll i världen pågår en löftesrik utveckling mot fred och lösningar av 
politiska konflikter. FN spelar här en avgörande roll för att föra fredsarbe
tet framåt. Utöver de konkreta förhandlingsresultaten krävs också bety
dande internationella biståndsinsatser för återuppbyggnad. Ett generöst 
återuppbyggnadsbistånd till krigsdrabbade länder kan bidra till att skapa 
framtidstro och därmed underlätta fredsprocessen. Biståndet kan alltså i 
detta perspektiv spela en aktivt fredsbefrämjande roll. Jag finner mot 
bakgrund härav anledning att inom ramen för denna anslagspost under 
budgetåret 1989/90 skapa särskilt utrymme för återuppbyggnads insatser, 
som kan bidra till fred och stabilitet i konfliktdrabbade eller krigshärjade 
länder och regioner. 

Biståndet till Uganda kan tjäna som exempel på vad som anförs ovan. 
Här har Sverige alltsedan maktskiftet i landet år 1986 bidragit till återupp
byggnad. Dessa insatser har genomförts med ett brett folkligt deltagande 
inom olika samhällsområden. Den nya regeringen har visat ett engagemang 
för mänskliga rättigheter och en förbättring inom detta område kan noteras 
efter år 1986. Det svenska biståndet till Uganda kanaliseras främst via FN 
och enskilda organisationer. Flera av de pågående insatserna syftar till 
utveckling av långsiktig karaktär. Utöver bidrag från denna anslagspost 
har stöd lämnats från anslagsposterna Projektbistånd till vissa u-länder och 
Särskilda insatser i skuldtyngda u-länder. Det är angeläget att fortsätta och 
gradvis öka stödet till Ugandas återuppbyggnad och utvecklingsansträng
ningar. 

Jag föreslår att anslags posten "Katastrofer, stöd till återuppbyggnad 
m. m." uppförs med 800 milj. kr. Av beloppet avser 280 milj. kr stöd till 
återuppbyggnadsinsatser. 

Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer 

Jag har tidigare redovisat att bistånd genom folkrörelser och andra enskil
da organistioner bör spela en viktig roll inom biståndsverksamheten. Den 
kunskap om bistånd och u-länder som finns hos organisationerna är en 
betydelsefull bas för det svenska biståndet. Genom folkrörelserna engage
ras många människor i Sverige aktivt i utvecklingssamarbetet. Folkrörel
serna har i ett långt och brett perspektiv varit bärare av demokratiska ideal 
i vårt eget land. De har goda möjligheter att med sina kunskaper och 
erfarenheter stödja framväxten av folkliga rörelser i u-länderna och där
med främja en demokratisk samhällsutveckling. Inom bl. a. miljövårdsom
rådet spelar folkrörelserna en viktig roll. Sammanlagt kanaliseras mer än 1 
miljard kronor, vilket motsvarar mer än 20% av det totala bilaterala 
biståndet, genom folkrörelser och andra enskilda organisationer. Jag anser 
att folkrörelser och andra enskilda organisationer även fortsättningsvis bör 
spela en allt viktigare roll. Detta kommer till uttryck i form av successivt 
uppräknade anslag. Jag föreslår att anslagposten Bistånd genom folkrörel
ser och andra enskilda organisationer höjs med 50 milj. kr. till 575 milj. kr. 
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Särskilda miUöinsatser 

I enlighet med det nya miljömålet i biståndet kommer miljöhänsyn att 
integreras i olika delar av biståndet. Miljömålets genomförande möjliggörs 
bl. a. genom utarbetande av miljö- och naturresursstrategier, tillämpning 
av miljökonsekvensbedömningar i biståndsprojekten samt utvecklingsar
bete kring miljö- och utvecklingsfrågor. Vidare krävs insatser för att stärka 
mottagarländernas miljökunnande och det allmänna miljömedvetandet ge
nom utbildning och forskning, tillgodose folklig medbestämmanderätt vid 
stora projekt samt stärka miljölagstiftningen och den administrativa och 
institutionella kapaciteten som erfordras för en långsiktig förvaltning av 
naturresurserna. 

Jag anser att fortsatta satsningar bör göras på byskogs- och markvårds
projekt med en klar fattigdoms- och landsbygdsorientering. Härutöver 
krävs åtgärder för att bredda miljöinsatserna genom t. ex. vattenresurspla
nering, marin miljövård och åtgärder för att bevara den biologiska mångfal
den. Vidare finns behov av biståndsfinansierade insatser för att lösa 
miljöproblem inom den moderna sektorn. Det gäller bl. a. industriell 
miljövård och ansträngningar för att utveckla och sprida miljövänlig tek
nik, förnyelsebara energikällor och för att begränsa förorenande utsläpp. 
Ökade resurser och en större andel av utvecklingsbiståndet bör även gå till 
investeringar som behövs för att förbättra miljön t. ex. skogsplantering, 
utveckling av brännvedsproduktionen, skydd för vattentillgångar, mark
vård, kombinerat jord- och skogsbruk, småskaligt jordbruk, billiga vatten
och avloppssystem samt omvandling av grödor till bränsle. 

Miljöförstöringen utgör ett allt större hot mot u-ländernas utvecklings
möjligheter samtidigt som ländernas resurser för att lösa miljöproblemen 
är ytterst knappa. I syfte att ge förutsättningar för ett effektivt genomfö
rande av miljömålet i bi stånds samarbetet finner jag att behov föreligger för 
ökade resurser inom miljö- och naturresursområdet. utöver tillgängliga 
medel inom bl. a. landprogrammen, katastrofbiståndet och stödet genom 
enskilda organisationer. Jag har därför funnit det motiverat att inrätta en 
särskild anslagspost benämnd Särskilda miljöinsatser för att intensifiera 
stödet för bilaterala och regionala miljöprogram. De miljöinsatser som för 
närvarande finansieras inom anslagsposten Särskilda program. föreslås 
föras över till den nya anslagsposten. Medclsbehovet för särskilda miljöin
satser beräknar jag till 125 milj. kr. 

Särskilda proRram 

Anslagsposten Särskilda program är avsedd att vara ett komplement till i 
första hand det övriga biståndet genom SIDA. Syftet är dels att skapa 
förutsättningar för att särskilt uppmärksamma ämnesområden där initiativ 
och utökade insatser är speciellt angelägna. dels att främja metodutveck
ling för biståndsverksamheten. Från anslagsposten finansieras även insats
förberedelser och resultatvärdering. Medlen bör kunna användas både för 
särskilda initiativ i enskilda länder, i regioner och i internationella sam
manhang. 
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För att ovanstående målsättningar skall upfyllas anser jag att följande 
områden bör ingå som delposter under Särskilda program: energi, häl
sovård, AIDS-bekämpning, befolkningsfrågor, kvinnofrågor. kultur och 
massmedia. främjande av demokratisk utveckling och mänskliga rättighe
ter, försöksverksamhet och metodutveckling. samt insatsförberedelser 
och resultatvärdering. 

Verksamheten inom de ämnesinriktade delposterna bör omfatta insatser 
med anknytning till det långsiktiga utvecklingssamarbetet, såväl bilateralt 
som multilateralt. 

Befolkningsfrågornas nära samband med såväl miljö som kvinnors hälsa 
uppmärksammas allt mera. Det finns ett stort antal organisationer som 
bedriver verksamhet med relevans för detta samband. Jag föreslår därför 
att delposterna för hälsovård, befolknings- och kvinnofrågor ges ökad 
prioritet. 

Regeringen har för budgetåren 1988/89-1990/91 utfäst 60 milj. kr. för 
forskning om AIDS och tropiska sjukdomar. För innevarande budgetår har 
20 milj. kr. anvisats. Medlen disponeras av SAREC. Forskningsprogram
met skall genomföras i internationell samverkan och målet är att få fram 
läkemedel och vaccin mot AIDS och tropiska sjukdomar. 

Samarbete på kultur- och massmediaområdet utgör ett viktigt komple
ment till det mer tekniskt och ekonomiskt inriktade biståndet. Kulturstö
det skall bl. a. främja ett folkligt deltagande i kulturlivet medan stödet till 
massmedia skall ges till uppbyggandet och utvecklandet av främst press 
och radio men också nyhetsbyråer i u-länder. Jag finner ökade satsningar 
på kultur- och massmediaområdet motiverade. 

Inför innevarande budgetår inrättades en särskild delpost för främjande 
av demokrati och mänskliga rättigheter. Riktlinjer för verksamheten under 
delposten har utarbetats. Som framgått av inledningsavsnittet tillmäter jag 
främjandet av mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling fortsatt 
stor betydelse. 

Stöd från delposten försöksverksamhet och metodutveckling bör i första 
hand ges för insatser i programländer. Anknytning till sektorer där SIDA 
har betydande aktiviteter och behov bör eftersträvas. Jag noterar att SIDA 
finner att förstärkningen av den svenska resursbasen är en viktig kompo
nent i arbetet. Från delposten finansieras även Sveriges stöd till det inter
nationella programmet om sociala aspekter på ekonomisk anpassning. 

Jag välkomnar den rationalisering av verksamheten som SIDA eftersträ
var bl. a. genom att verksamheten koncentreras till större sammanhållna 
program. I verksamheten krävs ett nära samarbete med SAREC och BITS 
eftersom insatserna ibland gränsar mot forskning och utbildning. Ett bety
dande antal av pågående projekt sker i samarbete med olika FN-organ. 
Mot bakgrund av Sveriges aktiva engagemang för förbättringar av de 
internationella organisationernas verksamhet inom och utom FN-systemet 
finner jag det motiverat att insatser genom olika FN-organ bedöms även i 
detta perspektiv. Denna aspekt bör bevakas i samråd med utrikesdeparte
mentets u-avdelning. 

Jag beräknar medelsbehovet under Särskilda program till 328 milj. kr. 
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Rekrytering och ,;tbildning av fältpersonal 

Anslagsposten utnyttjas för rekrytering av biträdande experter, volontärer 
och Junior Professional Officers inom FN-systemet, för rekrytering av 
biträdande experter inom de bilaterala programmen. för aktivering av den 
svenska resursbasen, för s. k. mindre fältstudier samt för rekrytering och 
utbildning av fältpersonal. Det är angeläget att lämpliga personer rekryte
ras för deltagande i fältarbetet och för olika uppgifter i FN-organen och att 
de får en adekvat utbildning. Det gäller inte minst den växande kategori av 
personal, som är anställd av konsultföretag och som kontrakteras av SIDA 
i biståndssamarbetet. Jag välkomnar att SIDA planerar att successivt öka 
rekryteringen av biträdande experter och Junior Professional Officers med 
målsättningen att 100 personer från denna kategori skall vara i fält 1989/90. 
Härigenom vidgas den svenska resursbasen och det multilaterala samarbe
tet stärks. Jag förordar att 81 milj. kr. avsätts för anslags posten Rekryte
ring och utbildning av fältpersonal. 

Vissa landprogramkostnader 

Denna anslagspost upptar skatter och sociala avgifter för fältpersonal som 
erläggs i Sverige samt kostnader för försäkringsavgifter vid varusändning
ar. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i mottagarländerna, 
framför allt i södra Afrika. får även vissa personalkostnader redovisade i 
SIDA:s anslagsframställning avseende handläggning av säkerhetsfrågor 
finansieras från ans\agsposten. Medelsbehovet för budgetåret 1989/90 be
räknas till 51 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete 

genom SIDA som jag i det föregående förordat. 
2. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden 

som jag föreslagit i det föregående, 
3. till Utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag av 6 090 000 000 kr. 

C 3. Andra biståndsprogram 
1987/88 Utgift 1 216 032 741 kr. Reservation 1 609 834 859 kr. 
1988/89 Anslag 1 364 199 ooo kr. 
1989/90 Förslag 1 647 334 ooo kr. 

Under anslaget anvisas medel för u-landsforskning genom styrelsen för 
u-landsforskning (SAREC), tekniskt samarbete och u-krediter genom be
redningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS), gäst
stipendieprogram genom Svenska institutet, främjande av u-länders export 
genom importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD), industriellt samar-
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bete genom fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWED
FUND), projektbistånd till vissa u-länder samt medel för särskilda insatser 
i skuldtyngda u-länder. 

Tabell 6. Andra biståndsprogram budgetåren 1988/89-1989/90 (milj. kr.) 

Anslag 

U-landsforskning 

BlTS verksamhet, därav 
Tekniskt samarbete 
U-krediter 

Gäststipendieprogram 

IMPOD:s verksamhet 

Anvisat 
1988/89 

280,0 

540,0 
1170,01 
1370, OJ 

3,7 

16,5 

Industriellt samarbete111 1n. 01 

Projektbistånd till vissa 
u-länder 50, o 

Särskilda insatser i 
skuldtyngda länder 470,0 

Utredningar m. m. 4.0 

Summa 1364.2 

Förslag 
1989/90 

:315. 0 

610.0 
1210, 01 
1400,01 

4,5 

3,8 

(25. 0.J 

70,0 

640,0 

4,0 

1647.3 

Bcrälmad 
ändring 
1989/90 

+ 35. 0 

+ 70,0 
1.+ 40, 01 
(+ 30, OJ 

+ 0, 8 

- 12, 7 

+ 20, 0 

+ 170,0 

+ of. 

+ 283, 1 

(li Finansiering med reservationsmedel under u-krediter 

U-landsf vrskning 

SAREC 

SAREC föreslår att 330 milj. kr. anvisas för verksamheten. Efter ett år av 
konsolidering då en ny organisation trätt i kraft, datorisering och internut
bildning genomförts, samt ett regionkontor i södra Afrika upprättats, har 
SAREC ambitionen att expandera det bilaterala samarbetet. 

Verksamheten innefattar stöd till internationella forskningsprogram, 
stöd till forskning i och forskningssamarbete med länder i Afrika, Asien 
och Latinamerika, samt stöd till svensk u-landsforskning. Ett centralt mål 
är att stärka nationell forskningskapacitet i u-länder. 

SAREC menar att de internationella forskningsprogrammen har en vik
tig roll som producenter av forskningsresultat och som stöd för nationella 
forskningsansträngningar. SAREC har funnit det angeläget att i de interna
tionella forskningsprogrammen verka för ökat deltagande av u-landsrepre

sentanter både på forskar- och ledningsnivå. Likaså har SAREC aktivt 
verkat för att knyta ihop de nationella institutionerna i samarbetsländerna 
med de internationella forskningsinstitut som SAREC stöder. 
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SAREC fortsätter att med prioritet utveckla det bilaterala forskningsstö
det till ett antal, främst afrikanska. länder. Detta stöd ges för att på längre 
sikt bygga upp forskningskapacitet. SAREC stöder också samarbete med 
några länder som besitter en starkare bas för forskning än de fattigaste 
u-länderna. I dessa fall koncentreras samarbetet till områden där forsk
ningsresultat av mer generellt u-landsintresse kan nås och där Sverige kan 
bidra med relevant forskningskompetens. 

SAREC avser att gå vidare med institutionssamarbete som modell i 
forskningsstödet. Den innebär att inhemska forskare vid u-landsinstitu
tioner skall formulera och genomföra projekt. gärna i samarbete med 
motsvarande svensk vetenskaplig institution. Ett problem är emellertid 
tillgången på lämpliga svenska resurser. Även om SAREC i huvudsak 
anlitat universitetsinstitutioner i Sverige finns exempel på u-landsinstitu
tioner som bistått annan u-landsinstitution. Samverkan med institutioner i 
Norden kan bli mer aktuella i framtiden. 

Forskarutbildning är ett ökande inslag inom SAREC:s bilaterala samar
bete. SAREC menar att utbildningen helst bör äga rum inom ramen för ett 
väl fungerande långsiktigt institutionssamarbete. SAREC avser att öka 
stödet till nationella forskarutbildningsprogram i u-länder. 

Utanför de ordinarie bilaterala samarbetsprogrammen har SAREC ut
format särskilda stödformer för samhällsvetenskapliga forskare i Latin
amerika och Afrika. SAREC finner det angeläget att genom det svenska 
stödet stimulera forskningspluralism för att ge utrymme för skilda veten
skapliga synsätt och för att understödja en vetenskaplig och samhällelig 
debatt. Av vikt är också att stödja forskning som berör demokrati och 
mänskliga rättigheter. Under 1989 har SAREC för avsikt att inventera 
forskningsläget på detta område. 

SAREC framhåller att det finns starka skäl att i ökad omfattning göra 
riktade insatser för att bevara existerande goda forskningsmiljöcr och för 
att stärka basen för forskning inkl. forskarrekrytering. SAREC framhåller 
den starka kopplingen mellan högre utbildning och forskning och välkom
nar samverkan med SIDA. Diskussioner om sådan samverkan förs för 
närvarande kring förslag till stöd för högre utbildning och forskning inom 
områdena skog- och markvård. SAREC planerar vidare att med några 
andra givare undersöka möjligheterna till givarsamverkan för stöd till 
högre utbildning och forskning i något eller några afrikanska länder. 

Som komplement till det ordinarie internationella och bilaterala stödet 
tar SAREC initiativ till forskningsstöd inom några områden som SAREC 
bedömer som särskilt angelägna. Dessa inkluderar områdena miljö och 
utveckling. marin forskning, AIDS, demokratisk samhällsutveckling och 
mänskliga rättigheter. energiforskning i Östafrika och södra Afrika, forsk
ning i Centralamerika, högre utbildning och universitetens infrastruktur. 

samt svensk u-landsforskning. 
SAREC ser det som en viktig uppgift att samordna och skapa en lämplig 

balans mellan de olika stödformerna till svensk u-landsforskning. Under 
budgetåret 1988/89 fortsätter SAREC med projektstöd och stöd till ytterli
gare några forskningsmiljöer samt med tillsättningen av forskartjänster. 

Budgetåret 1989/90 skall forskningsmiljöstödet utvärderas inför nytt tre-
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årsstöd. Detta kommer att ge underlag för planering av det långsiktiga 
stödets utveckling och roll i SAREC:s totala stöd till svensk u-landsforsk

ning. 
Merparten av SAREC:s samlade stöd går till jordbruks-, skogsbruks-, 

och miljöforskning. Närmare en tredjedel av stödet går till hälsoforskning. 
Samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk forskning erhåller 
också stöd från SAREC. Budgetåret 1987/88 gick drygt hälften av det 

bilaterala och regionala stödet till Afrika, 35 % gick till Latinamerika och 

12 % till Asien. 

Föredragandens överväganden 

Forskning och uppbyggnad av forskningskapacitet är av stor betydelse för 

u-ländernas möjligheter att lösa grundläggande utvecklingsproblem. En 

central uppgift för SAREC är att bidra till att bygga upp och stärka 
forskningskapaciteten i enskilda u-länder, vilket sker bl. a. genom samar

bete mellan forskningsinstitutioner i Sverige och institutioner i u-länder. 
Genom att bidra till att stärka forskningsmiljöer i u-länderna och till utbild

ning på akademisk nivå kan forskarflykt motverkas och u-ländernas förmå

ga att lösa problem i utvecklingen öka. 
SAREC:s verksamhet är desto viktigare då den ekonomiska krisen har 

drabbat forskningen i många u-länder hårt. Akuta problem har i många fall 
tvingat länder att koncentrera sina begränsade resurser på mera omedelba

ra behov, vilket fört med sig att forskningens bas har försvagats. Forsk

ningens kapacitetskris är särskilt framträdande i Afrika. Det är därför 

naturligt att SAREC liksom övriga biståndsmyndigheter ger Afrika fortsatt 
hög prioritet i sin verksamhet. Jag finner de ökade satsningarna på forskar

utbildning väl motiverade och välkomnar SAREC:s strävanden att främja 

kontakter mellan nationella institutioner med internationella institut. 

De fattigaste u-länderna utgör SAREC:s främsta verksamhetsområde. 
Det kan dock även i fortsättningen vara motiverat att bedriva visst forsk
ningssamarbete med u-länder som har en starkare bas för forskning. 

Forskning på jordbrukets, skogsbrukets och miljöns områden är angelä
gen. Orsakssammanhangen bakom avskogning och ökenspridning är kom
plicerade. U-ländernas egna resurser att bedriva miljöforskning är blyg
samma, varför ett långsiktigt och metodiskt engagemang krävs. 

Jag vill i detta sammanhang lämna en kort redovisning av det forsknings
program om skog och miljö som SAREC sedan 1986/87 har ansvaret för. 

Programmet är inriktat dels på uppbyggande av forskningskapacitet i 

u-länder särskilt i Afrika, dels på mer resultatinriktade forskningsprojekt 

inom högt prioriterade områden. Stödet har två ämnesmässiga huvudin
riktningar: ett program för torra områden (ökenspridning) och ett program 

för sluten skog (avskogning). För torra och halvtorra områden förläggs 

flertalet insatser till Östafrika medan forskningsprogrammet för tropisk 

skog innefattar insatser också i Latinamerika och Sydostasien. Hittills har 
stöd beviljats för bl. a. ett forskarutbildningsprogram i mark- och vat

tenvård, agro-forestry-forskning, biologisk bekämpning av skadeinsekter. 

forskning om miljökonsekvenser vid avverkning av tropisk regnskog, 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

117 



forskning kring rehabilitering av torr lövfällande tropisk skog. samt för ett 
forskningsprogram om olika aspekter på mänskligt liv i torra områden. 
Forskningsprogrammet om skog och miljö och andra satsningar inom 
skogs-. markvårds-, jordbruks- och miljöforskning bör enligt min mening 
fortsatt ha hög prioritet. 

Jag välkomnar SIDA:s och SAREC:s arbete för samverkan mellan 
forskningsstöd och andra delar av utvecklingssamarbetet. Stödet till 
svensk u-landsforskning bör fortsätta i syfte att genom forskning och 
undervisning bidra till den internationella förståelsen i Sverige för u-län
dernas problem och för Sveriges roll i ett internationellt utbyte med bl. a. 
u-länder. U-landsforskningen i Sverige är viktig för utvecklingen av resurs
basen för utvecklingssamarbetet. Regeringen har, för att ytterligare för
stärka insatserna på detta område, enligt 1987 års forskningspolitiska be
slut (prop. 1986/87: 80, bil. 2, UU 16, rskr. 285), inrättat bl. a. sex profes
surer inom områdena ekonomi, statskunskap och miljö vid SAREC. 

Jag har tidigare under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 
anslagsposten Särskilda program m. m., redovisat ett treårigt forsknings
program om AIDS och tropiska sjukdomar. 

Anslagen för u-landsforskning har ökat starkt under en följd av år och 
anslagsutnyttjandet är högt. För budgetåret 1989/90 föreslår jag att 315 
milj. kr. anvisas för u-landsforskning. Av beloppet avser 20 milj. kr. det 
särskilda forskningsprogrammet om skog och miljö. 

Medel för SAREC:s förvaltningskostnader tas upp under anslaget C 6. 
Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). 

Tekniskt samarbete och u-krediter 

BITS 

BITS föreslår att 260 milj. kr. anvisas för tekniskt samarbete inklusive 
internationella kurser för budgetåret 1989190. I beloppet ingår av BITS 
beräknade behov för program som avser stipendier och expertutbyte vilka 
administreras av svenska institutet, samt stöd till utbildning och driftled
ning i vissa projekt i vilka SWEDFUND deltar. Vidare ingår beräknade 
kostnader om ca 3.5 milj. kr. för konsulter för granskning och uppföljning 
av projektförslag samt kostnader för utveckling av det administrativa 
systemet inom BITS. Beredningen begär vidare bemyndigande att även 
under I 989/90 få lämna utfästelser om bidrag inom det tekniska samarbetet 
motsvarande två gånger medelsramen. 

Inom det tekniska samarbetet förordar BITS en ökning av stödet till 
såväl konsult- som utbildningsinsatser för enskilda länder. Vidare förutses 
ett ökat utnyttjande av det finansiella stödet till vissa länder, samt att det 
tekniska samarbete som inletts med Världsbanken, inom vilket BITS bi
drar till korttidskonsulter för projektbedömning och projektgranskning, 
kommer att växa. 

Höjningen av medelsramen motiveras främst av att BITS räknar med att 
utrymmet för nya åtaganden snabbt kommer att krympa till följd av växan
de utbetalningar för gjorda utfästelser samtidigt som det genom att u-lands
intresset är stort finns goda möjligheter att utveckla det tekniska samarbe
tet. 
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För gåvoelement i u-krediter föreslår BITS en medelsram på 400 milj. 
kr. Ett medelstillskott på 400 milj. kr. ger, med hänsyn till den befintliga 

reservationen, utrymme för den förutsedda ökningen av utbetalningarna 
under budgetåret 1989/90. Vid utgången av budgetåret 1987/88 uppgick 

reservationen under anslagsposten u-krediter till 1022 milj. kr. 

Den förutsedda ökningen av utbetalningarna under u-krediter samman

hänger bl. a. med de höjningar av den lägsta tillåtna förmånlighetsgraden 

(gåvoelementet) i u-krediterna som genomförts under år 1987 och 1988 i 
enlighet med en överenskommelse inom OECD. V-krediter ges numera 

med en förmånlighetsgrad på 50 % till minst utvecklade länder och 35 % till 

övriga u-länder. Således behöver mer biståndsmedel tas i anspråk för varje 

kredit. 
I samband med regeringens beslut om tillämpning av de nya reglerna 

bemyndigades BITS, i enlighet med de förslag som anmäldes i 1987/88 års 

budgetproposition, att inleda försöks verksamhet med s. k. kombinations

krediter bestående av två separata komponenter: en gåva och en export

kredit. Försöksverksamheten omfattar de minst utvecklade länderna. Om 
särskilda skäl föreligger kan kombinationskrediter lämnas även till andra 

länder. Vid kombinationskrediter beslutar BITS om gåvodelen och AB 

Svensk Exportkredit om exportkrediten. 
BITS föreslår att u-kreditgivning bör kunna aktualiseras även via statliga 

utvecklingsbanker i vissa u-länder. Ett sådant arrangemang skulle göra det 

lättare att kanalisera u-krediter till mindre och medelstora industrier också 

inom den privata sektorn. V-kreditgivning i denna form förutsätter att 

utvecklingsbanken är väl etablerad. har kapacitet och kompetens att utvär

dera projekt, och har en utlåningspolitik som är förenlig med målen för 
svenskt bistånd. Bankens projektinriktning bör vidare överensstämma 

med den som gäller för u-kreditgivningen samt lämpa sig för samarbete 

med svenska företag. 

U-krediter används ofta för projekt med lång livslängd. Inom u-kredit
systemet har dock som regel kredittider om högst tio år medgivits. En 
återbetalningstid på tio år kan emellertid bli alltför ansträngande i förhål
lande till den period över vilken projekten kommer att generera intäkter 
och överskott. BITS avser därför att fr. o. m. 1988/89 medge möjligheter 
till kredittider på upp till 15 år eftersom längre kredittider möjliggör en 
bättre anpassning av återbetalningsvillkoren till betalningsförmågan. Detta 
skulle innebära en bättre anpassning till andra länders villkor vilka överlag 

medger längre kredittider på mjuka krediter än tio år. 
Ur biståndssynpunkt kan det enligt BITS vara rimligt att vid utformning

en av tänkbara kreditvillkor även medge viss amorteringsfrist. Med amor

teringsfrister kan krav på återbetalning innan en anläggning eller en fabrik 

genererat nödvändigt överskott undvikas. BITS avser mot denna bakgrund 
i större utsträckning än hittills ge möjligheter till kreditvillkor som innefat

tar amorteringsfrister. 
V-krediter försäkras genom s. k. biståndsgarantier mot eventuella för

luster om låntagare eller köpare inte fullgör sina förpliktelser. Genom 
särskilda avsättningar från histåndsanslagen och erlagda premier har en 

säkerhetsreserv byggts upp. Säkerhetsrescrven utökades under 1987/88 
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med 43 milj. kr. till totalt 270 milj. kr. vilket motsvarade 7 % av garantiför
bindelser för gjorda åtaganden. Skadefallen i u-kreditsystemet har hittills 
varit förhållandevis begränsade. BITS anser därför att det inte finns några 
behov att under 1988/89 ta medel från u-kreditanslaget till säkerhetsre
serven. 

Garantigivningen i u-kreditsystemet är uppbyggd på regelsystemet för 
statliga exportkreditgarantier från exportkreditnämnden !EKN ). BITS 
skall i sina beslut om garantierna vägledas av de yttranden och förslag som 
EKN lämnar. Premierna som tas ut för biståndsgarantierna baseras på 
EKN:s ordinarie premiesystem. BITS anmäler att man i anslutning till 
utredningen om statens roll vid finansiering av export (SOU 1988: 42) 
önskar att garantifrågorna i u-kreditsystemet ses över. 

De medel BITS erhåller för tekniskt samarbete resp. u-krediter anvisas 
under separata delposter. BITS anför att det vore önskvärt att få kunna 
omfördela medel mellan posterna. 

Föredragandens överväganden 

Det tekniska samarbetet genom BITS är ett flexibelt instrument som 
möjliggör insatser i olika former som kan anpassas till mottagarländernas 
behov och utvecklingsnivå. I kretsen av ett 20-tal samarbetslä~der ingår 
främst länder med vilka Sverige ingått samarbetsavtal, men också några 
tidigare programländer för SIDA och länder som av statsmakterna be
dömts som lämpliga för samarbete genom BITS. Mer reguljärt samarbete i 
olika former genom BITS omfattar bl. a. Algeriet, Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, Filippi
nerna, Ghana, Jamaica, Jordanien, Kina, Malaysia, Mexico, Nigeria, Paki
stan, Peru, Somalia, Sudan, Thailand, Tunisien och Uruguay. BITS kan 
besluta om enstaka insatser också i andra länder. 

Jag delar BITS uppfattning att det är motiverat att öka stödet till det 
tekniska samarbetet. En anslagshöjning är motiverad med hänsyn till att 
intresset bland samarbetsländerna för tekniskt samarbete med Sverige 
ökar alltmer. De enskilda projektförslagen tenderar också att bli större i 
takt med att kunskaperna om den svenska resursbasen ökar i samarbets
länderna. Det finns också ett mycket starkt intresse från samarbetsländer
na, från SIDA:s programländer och från övriga u-länder för BITS kurser 
och seminarier. De internationella kurserna är värdefulla instrument för att 
överföra kunnande till ett stort antal u-länder på viktiga områden som 
energi, transporter och kommunikationer samt industri. Jag välkomnar 
BITS strävanden att utvidga kurserna till nya områden som bl. a. förvalt
ning och miljö. 

Med hänsyn till att befintliga ramar utnyttjats har regeringen innevaran
de budgetår beslutat att omfördela 20 milj. kr. från reservationen för 
u-krediter till tekniskt samarbete. 

Insatserna inom det tekniska samarbetet har utvecklats i riktning mot 
lite större och mer komplexa projekt, som kräver längre planerings- och 
genomförandetid. I enlighet med riksdagens bemyndigande får BITS utfäs
ta två gånger anslaget under ett budgetår för tekniskt samarbete (prop. 
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1987/88: 100, bil. 5, UV 20, rskr. 226). Jag förordar en medclsram för 
tekniskt samarbete om 210 milj. kr. för budgetåret 1989/90. BITS bör få ta i 
anspråk erforderliga medel för konsulter, bl. a. för granskning av projekt
förslag, utvärderingar, och till utveckling av administrativa system. För att 
öka allmänhetens kännedom om BITS verksamhet bör medel under det 
tekniska samarbetet också tas i anspråk för information. BITS bör även få 
bemyndigande att under budgetåret 1989/90 utnyttja 20 milj. kr. av reserva
tionen för u-krediter för utbildnings- och företagsledningsinsatser inom 

SWEDFUND:s verksamhet. 

Inom ramen för tekniskt samarbete har BITS räknat in medel för expert
utbyte genom svenska institutet. Expertutbytesprogrammet är ett bra och 
flexibelt komplement till de internationella kurserna. Ett ökat personutby
te mellan Sverige och u-länderna vidgar möjligheterna till framtida samar
bete inom olika områden på ett värdefullt sätt och är viktigt inte minst som 
inslag i insatser för att främja demokrati. Jag beräknar en höjning av 
medlen för expertutbyte med 500000 kr. till 4 milj. kr. 

Genom u-krediter överförs finansiella resurser på förmånliga villkor för 
att finansiera svenska varor och tjänster i projekt som prioriteras av 

låntagarlandet och som BITS bedömer få betydande utvecklingsfrämjande 
effekter för landet. Utfästelse om u-kredit görs som regel i samband med 
att ett svenskt företag lämnar anbud på ett projekt. Krediten kan utnyttjas 
först när ett kontrakt har vunnits i internationell konkurrens. 

De höjningar av den s. k. förmånlighetsgraden i u-krediterna som nyligen 
genomförts i enlighet med överenskommelser mellan flertalet OECD-län
der syftar till att understryka krediternas karaktär av biståndspolitiskt 
instrument och motverka en osund exportkonkurrens med användande av 
biståndsmedel. 

V-kreditgivningen expanderade snabbt under första hälften av 1980-ta
let, men under de två senaste budgetåren har utbetalningarna minskat. 
Denna avmattning i verksamhetsvolymen hänger främst samman med 
minskningen av nyinvesteringarna i många u-län<ler som en följd av den 

ekonomiska krisen i dessa länder. En annan sida av den ekonomiska krisen 
är att ett stort antal u-länder har otillfredsställande kreditvärdighet. Det är 
också naturligt att enstaka. större projekt medför svängningar i anslagsbe
lastningen. 

Det finns tecken på att investeringarna i u-länderna åter ökar. För 
u-kreditverksamheten kan detta ge utslag i form av ökat medelsbehov. 
Diskussioner förs bl. a. om BITS medverkan i vattenkraftprojektet URI i 
Indien. Även andra medelskrävande projekt kan bli aktuella. Jag finner det 
också värdefullt att BITS söker samarbete med utvecklingsbanker i motta
garländerna och att samfinansiering med Världsbanksgruppen och regio
nala utvecklingsbanker främjas. Jag anser även att det ur biståndssynpunkt 
kan vara rimligt att i u-kreditsystemet medge längre kredittider och amor
teringsfrister såsom BITS föreslår. Frågor som rör garantierna i u-kredit
systemet har behandlats av Exportkreditutredningen (SOU 1988: 42). Jag 
avser att vid ett senare tillfälle föreslå regeringen att förelägga riksdagen 
förslag i dessa frågor. 

Den stora ointecknade reservationen under anslagsposten för u-krediter 
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ger utrymme för ökade åtaganden och utbetalningar, också med hänsyn 
tagen till att höjningen av lägsta gåvoclementet ökar biståndskostnaden för 
krediterna. Mot denna bakgrund föreslår jag att 400 milj. kr. anvisas för 
gåvoelemcnt i u-krediter under budgetåret 1989/90. Enligt bemyndigande 
av riksdagen (prop. 1987/88: 100, bil. 5, UU 20, rskr. 226) äger BITS rätt 
att göra utfästelser om biståndsmedel för u-krediter med belopp om högst 
två gånger de vid varje tillfälle tillgängliga medlen. 

Med anledning av vcrksledningsreformen har regeringen under 1988 
utfärdat en ny instruktion för BITS. Fr. o. m. årsskiftet 1988/89 ingår 
företrädare för riksdagen i BITS styrelse. 

Medel för BITS förvaltningskostnader tas upp under anslaget C 8. Be
redningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS). 

Gäststipendieprogram 

Föredragandens överväganden 

En del av svenska institutets gäststipendier finansieras med medel från 
detta anslag. För innevarande budgetår har över biståndsbudgeten 3,7 milj. 
kr. anvisats för dessa stipendier. Jag föreslår att stödet räknas upp med 0,8 
milj. kr. till 4,5 milj. kr. 

Svenska institutets verksamhet behandlas under anslaget D I. Svenska 
institutet m. m. 

IMPOD:s verksamhet 

Föredragandens överväganden 

IMPOD:s verksamhet behandlas under anslaget E 6. Importkontoret för 
u-landsprodukter. För budgetåret 1988/89 har 16,5 milj. kr. anvisats för 
verksamheten. IMPOD har också tilldelats särskilda medel från anslaget 
C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA för satsningar i södra Afrika. 
Omkring hälften av IMPOD:s landsamarbete sker med SADCC-länderna. 
IMPOD har också fått regeringens uppdrag att fortsätta beredningen av 
importfrämjande biståndsinsatser i Filippinerna. 

De svenska anslagen till UNCT AD/GATT: s internationella handelscen
trum (ITC) administreras av IMPOD. Medlen belastar anslaget C I. Bidrag 
till internationella biståndsprogram. 

IMPOD:s verksamhet befinner sig i ett expansivt skede. Bl. a. bygger 
IMPOD upp verksamheten avseende s. k. IMPOD-garanticr för marknads
föring av u-landsprodukter. Vidare förväntas ökade insatser på informa
tionsområdet. Jag ser positivt på att IMPOD:s engagemang växer och 
finner att särskilda medel för SADCC-samarbetet bör anvisas även för 
budgetåret 1989/90. 

Efter samråd med statsrådet Gradin föreslår jag att 17 665 000 kr. anvisas 
för IMPOD:s verksamhet. Medlen anvisas under anslaget E 6. Importkon
toret för u-landsprodukter. Mot bakgrund av det höga anslagsutnyttjandet 
och expansionen av verksamheten bör därutöver 3 834000 kr. ställas till 
regeringens förfogande för täckande av eventuella ytterligare kostnader 
under anslagsposten. 
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Industriellt samarbete 

SWEDFUND är enligt stadgarna en självständig statlig stiftelse. Fonden 
skall förmedla kontakter, medverka till och finansiera förinvesteringsstudi
er och delta i långsiktiga samverkansprojekt genom aktieinnehav samt ge 
lån och garantier. Verksamheten skall bidra till industriell utveckling i 
u-länder genom att främja samägda företag s. k. joint ventures för tillverk
ning eller tjänsteproduktion. Fondens uppgift är att genom en relativt 
begränsad insats med statliga medel stimulera svenska företag till samarbe
te i u-länder och att satsa egna resurser i samarbetet. Stimulansen skall 
särskilt inriktas på etablering i u-länder som tidigare endast i begränsad 
utsträckning dragit till sig svenska företags intresse. 

Fondens grundkapital, ursprungligen 100 milj. kr., skall enligt riksdags
beslut (prop. 1984/85: 100, bil. 5, UU 12, rskr. 225) steg för steg höjas till 
250 milj. kr. Hittills är 225 milj. kr. inbetalat. Fonden har bemyndigats att 
med statsgaranti låna upp medel inom en ram motsvarande högst tre 
gånger det vid varje tillfälle inbetalda kapitalet. 

År 1987 gav regeringen en särskild utredare 1 i uppdrag att göra en 
översyn av behovet av och formerna för särskilda stödinsatser i SWED
FUND:s verksamhet. Betänkandet Kunskapsöverföring genom företags
utveckling (SOU 1988: 4) har remissbehandlats. En remissammanställning 
finns tillgänglig på utrikesdepartementet. 

Utredarens förslag 

Utredaren menar att huvudsyftet med SWEDFUND:s verksamhet bör 
vara att bidra till u-ländernas industriella utveckling genom att medverka 
till kunskapsöverföring från svenska företag till företag i u-länderna. 
SWEDFUND måste utforma en profil som betonar dess särart i biståndet, 
nämligen att arbeta på ett till affärslivet anpassat sätt samtidigt som de 
biståndspolitiska målen främjas. För detta krävs en ökad flexibilitet i 
fondens verksamhetsfält, instrument och resurser. 

SWEDFUND:s investeringsportfölj bör få en sammansättning som, på 
ett bättre sätt än hittills, balanserar landrisken. Man skall också vara 
beredd att investera i de u-länder som är intressanta för de svenska 
partnerföretagen. Det finns ingen anledning att upprätthålla den nuvarande 
starka begränsningen av verksamheten till ett urval fattiga länder. Två 
kriterier skall vara avgörande för landvalet. I första hand skall värdlandet 
föra en utvecklingspolitik som ligger i linje med de svenska biståndspoliti
ska målsättningarna. Dessutom bör ett riktmärke vara att endast länder 
med en per capita inkomst understigande 1/5 av Sveriges bör komma ifråga 
för samarbete. 

Utredaren anser att SWEDFUND:s strävan måste vara att investerings
verksamheten skall täcka sina egna kostnader. Som en förutsättning för en 
rimlig avkastning på kapitalet bör åtagandevolymen tredubblas. För att 
skapa resurser för detta föreslås att grundkapitalet ökas från 250 milj. kr. 

1 amhassadör Göte Svenson. 
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till 500 milj. kr. Samtidigt bör SWEDFUND överväga att utvidga närings
inriktningen till att omfatta också mineral- och naturresursområdet. 

De kontaktskapande aktiviteterna måste öka och samarbetsformerna bli 
flexiblare. Målsättningen bör vidgas till att omfatta industriellt samarbete 
också i projekt där SWEDFUND inte är delägare. Dessa insatser bör inte 
räknas till investerings verksamhet, med därav följande kostnadstäcknings
krav. Särskilda medel, 50 milj. kr., föreslås avsättas för informations-, 
kontaktskapande och investeringsfrämjande aktiviteter. 

Den tidigare begränsningen till trepartsägande skall i vissa fall kunna 
brytas. Samägda företag utan lokal partner bör dock inte förekomma. På 
den svenske partnern skall ställas krav på ett långsiktigt engagemang men 
ej nödvändigtvis i form av delägarskap. SWEDFUND:s deltagande skall 
präglas av affärsmässighet vid såväl ingåendet som avvecklandet av ett 
projektengagemang. En mer restriktiv attityd än hittills vad gäller en 
fortsatt drift av likvidationsmässig verksamhet kan vara påkallad. 

I avsikt att kunna stödja mindre projekt inom ramen för ett effektivt 
resursutnyttjande, föreslås att SWEDFUND ges möjligheter att träffa 
avtal med lokalt verksamma utvecklingsbanker. Dessa skulle, med medel 
som SWEDFUND ställer till förfogande. finansiera projekt som uppfyller 
SWEDFUND:s kriterier. 

Kraftiga insatser för att stärka företagsledning och utbildning anses 
många gånger vara en förutsättning för att få till stånd industriell verksam
het i ett u-land. Behoven och därmed kostnaderna är ofta under initialske
det höga. Stödinsatser på detta område är en huvuduppgift för SWED
FUND. 

Utredaren föreslår att särskilda medel, 100 milj. kr., anslås för följande 
slag av igångsättningskostnader: 
- kostnader för förctagslcdningsstöd 
- kostnader för tekniskt stöd till företaget 
- utbildningskostnader 
- kostnader för inledande marknadsföringsåtgärder 
- kostnader för nödvändiga investeringar i infrastruktur vilka normalt sett 

ej bör belasta ett enskilt företag och som i ett enskilt 
fall skulle vara en stor belastning om inte förmånliga 
finansieringsvillkor kunde erbjudas. 
I allmänhet finns inte fog för att låta igångsättningsstödet lämnas i form 

av gåva. Utredaren föreslår att det ges med upp till 20 års återbetalningstid 
och 2 % ränta i låginkomstländerna. I lägre medel inkomstländer skulle 
stödet ges med upp till 15 års återbetalningstid och 5-7 % ränta. I övriga 
länder föreslås SWEDFUND:s reguljära lånevillkor gälla. Medlen för det 
särskilda igångsättningsstödet bör tillföras en fond som ges formen av en 
osjälvständig stiftelse, med separat redovisning och med SWEDFUND:s 
styrelse som förvaltare. Stödet skall uteslutande ges vid nyetableringar. 
Avsikten är att lyfta av de kostnader som i initialskedet är oproportioner
ligt stora, inte att täcka samtliga kostnader för företagsledning och tekniskt 
stöd. 

Efterfrågan på lån från SWEDFUND har blivit lägre än vad som förut
sågs. Det finns dock starka skäl för SWEDFUND att aktivera sin utlå-
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ningsverksamhet som ett komplement till övriga biståndsinstrument. För 
att förbättra förutsättningarna härför presenteras olika förslag till åtgärder. 

En jämförelse med utlåningsräntorna vid liknande organisationer i andra 
länder visar att de av SWEDFUND tillämpade räntorna ligger 3-6% 
högre. Det finns skäl att dessa sänks till samma nivåer som tillämpas av 
konkurrerande organisationer. 

Utredaren anser vidare att det i de fattigaste länderna kan finnas skäl för 
SWEDFUND att lämna lån med hel eller delvis återbetalning i lokal 
valuta. SWEDFUND bör i det sammanhanget eftersträva att använda 
dessa medel lokalt, t. ex. genom att återinvestera dem. 

För att minska valutarisken för projektföretaget föreslår utredaren att 
SWEDFUND i vissa fall skall kunna garantera en lokal upplåning i stället 
för att ge lån i svenska kronor. 

Beträffande SWEDFUND:s ledning föreslår utredaren att styrelsen ut
ses på grundval av sakkunskap och erfarenhet. Några skäl för parts- eller 
intresserepresentation anses inte föreligga. Antalet styrelsemedlemmar 
bör minskas till sju. Fonden bör själv utse direktör, alternativt att beslut 
härom fattas av regeringen efter anmälan av styrelsen. 

Remissinstanserna 

De frågor som föranlett flest kommentarer från remissinstanserna är 
landvalskriteriet. fondens samarbetsformer samt stödet för igångsätt
ningskostnader. 

Utredarens förslag om en projektportfölj med balanserad landrisk har 
fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. Sveriges industriför
bund, sveriges exportråd. kommerskollegium m. fl. välkomnar förslaget 
om en breddning av länderkretsen. Också SWEDFUND stöder förslaget, 
men framhåller samtidigt att fondens roll vad gäller projektgenomförande 
och påverkan på svenska företags investeringsbenägenhet är viktigare i 
fattiga än i rika länder. SIDA liksom flera svenska u-landsambassader 
varnar för att utredarens förslag kan medföra att industribiståndet till de 
fattigaste länderna minskar. Man understryker vikten av att SWED
FUND:s engagemang i de fattiga länderna försvaras också i framtiden. 

Kravet på breddade kontaktytor, flexiblare samarbetsformer samt sats
ning på informations- och investeringsfrämjande verksamheter har motta
gits positivt av remissinstanserna. Samarbetet med industrin, finansie
ringsinstitut, utvecklingsbanker m. fl. anses viktigt. Bl. a. ambassaderna i 
New Delhi och Nairobi påpekar också värdet av ett utökat samarbete med 
ambassader/biståndskontor. Svenska arbetsgivareföreningen anser att re
surser behöver avsättas för informationsinsatser. SWEDFUND menar att 
behovet av breddade kontaktytor är stort och välkomnar det föreslagna 
resurstillskottet för samarbets- och investeringsfrämjande aktiviteter. 
SIDA menar att utredningen inte tillräckligt belyst möjligheterna till en 
effektivisering av industribiståndsverksamheten genom en ökad samord
ning mellan SWEDFUND och SIDA. Samtidigt för man fram tanken på att 
sammanföra de organisationer eller delar av organisationer som arbetar 
med industribistånd i en enhet. 
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Remissinstanserna instämmer i utredarens bedömning att SWED
FUND:s resurser behöver behovsanpassas bättre. Bl. a. SIDA. BITS samt 
ambassaderna i Alger och Luanda håller med om behovet av särskilt stöd 
för igångsättningskostnader. Man anser i motsats till utredarens förslag, att 
detta skall utgå i form av gåva. Flera remissinstanser anser att stöd bör 
kunna ges också vid större rehabiliteringar och rekonstruktioner. 

SWEDFUND och ambassaden i Luanda menar att en intressant möjlig
het till behovsanpassade instrument vore att. efter Världsbanksmodell, 
inrätta ett hårt och ett mjukt fönster för SWEDFUND:s verksamhet. Det 
hårda fönstret skulle riktas till de för utländska investerare mer attraktiva 
u-länderna. Det mjuka fönstret skulle riktas mot för utländska investerare 
mindre attraktiva länder. 

Föredragandens överväganden 

SWEDFUND:s uppgift är att främja industriell utveckling i u-länderna. 
Att bidra till kunskapsöverföring är ett viktigt instrument för detta. En 
central faktor för bedömningen av fondens verksamhet och nödvändiga 
instrument är efterfrågan på de tjänster man har att erbjuda. Sedan fonden 
etablerades år 1978 har det ekonomiska läget i många u-länder starkt 
försämrats. Förutsättningarna för fondens verksamhet har därmed påver
kats i negativ riktning. Svenska företags benägenhet att investera i u-län
der är i dag låg. 

SWEDFUND har en viktig roll att spela för att stimulera svenska 
företags intresse för u-landsinvesteringar. Den rollen är, som fonden på
pekar i sitt remissvar, viktigare i fattiga än i mindre fattiga länder. Samti
digt är det enligt min mening uppenbart att SWEDFUND också i framtiden 
måste kunna söka samarbetsobjekt inom en relativt vid krets av länder. 
Särskilt när ekonomiska problem. såsom i dag. hämmar investeringarna i 
många u-länder är det väsentligt för fondens trovärdighet som industriell 
samarbetspartner, att kunna medverka i projekt i länder där investeringar 
har goda chanser att lyckas. En vidgning av kretsen av potentiella samar
betsländer skulle. enligt min bedömning. gynna också de fattigare länder
na. Allt eftersom SWEDFUND kan utveckla ett väl fungerande samarbete 
med svenska partnerföretag kan också dess möjligheter att stimulera dessa 
företags investeringsbenägenhet i fattigare länder förbättras. Fondens 
verksamhet i de, industriellt sett, något mer avancerade länderna bygger 
dessutom upp en viktig kunskapsbas som, via SWEDFUND och de svens
ka partnerföretagen, kan överföras till företag i mindre utvecklade länder. 

Fondens verksamhet bör koncentreras till låginkomstländer och lägre 
medelinkomstländer. Detta ger för närvarande ett riktmärke för per capita 
inkomstens övre gräns på 2 000 USD. En förutsättning för att samarbete 
skall komma i fråga är att värdlandet för en utvecklingspolitik som ligger i 
linje med de svenska biståndspolitiska målsättningarna. 

SWEDFUND har sitt verksamhetsområde inom industrisektorn. Jag 
finner det naturligt att de näringsgrenar som kommer i fråga för samarbete 
är tillverkningsindustri. gruvor och mineralbrott samt byggnadsindustrin. 
Därutöver instämmer jag i utredningens uppfattning att vissa tjänster på 
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industri- och transportområdet skall betraktas som möjliga samarbetsom- Prop. 1988/89: 100 
råden. Bil. 5 

Jag delar utredarens syn på behovet av flexiblare samarbetsformer. 
Kravet på trepartsägande skall i vissa fall kunna överges. Projekt utan 
lokal ägarpartner bör dock inte stödjas av SWEDFUND. Ett ytterligare 
krav är att det måste finnas ett långsiktigt engagemang hos den svenska 
partnern. Delägarskap bör också i fortsättningen vara en huvudform för 
detta. Vid andra former av projektengagemang är det väsentligt att den 
svenska partnerns deltagande sker på ett sätt som garanterar ett reellt 
långsiktigt intresse i projektföretagets framtida utveckling. I allmänhet 
torde detta, enligt min bedömning, kräva att den svenska partnerns ekono
miska utbyte åtminstone delvis görs avhängigt av projektföretagets lång
siktiga resultatutveckling. Beträffande fondens projektdeltagande instäm
mer jag i utredarens krav på att detta skall präglas av affärsmässighet såväl 
vid ingåendet som avvecklandet av ett projektsamarbete. Fonden måste 
vara beredd att i tid avveckla ett projektengagemang som saknar långsikti
ga överlevnadsmöjligheter. Detta både i eget och i mottagarlandets intres
se. Jag vill understryka att en utdragen subventionering av ineffektiva och 
olönsamma industriföretag ej gagnar värdlandets ekonomiska utveckling. 

En viktig del av det svenska industribiståndet består av samarbets- och 
investeringsfrämjande aktiviteter. Såväl SWEDFUND som SIDA och 
BITS bidrar genom förinvesteringsstudier till en värdefull kunskapsupp
byggnad i u-länderna. Genom denna skapas i mottagarländerna förutsätt
ningar för framtida industrisatsningar. Jag finner utredarens förslag om att 
SWEDFUND bör tillämpa mindre strikta kriterier för dessa typer av 
kostnader väl motiverat. Jag anser att detta. under en försöksperiod. bör 
ske inom ramen för SWEDFUND:s nuvarande finansiella resurser samt i 
samverkan med BITS och SIDA. 

Utredaren föreslår att SWEDFUND bereds tillfälle att träffa avtal med 
lokala utvecklingsbanker. Jag instämmer i utredarens bedömning att en 
samverkan skulle öka fondens möjligheter att stödja små och medelstora 
företag i mottagarländerna. När det gäller finansiella bidrag genom utveck
lingsbanker har jag tidigare uttalat ett stöd för BITS ansträngningar mot ett 
ökat samarbete med lokala utvecklingsbanker. En samordning mellan 
BITS och SWEDFUND:s aktiviteter på detta område bör eftersträvas och 
kommer naturligen att beaktas i utredningen om organisation och arbets
former i det bilaterala biståndet. 

Utbildnings- och igångsättningskostnader är tunga komponenter vid fö
retagsetableringar i u-länderna. SWEDFUND har, i samarbete med BITS 
och SIDA. med biståndsmedel finansierat delar av dessa kostnader i 
projektföretagen. Finansieringen har varit omstridd även i de fall där 
kostnaderna för särskilt stöd inte varit större än vid motsvarande insatser i 
svensk regionalpolitik. 

Jag anser att det är en uppgift för biståndet att täcka särskilda utbild
nings- och igångsättningskostnader. Samtidigt är det väsentligt att varje 
samarbetsprojekt bedöms utifrån sina affärsmässiga förutsättningar. Detta 
innebär enligt mitt förmenande, att igångsättningsstödet inte får dominera i 
förhållande till övriga projektkostnader. Projekt som kräver biståndsmedel 127 



i sådan omfattning lämpar sig bättre för traditionell biståndsverksamhet. 
Ett sådant fall ärt. ex. när stora infrastrukturinvesteringar krävs för att en 
företagsetablering skall kunna bli möjlig och lönsam. 

Till skillnad mot utredaren anser jag att utbildnings- och igångsättnings
stödet bör ges i form av gåva. Samtidigt vill jag understryka att stödet skall 
ges endast för att täcka kostnader som bedöms som oproportionerligt 
stora. Kostnader för företagsledning m. m. som krävs för företagets lång
siktiga drift skall inte subventioneras. Stödet bör i huvudsak ges vid 
nyetableringar. Jag anser dock att det, i särskilda fall, skall kunna komma 
ifråga också vid rehabiliteringar och rekonstruktioner som genom sin om
fattning kan jämställas med nyetableringar. 

För täckande av de ovan berörda igångsättningskostnaderna föreslår 
utredaren att 100 milj. kr. tillförs en särskild fond som ges formen av en 
osjälvständig stiftelse. Jag anser att ett ställningstagande till detta förslag 
bör anstå i avvaktan på resultatet av den nyligen tillsatta utredningen om 
det bilaterala biståndets framtida organisation. För budgetåret 1989/90 har 
jag föreslagit att 20 milj. kr. av reservationen under anslagsposten u-kredi
ter avsätts för utbildnings- och företagsledningsinsatser genom BITS. 

Utredaren föreslår olika åtgärder för att förbättra SWEDFUND:s förut
sättningar för att ge lån till projektföretagen. Jag instämmer i utredarens 
bedömning att utlåningsverksamheten utgör ett värdefullt komplement till 
SWEDFUND:s övriga instrument. Jag avser inte att i dag föreslå några 
ändrade riktlinjer för SWEDFUND:s upp- och utlåningsverksamhet. Min 
bedömning är att frågan bör behandlas i anslutning till den prövning av 
möjligheterna till en samordning av olika finansiella stödformer som görs 
inom ramen för översynen av organisations- och arbetsformer i det bilate
rala biståndet. 

Jag delar utredarens uppfattning att SWEDFUND:s styrelse bör ha en 
sammansättning där sakkunskap och erfarenhet väger tungt. 

Utredaren har föreslagit att SWEDFUND:s grundkapital fördubblas 
från 250 milj. kr. till 500 milj. kr. Enligt min bedömning bör denna fråga 
avgöras med beaktande av de resultat som framkommer inom ramen för 
den tidigare refererade utredningen om det bilaterala biståndets organisa
tion. 

För budgetåret 1989/90 föreslår jag att fonden tillförs ytterligare 25 milj. 
kr. inom ramen för den av riksdagen år 1985 beslutade (prop. 1984/85: 100. 
bil. 5, U U 12, rskr. 225) höjningen av fondens grund kapital. Dessa medel 
tas från ointecknade medel under posten för u-krediter. 

Projektbistånd till vissa u-länder 

Föredragandens överväganden 

Våren 1988 beslutade riksdagen (prop. 1987/88: 100, bil. 5, UU 20, rskr. 
226) om inrättande av anslagsposten Projektbistånd till vissa u-länder. 50 
milj. kr. anvisades för verksamheten under budgetåret 1988/89. Riksdagen 
konstaterade att det kan finnas behov av att från svensk sida gå in med 
särskilda insatser i vissa u-länder för att markera vårt stöd till ett land i ett 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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kritiskt skede där utgången kan bli avgörande för framtida utvecklingsmöj- Prop. 1988/89: 100 
ligheter. Svenska insatser kan t. ex. verksamt bidra till att främja en Bil. 5 
utveckling i demokratisk riktning. 

Stödet bör vara projektorienterat och avse väl definierade insatser som 
skall genomföras av biståndsmyndigheterna eller andra svenska eller inter
nationella biståndsorgan. 

Hittills har regeringen beslutat om stöd till Costa Rica. Filippinerna och 
Uganda. 

Costa Rica, som spelar en central roll i fredssträvandena i Centralameri
ka har ekonomiska problem. Landet uppmärksammar mark- och miljövård 
som ett högt prioriterat område och har bl. a. verkat för att flera natur
vårdsprojekt kommer till stånd i provinsen Guanacaste. Sverige har bidra
git till dessa insatser. 

Regeringen har vidare gett BITS och IMPOD i uppdrag att bereda och 
genomföra biståndsinsatser i Filippinerna som delvis finansieras med me
del från anslagsposten Projektbistånd till vissa u-länder. Företrädesvis är 
det mindre insatser inom områdena skog, miljö, energi, gruvor, telekom
munikation och offentlig förvaltning som kommer i fråga. Även utbytes
och stipendieprogram utarbetas. 

För rehabilitering av Ugandas industri har 10 milj. kr. anvisats från 
denna anslagspost till Östafrikanska utvecklingsbanken. 

Jag finner att de anvisade medlen under anslaget utgör ett värdefullt 
komplement till annat bistånd. Genom snabba beslut har angelägna önske
mål om insatser i länder utanför programlandskretsen kunnat tillgodoses. 
Möjligheten till sammanhållna stödinsatser är värdefull. Jag förutser att 
finansiering över anslagsposten blir aktuell för fortsatta insatser i Costa 
Rica, Filippinerna och Uganda. Nya initiativ kan bli motiverade även i 
andra länder och regioner. Jag föreslår att 70 milj. kr. anvisas för Projekt
bistånd till vissa u-länder under budgetåret 1989/90 enligt de riktlinjer som 
riksdagen antog våren 1988. 

Särskilda insatser i skuldtyngda länder 

F öredragandcns överväganden 

Växande skuldbördor har under åttiotalet undergrävt utvecklingen i många 
u-länder. Skuldkrisen utgör ett allvarligt hinder för. ländernas möjligheter 
att mobilisera de resurser som behövs för att genomföra nödvändiga struk
turreformer och lägga grunden för långsiktig ekonomisk och social utveck
ling. Särskilt utsatta är de fattigaste. skuldtyngda länderna i Afrika, men 
också för många medelinkomstländer, främst i Latinamerika. utgör 
skuldkrisen ett allvarligt utvecklingshinder. Skuldkrisen kommer länge än 
att vara ett centralt problem för utvecklingen. 

Bred samstämmighet råder bland i-länder att åtgärder krävs för skuld

lättnad och stöd för ekonomisk anpassning i de fattigaste och mest skuld
tyngda u-länderna. I arbetet med att driva dessa frågor har Sverige spelat 
en aktiv roll. Genom att medel avsatts i biståndsbudgeten för dessa ända
mål har vi haft en beredskap att bidra till att samordnade aktioner kommit 

9 Riksdagen 1988189. l sam/. Nr 100. Bilaga 5 

129 



till stånd. För de fattigaste länderna har vissa framsteg gjorts, men ytterli- Prop. 1988/89: 100 
gare åtgärder kommer att bli nödvändiga under lång tid framöver. Bil. 5 

Världsbanken och Internationella valutafonden, som i frågor om skuld
krisen och ekonomiska strukturanpassningsprogram spelar mycket viktiga 
roller, tog under 1987 och 1988 flera initiativ för de fattigaste länderna. 
Valutafonden inrättade den särskilda s. k. utvidgade fonden för strukturan
passning (ESAFJ, som används för att med lån på mjuka villkor stödja 
anpassningsprogram i fattiga u-länder. Till denna har riksdagen godkänt en 
utfästelse på 150 milj. kr. per år under fyra budgetår till och med 1990/91 
att användas för räntesubventioner. En första utbetalning gjordes under 
budgetåret 1987 /88. 

Världsbanken har ökat sina insatser särskilt för de fattiga och skuldtyng
da länderna i Afrika. I december 1987 hölls ett första möte tillsammans 
med givarländer för att mobilisera ett ökat biståndsflöde till stöd för 
strukturanpassning i dessa länder. Det resulterade i det tidigare omnämnda 
särskilda programmet för Afrika (SPA). Under budgetåret 1987 /88 besluta
de regeringen om ett bidrag till SPA på totalt 150 milj. kr. för samlinan
siering med Världsbanken i fem länder: Tanzania (48 milj. kr.J, Mo~am
bique (42 milj. kr.J, Ghana (20 milj. kr.), Guinea-Bissau (20 milj. kr.) och 
Uganda (20 milj. kr.). För budgetåret 1988/89 har regeringen beslutat om 
ett bidrag för samlinansiering om sammanlagt 120 milj. kr., fördelat på 
Mo~ambique (60 milj. kr.), Uganda (30 milj. kr.), Gui:iea-Bissau !20 milj. 
kr.) samt Säo Torne och Principe (10 milj. kr.). 

Som ytterligare bidrag till SPA har Sverige under 1988/89 utfäst ett 
bidrag om 105 milj. kr. för att underlätta betalning av vissa Världsbanks
skulder. Det är en följd av att Sverige och de övriga nordiska länderna i 
Världsbanken fått gehör för ett särskilt förslag till skuldlättnad för de 
fattigaste länderna. En stor del av dessa länders skuldbörda består av 
räntor på lån till Världsbanken. Tidigare kunde de flesta av dessa länder ta 
lån från Världsbanken både på bankens marknadsmässiga villkor, s. k. 
IBRD-lån, och på dess mjuka villkor, s. k. IDA-lån. Många av länderna 
befinner sig nu i ett så svårt ekonomiskt läge att de i dag endast kan ta 
IDA-lån, men skuldbördan från tidigare IBRD-lån väger fortfarande tungt. 
Återbetalningarna på IBRD-lån utgör ca 10-20% av dessa länders skuld
tjänst och ofta en ännu större andel av vad länderna faktiskt betalar i 
skuldtjänst. Sköts inte världsbankslån tvingas banken avbryta pågående 
projekt liksom ny finansiering till stöd för strukturanpassningsprogram
men. Därmed skulle u-ländernas återhämtning försvåras på ett avgörande 
sätt. Världsbankens styrelse har nyligen beslutat att en del av de återbetal
ningar som varje år flyter tillbaka till IDA som en följd av tidigare utlåning 
fr. o. m. budgetåret 1988/89 skall användas till att betala förfallen på dessa 
s. k. IDA-länders !BRO-lån. En förutsättning är att denna användning sker 
i anknytning till strukturanpassningsprogram. Bidraget från IDA-återflödet 
är emellertid inte tillriickligt för att klara av ländernas betalningsförpliktel
ser på IBRD-lån. Flera givarländer har därför utfäst bilaterala bidrag. 
Sverige har under budgetåret 1988/89 beslutat om ett bidrag på 105 milj. 
kr., fördelat på Tanzania (60 milj. kr.), Ghana. Uganda och Östafrikanska 
gemenskapen (10 milj. kr. vardera), samt utanför Afrika Bangladesh, Bo
livia och Sri Lanka (5 milj. kr. vardera). 

130 



I rfen s. k. Paris-klubben omförhandlas de u-landsskulder som är offent
ligt garanterade i långivarländerna. I Sverige innebär detta fordringar som 
garanterats av exportkreditnämnden (EKNJ. Sverige har tidigare genom 
särskilda insatser med biståndsmedel lyft av sådana fordringar på några av 
de fattigaste och mest skuldtyngda länderna i Afrika, däribland Tanzania. 
M0<;ambique och Sudan. Som en följd av att flera av dessa länder har slutit 
avtal med Valutafonden och genomfört skuldomförhandlingar inom Pa
ris-klubben. har Sverige avsatt biståndsmedel för att underlätta för u
länderna att fullfölja sina förpliktelser under bilaterala skuldkonsolide
ringsavtal. 

I Paris-klubben har ytterligare steg tagits för att lätta skuldbördan för de 
fattigaste länderna. Under år 1988 accepterades möjligheten till koncessio
nell konsolidering av samtliga kreditorländer i Parisklubben. Man har 
kommit överens om att tillämpa ett "paket" omfattande tre i princip 
likvärdiga omförhandlingsalternativ vid framtida skuldomförhandlingar 
med de fattigaste länderna. Ett av dessa alternativ är ett ursprungligen 
svenskt förslag om att konsolideringar för de fattigaste länderna bör ske på 
mjukare villkor än till marknadsränta. 

Sverige har drivit skuldlättnadsfrågor också när det gäller u-landsskuld 
som inte är garanterad i långivarlandet. Sådan privat skuld säljs i dag 
mellan fordringsägare till priser betydligt under skuldsedlarnas nominella 
värden. Olika metoder prövas nu för att hjälpa u-länderna att tillgodogöra 
sig marknadens diskontering av skuldernas värde. Det handlar om återköp 
och byten av fordringar Cdebt buy backs'" och "debt swaps"). Sverige 
har främjat sådan marknadsbaserad skuldlättnad, bl. a. genom att under 
innevarande budgetår bidra med 10 milj. kr. till en fond för återköp av 
Bolivias skulder till privata långivare. Fonden, som sköttes av Valutafon
den, var ett första försök att i ett multilateralt samarbete genomföra skuld
återköp. Det ledde till att hälften av Bolivias skulder till privata kreditorer 
kunde återköpas och annulleras till en kostnad motsvarande 11 % av skul
dernas nominella värde. 

Sverige har i olika internationella sammanhang understrukit skuldkri
sens allvar och sökt främja internationellt samordnade aktioner för särskilt 
de fattigaste länderna. Våra möjligheter att själva utfästa bidrag har varit 
viktiga för att få sådana aktioner till stånd. De båda senaste åren har sett 
ett genombrott för flera skuldlättnadsinitiativ. Från initiativ till överens
kommelse och utbetalning krävs emellertid viss tid, vilket lett till relativt 
stora reservationer under de båda budgetåren 1986/87 och 1987 /88. För 
budgetåret 1988/89 har riksdagen anslagit 470 milj. kr. Sammantaget inne
bär redan gjorda bidrag och utfästelser att merparten av de medel regering
en disponerar för särskilda insatser i skuldtyngda u-länder förbrukas. 

För budgetåret 1989/90 har riksdagen redan godkänt (prop. 1987/88: 100. 
bil. 5, UU 20, rskr. 226) ett bidrag till Valutafondens utvidgade strukturan
passningsfond (ESAF) på 150 milj. kr. 

Jag förutser fortsatt behov av särskilda bidrag till skuldtyngda länder 
som genomför ekonomiska återhämtningsprogram förutses. Bidrag kom
mer att ges främst inom ramen för med andra givare samordnade insatser. I 
första hand förutses fortsatta bidrag i anslutning till Världsbankens särskil
da program för Afrika (SPAJ. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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SIDA har föreslagit att en särskild anslags post för bilateralt betalnings- Prop. 1988/89: I 00 
balansstöd inrättas under anslaget C 2, samtidigt som anslagsposten under Bil. 5 
C 3 inriktas på särskilda insatser genom internationella organisationer. Jag 
anser emellertid att en sammanhållen anslagspost under C 3 ger bäst 
förutsättningar för ett flexibelt och koordinerat utnyttjande av betalnings-
balansstödet. 

Betalningsbalansstöd ges till flera samarbetsländer, samtidigt som de 
erhåller varubistånd inom landramarna. Det är viktigt att stöd under likar
tade former är väl samordnat både med andra givare och i ett samhällseko
nomiskt perspektiv. I synnerhet gäller detta länder som genomför ekono
miska reformprogram. Jag delar SIDA:s bedömning att beslut och utform
ning av betalningsbalansstöd och varubistånd bör ske på ett integrerat sätt. 
Beredning av särskilda bilaterala insatser i skuldtyngda länder måste där
för ske i nära samråd mellan utrikesdepartementet och SIDA. 

Generellt betalningsbalansstöd - liksom varubiståndet - bör kunna 
utnyttjas flexibelt för angelägen import. förutsatt att mottagarlandet för en 
sådan ekonomisk politik att ett reformprogram kan genomföras. En möjlig
heten är också att använda betalningsbalansstödet till insatser inom sociala 
sektorer, där utökade insatser ofta behövs för att mildra effekterna av den 
ekonomiska krisen och anpassningsprogrammen. 

Det är enligt min mening angeläget att Sverige kan fortsätta att bidra till 
särskilda insatser i skuldtyngda länder. Eftersom större delen av stödet 
lämnas inom ramen för insatser samordnade med andra givare är emeller
tid de exakta användningsområdena svåra att förutse. Även särskilda 
bilaterala insatser i programländer eller andra länder bör kunna övervägas. 
t. ex. för att ta initiativ till insatser som kan utgöra betydelsefulla komple
ment till gemensamma aktioner. Under 1987 och 1988 har viktiga genom
brott skett i hanteringen av de fattiga ländernas skuldproblem. Sverige bör 
fortsätta att här spela en pådrivande roll. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att 640 milj. kr. anvisas för budgetåret 
1989/90 för särskilda insatser i skuldtyngda u-länder. 

Utredningar m. m. 

Föredragandens överväganden 

För utredningar m. m. beräknar jag 4,0 milj. kr. under budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de riktlinjer och bidrag jag förordat i det föregående 

under rubriken Andra histåndsprogram. 
2. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden 

som jag föreslagit i det föregående, 
3. till Andra histåndsprogram för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på I 647 334 000 kr. 
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 
1987/88 Utgift 207 322 904 
1988/89 Anslag 212 868 000 
1989/90 Förslag 222 041 000 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostn. l 
Lokalkostnader 
hemmamyndigheten 
Lokalkostnader 
bistånds-
kontoren 
Utlandstillägg rn. rn. 
Engångsanvisning 
Till regeringens 
disposition 

1988/89 

143 691 000 il) 

( 97 309 000) (ll 

16 738 000 

20 794 000 
27 645 000 

4 000 000 

212 868 000111 

Beräknad ändring 1989/90 

+13 556 000 
!+ 6 610 OOOl 

383 000 

300 000 

+ 300 000 

- 4 000 000 

+9 173 000 

lll Av anslaget belopp har inte 973 090 kr. ställts till SIDA:s 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

SIDA 

SIDA redovisar i sin anslagsframställning att myndigheten befinner sig i en 
brytpunkt mellan olika inhemska krav på biståndsverksamheten och mot
tagarländernas långsiktiga strukturella problem. Detta ställer stora krav på 
SIDA:s redan ansträngda organisation och kapacitet. Kapacitetsproblemet 
kan lösas genom tillskott av nya resurser men också genom förändringar i 
sättet att arbeta och därmed delvis också i bistånds verksamhetens metodik 
och inriktning. 

SIDA äskar medel motsvarande fem handläggartjänster för särskilt prio
riterade områden. Därutöver äskar SIDA medel för sammanlagt ytterligare 
fem tjänster samt medel för att finansiera vissa förändringar av den statliga 
redovisningsorganisationen. SIDA önskar också 300 000 kr. för en ny 
växel till det ombyggda biståndskontoret i New Delhi. Slutligen yrkar 
SIDA 200000 kr. som en engångsanvisning för att utreda och genomföra 
olika åtgärder för att åstadkomma en förbättrad kassahållning. 

Föredragandens överväganden 

SIDA redovisar i sin anslagsframställning hur ökade ambitioner och nya 
riktlinjer inom det bilaterala utvecklingssamarbetet ställer stora krav på 
myndigheten samtidigt som mottagarländernas strukturella problem krä
ver nya åtgärder och stor flexibilitet i biståndsgenomförandet. Dessa för
hållanden ställer stora krav på SIDA:s organisation och kapacitet. Jag är 
därför beredd att delvis tillmötesgå SIDA:s framställning genom att tillföra 
SIDA medel för tjänster för insatser inom särskilt prioriterade områden 
som biståndet till södra Afrika, miljö- och kvinnoinsatser samt främjande 
av demokrati och mänskliga rättigheter. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

133 



Vid beräkningen av löneanslaget har jag tagit hänsyn till SIDA:s behov 
av att ytterligare prioritera uppföljningen av biståndsmedel och anvisat 
medel för en tjänst för detta ändamål. 

Vidare biträder jag SIDA:s förslag om att SIDA tillförs lönemedel för de 
uppgifter som en förändrad redovisningsfunktion för SAREC har innebu

rit. 
Säkerhetsproblemen är stora i flera av mottagarländerna. Vid beräkning

en av SIDA:s förvaltningsanslag har jag beaktat detta och beräknat extra 
medel för säkerhetsåtgärder. 

Genom att SIDA har gjort en besparing på lokalkostnaderna vid bi
ståndskontoren har jag kunnat tillföra förvaltningsanslaget medel motsva
rande viss del av den gjorda besparingen. 

Fr. o. m. budgetåret 1989/90 dras tjänstebrevsrätten in för SIDA. Jag har 
vid beräkningen av förvaltningsanslaget tagit hänsyn till detta och tilldelat 
SIDA medel om 4 744000 kr. för att finansiera portokostnaderna under 

budgetåret 1989/90. 
Jag föreslår att myndigheten erhåller en engångsanvisning om 300 000 kr. 

för finansiering av en ny växel till biståndskontoret i New Dehli. 
Vid beräkningen av förvaltningsanslaget har slutligen hänsyn tagits till 

SIDA:s finansiering av delar av det nya ekonomi-administrativa systemet 
samt ändrade kostnader i samband med ny redovisningsorganisation. 

Vid beräkningen av SIDA:s förvaltningsanslag har jag tillämpat ett mo
difierat treårigt huvudförslag om 4 %, varav 1 % skall utgöra beräknings
grund för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 222 041 000 kr. 

C 5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö 
(Sandö-U-centrum) 
1987/88 Utgift 24 445 000(11 
1988/89 Anslag 21 214 000 
1989/90 Förslag 21 830 000 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Elevförmåner 
Lokalkostnader 
Utbildningsbidrag 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

9 230 000 (21 + 16 000 
I 6 917 0001 (21 ( + 375 0001 

2 444 000 
6 800 000 + 340 000 
2 740 000 + 260 000 

21 214 000(21 + 616 000 

!ll inkl. kostnader för medgivet överskridande för inköp av 
inventarier 
(21 Av anslaget belopp har inte 69 170 kr. ställts till Sandö 
~entrums disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
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Sandö U-centrum 

Sandö V-centrum redovisar i sin anslagsframställning att myndigheten har 
arbetat vidare på de områden som prioriterades i handlingsprogrammet 
och som åvilar Sandö V-centrum enligt myndighetens instruktion. I enlig
het med det uppdrag som gavs i förra årets budgetproposition redovisar 
Sandö V-centrum sitt lokalbehov och hemställer att departementet förbe
reder projektering av en hotelldel. 

Styrelsen äskar medel för att kunna täcka kostnaderna för del av de 
mindre enskilda organisationernas utbildningsbehov. Därutöver begär sty
relsen 400000 kr. för att finansiera viss del av barnomsorgen. 

Styrelsen önskar vidare rätt att få överföra medel mellan två budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö har i anslagsframställning för bud
getåret 1989/90 redovisat gjorda prioriteringar och planerad verksamhet för 
det kommande budgetåret. Jag finner att de gjorda prioriteringarna ligger 
väl i linje med regeringens syn på styrelsens verksamhet. Jag har noterat 
att den avgiftsfinansierade delen av styrelsens verksamhet har ökat något 
under budgetåret 1987/88. Fortsatta ansträngningar bör göras för att ytter
ligare öka denna del av verksamheten. 

I budgetpropositionen för innevarande budgetår (prop. 1987/88: 100. bil. 
5) gavs Sandö V-centrum i uppdrag att i anslagsframställning för budget
året I 989/90 utförligt redovisa vilket behov som föreligger av en ny hotell
del vid V-centrum. En sådan utförlig redovisning har lämnats i Sandö 
V-centrums anslagsframställning och i särskild skrivelse till regeringen. 
Av materialet finner jag att behov föreligger av en utbyggd förläggningska
pacitet för V-centrums kursdeltagare. Förutom en utökad kapacitet krävs 
också en kvalitativ upprustning för delar av den nuvarande hotelldelen vid 
V-centrum. 

Jag avser därför att föreslå regeringen att i början av 1989 ge byggnads
styrelsen i uppdrag att göra en byggutredning för att mer exakt fastställa 
vilka lokalbehov som föreligger. 

Sandö V-centrum har i dag lokalgemenskap med statens räddningsverks 
skola på Sandö. Statens räddningsverk tillhandahåller mot ersättning från 
V-centrum bl. a. undervisnings- och administrationslokaler. förläggnings
kapacitet samt matservering för V-centrums kursdeltagare. Medel fördes
sa kostnader finns budgeterade under posten lokalkostnader under V-cent
rums anslag. 

Lokalkostnadsposten fastställs varje år av regeringen i budgetproposi
tionen och bygger bl. a. på beräkningar gjorda av statens räddningsverk. 
Erfarenheter från tidigare år har visat att dessa beräkningar ej varit till
räckligt exakta, vilket inneburit att statens räddningsverk under löpande 
budgetår haft extra krav på V-centrum utöver de budgeterade medlen. 

För att öka Sandö V-centrums möjligheter att effektivt utnyttja tillgäng
liga resurser bör en annan modell tillämpas för hur de ekonomiska transak
tionerna mellan statens räddningsverk och V-centrum skall budgeteras och 
regleras. Jag har noterat att U-centrum, statens räddningsverk och rädd-
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ningsskolan i Sandö håller på med ett översynsarbete för att möjliggöra en 
bättre handläggning av dessa frågor. Sandö U-centrum bör i anslagsfram
ställningen för budgetåret 1990/91 redovisa resultaten av detta översyns
arbete. Översynsarbetet bör leda fram till en budgeterings- och betalnings
modell som möjliggör en åtskillnad mellan direkta fasta hyreskostnader 
och mer rörliga kostnader för logi och kost för kursdeltagare. Jag har för 
budgetåret 1989/90 avsatt 7140000 kr. under posten lokalkostnader. Sta
tens räddningsverk skall mot denna ersättning tillhandahålla de lokaler och 
övrig service som krävs för att U-centrum skall kunna genomföra planerad 
verksamhet budgetåret 1989/90. Anslagsposten får ej överskridas. 

Jag har vid beräkningen av lönemedelsdelen av förvaltningsanslaget 
tagit hänsyn till Sandös äskanden om medel för en förbättrad barnomsorg 
för kursdeltagarnas barn. Vid beräkningen av förvaltningsanslaget har 
vidare hänsyn tagits till kraven på finansiering av tidigare inköpta inventa
rier samt ändrade kostnader i samband med ny redovisningsorganisation. 

Folkrörelser och enskilda organisationer spelar en central roll i det 
svenska utvecklingssamarbetet. För att göra det möjligt även för mindre 
organisationer att delta i utbildning vid U-centrum och för att finansiera 
utbildning av volontärer från Svensk volontärsamverkan (SYS) har jag höjt 
posten utbildningsbidrag med 260000 kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1991/92 kommer de statliga myndigheterna gradvis 
att övergå till ett system med treåriga budgetramar. En tredjedel av samtli
ga myndigheter kommer att fasas in i det nya systemet under budgetåret 
1991/92. Sandö U-centrums verksamhet är i ringa grad relaterad till fasta 
budgetår. U-centrum har i sin anslagsframställning därför begärt att få 
överföra medel mellan två budgetår. Jag föreslår mot denna bakgrund att 
V-centrum skall ingå bland den grupp myndigheter som förs över till 
treårsbudgetering fr. o. m. budgetåret 1991/9'.!. 

Vid beräkningen av Sandö V-centrums förvaltningsanslag har jag tilläm
pat det fastställda treåriga huvudförslaget om 5 % varav 1,5 % skall utgöra 
beräkningsgrund för myndighetsanslaget under budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för u-landsutbildning i San dö (San dö V-centrum) 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förs lagsanslag på 21 830 000 kr. 
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C 6. Styrelsen för u-Iandsforskning (SAREC) 
1987/88 Utgift 9 613 933 
1988/89 Anslag 10 334 000 
1989/90 Förslag 11 140 000 

1988/89 

Anslag 

Förvaltningskostnader 8 992 000 il I 
(varav lönekostnader1 (6 464 0001 (11 
Lokalkostnader 1 342 000 

10 334 000(11 

Beräknad ändring 1989/90 

+ 802 000 
<+ 480 0001 
+ 4 000 

+ 806 000 

(11 Av anslaget belopp har inte 64 640 kr. ställts till SAREC:s 
disposition ti 11 följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

SAREC 

SAREC påpekar i sin anslagsframställning att arbetet fortskrider med att 
utforma en långsiktig strategi för verksamheten. Styrelsen har bl. a. med 
hjälp av forskare och forskningsadministratörer från u-länder successivt 
sökt utforma riktlinjer för stödet på allt fler områden. Förutom att lägga 
fast de grundläggande principerna för SAREC:s verksamhet har styrelsen 
beslutat om riktlinjer inom områden som forskarutbildning, biblioteksstöd 
och vetenskaplig utrustning. 

SAREC framhåller dessutom i sin anslagsframställning att ambitionen 
finns att fortsätta rationalisera och effektivisera verksamheten. Detta är 
dock endast möjligt, menar SAREC, om tillräckliga medel, framför allt för 
ADB-utrustning och utbildning, ställs till förfogande. Därför äskar SAREC 
sammanlagt 130000 kr. för ADB-investeringar. SAREC yrkar också 
170 000 kr. för att täcka ett ökat behov inom övriga förvaltningskostnader 
som uppkommit i och med att SAREC tillförts ökade personalresurser 
under de senaste åren. SAREC äskar vidare en förstärkning på personalsi- · 
dan med två assistenttjänster. 

Föredragandens överväganden 

Genom omorganisationen, flyttningen till nya lokaler och ett år av konsoli
dering har SAREC kunnat förstärka och effektivisera sin administration. 

Jag föreslår att SAREC tillförs 806 000 kr. för ökade förvaltningskostna
der, bl. a. för ADB-investeringar. Av ökningen föreslås 480000 kr. avsät
tas för ökade lönekostnader vilket möjliggör en viss förstärkning på perso
nalsidan. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
SAREC fr. o. m. den I juli 1989. 

Vid beräkningen av anslaget har jag tillämpat ett treårigt huvudförslag 
om 4 %, varav I% skall utgöra bcräkningsgrund för anslaget under budget
året 1989/90. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 11140000 kr. 

C 7. Nordiska afrikainstitutet 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 013 84511) 
3 818 000 
4 439 000 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
1varav lönekostnader1 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

3 128 000 \21 + 701 000 
12 000 0001 (2) (+ 29:1 0001 

515 000 + 95 000 
175 000 - 1 75 000 

3 818 000 (21 + 621 000 

(11 inkl. nordiska bidrag och andra extra projektbidrag 
121 Av anslaget belopp har inte 20 000 kr. ställts till nordiska 
afrikainstitutets disposition till följd av tillämpningen av en 
utgiftsram. 

Institutet 

I sin anslagsframställning redovisar institutet de riktlinjer och slutsatser 
som det senaste årets översyn av institutets verksamhet kommit fram till. I 
översynsarbetet har det bl. a. framkommit att det finns ett intresse hos de 
nordiska länderna att förstärka institutets resurser. Institutet framhåller 
vikten av att institutets ställning som nordiskt centrum för dokumentation, 
information och forskning om Afrika inte försvagas utan stärks. Nordiska 
biståndssatsningar och ett ökat samarbete med olika afrikanska stater 
kommer i framtiden att kräva ökad kunskap om olika aspekter av konti
nentens utveckling. 

Som ett led i den ovannämnda översynens rekommendationer äskar 
institutet två assistenttjänster, samt del av tjänster som forskningsledare 
och redaktör. Vidare begär institutet medel till biblioteket och medel för de 
gemensamt nordiskt finansierade forskningsprogrammen. 

Slutligen yrkar institutet att de medel. som efter ansökan erhålles från 
SAREC för bl. a. gästforskarprogrammet, skall anvisas direkt över institu
tets anslag. 

Föredragandens överväganden 

Den utveckling som planeras av nordiska afrikainstitutets verksamhet 
kommer att vara till stor nytta för det samlade kunnandet och forskningen 
om Afrika. Jag finner det angeläget att stödja den utvecklingsprocess som 
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nu igångsatts. Institutet bör därför tilldelas lönemedel för förstärkning av Prop. 1988/89: 100 

den administrativa personalen samt medel för del av gemensamt nordiskt Bil. 5 

finansierade tjänster. Vid beräkningen av institutets förvaltningsanslag har 

jag vidare inkluderat medel för en fortsatt datorisering av biblioteket. 

liksom medel för att möjliggöra satsningar på andra prioriterade områden. 

Jag har tidigare under anslaget C 1. Bidrag till internationella bistånds
program. anslagsposten Andra multilaterala bidrag anvisat medel för Sve

riges bidrag till de gemensamt nordiskt finansierade forskningsprogram

men. Beträffande gästforskarprogrammet (inkl. medel för publikations

tryck och seminarier) får institutets behov på samma sätt som tidigare 

budgetår prövas av SAREC efter ansökan från institutet. 

Vid beräkningen av nordiska afrikainstitutets förvaltningsanslag har jag 

tillämpat det fastställda treåriga huvudförslaget om 4 7f varav 1 ,5 % skall 

utgöra beräkningsgrund för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska l{frikainstitutet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förs lagsanslag på 4 439 000 kr. 

C 8. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 
1987/88 Utgift 4 785 000 
1988/89 Anslag 5 607 030 
1989/90 Förslag 6 708 ooo 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Anslag 

Förvaltningskostnader 5 107 000 111 + 1 129 000 
1varav lönekostnader1 13 697 0001 111 I+ 748 0001 
Lokalkostnader 350 000 + 122 00() 
Engångsanvisning 150 000 150 000 

5 607 000111 + 1 101 000 

111 Av anslaget belopp har inte 36 970 kr. ställts till BITS 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

BITS 

BITS verksamhet har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt och 

blivit allt mer diversifierad. För både det tekniska samarbetet och u-kredi

terna gäller att antalet pågående insatser växer och att antalet genomförda 

insatser snabbt ökar. Detta ökar behovet av resurser för uppföljning och 

utvärdering liksom för en ökad information till allmänheten om BITS 

bistånds verksam het. 

Enligt BITS är emellertid de administrativa resurserna inte tillräckliga 

för att klara verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Med verksamhe- 139 



tens nuvarande och framtida omfattning i åtanke yrkar därför BITS medel 
för bl. a. två avdelningsdirektörstjänster, en som ekonomi-administrativ 
chef och en för det tekniska samarbetet. Vidare föreslås att kansliet får 
förstärkas med en assistenttjänst. 

Föredragandens överväganden 

BITS verksamhet har under en följd av år blivit mer och mer omfattande, 
såväl inom det tekniska samarbetet som u-kreditgivningen. Ökade insatser 
för att följa upp verksamheten krävs. Jag anser därför att BITS bör erhålla 
ett tillskott av lönemedel om 600 000 kr. för att möjliggöra utökning av 
personalen för bl. a. uppföljning och administration samt för att öka infor
mationen till allmänheten om BITS verksamhet. 

Tjänstebrevsrätten dras fr. o. m. budgetåret 1989/90 in för BITS. Jag har 
vid beräkningen av förvaltningsanslaget tagit hänsyn till detta och tilldelat 
BITS extra medel för att finansiera portokostnaderna. 

BITS är beroende av direkta kontakter med samarbetsländerna, vilket 
motiverar en ökad medelstilldelning för utrikes resor. Vid beräkningen av 
BITS förvaltningsanslag har jag beaktat detta behov samt inkluderat extra 

medel för datorisering. 
Vid beräkningen av anslaget tillämpar jag ett modifierat treårigt huvud

förslag om 4 %, varav 1 % skall utgöra beräkningsgrund för budgetåret 

1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till BeredninRen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samar

bete (BITS) för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
6708000 kr. 

C 9. Information 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

27 266 054 kr 
28 606 000 kr 
30 350 000 kr 

Från anslaget bestrids kostnader för att sprida upplysning i Sverige om 
situationen i u-länderna och om det svenska biståndet i dessa länder. Cirka 
två tredjedelar av anslaget går till folkrörelsernas och andra enskilda 
organisationers u-landsinformation och en tredjedel till SIDA:s egen infor

mationsverksamhet. 

SIDA 

SIDA föreslår i sin anslagsframställning att informationanslaget budgetåret 
1989/90 skall uppgå till 30,5 milj. kr., en ökning med 1,9 milj. kr. från 

föregående budgetår. 
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SIDA framhåller att man avser att lägga tonvikten i informationen på 
miljöfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter samt kvinnans roll i ut
vecklingen. Ett annat område som kommer att uppmärksammas särskilt är 
barns situation i södra Afrika. 

Översyn av den statligt finansierade u-lands- och biståndsinformationen 

En väsentlig del av det statliga bidraget till enskilda organisationers infor
mationsverksamhet utgår i form av s. k. generella informationsbidrag. 
Utöver de ursprungliga mottagarna av dessa bidrag - studieförbund och 
löntagarorganisationer - har under årens lopp nya organisationer tillförts 
gruppen. Riksdagen konstaterade våren 1987 att det var svårt att ytterliga
re öka kretsen av mottagare av generella informationsbidrag, bl. a. därför 
att en sådan ökning skulle minska det finansiella utrymmet för den andra 
bidragskategorin, bidrag efter ansökan. Det fanns enligt riksdagens mening 
också skäl att se över det generella bidragssystemet i dess helhet. Riksda
gen gav därför regeringen i uppdrag att göra en översyn av den statligt 
finansierade informationen om u-länder och utvecklingssamarbete. Rege
ringen tillkallade i december 1987 en särskild utredare för att genomföra 
denna översyn~. 

I direktiven till översynen framhölls att information kring u-länder och 
utvecklingsbistånd är viktig för att skapa förståelse och stöd för Sveriges 
internationella solidaritetspolitik. Uppdraget innefattade bl. a. att beskriva 
mål och riktlinjer för informationen på biståndsområdet samt att analysera 
om dessa är ändamålsenliga. Utredningen skulle också innefatta en be
skrivning av SIDA:s egen och annan statligt finansierad informationsverk
samhet på biståndsområdet. I uppdraget ingick vidare att belysa om bi
ståndsmyndigheterna och folkrörelserna bör ha delvis åtskilda roller i 
informationsarbetet och t. ex. lägga olika vikt vid informationen om u-län
der och om det svenska biståndet. Vidare skulle systemet med generella 
informationsbidrag analyseras. Översynen skulle slutligen behandla hur 
ansvaret för information om det multilaterala utvecklingssamarbetet och 
biståndet genom andra myndigheter än SIDA bör fördelas samt den roll 
beredningen för u-landsinformation bör ha. 

Betänkandet "V-lands- och biståndsinformation" (SOU 1988: 19) över
lämnades till regeringen i april 1988. Av de drygt hundra myndigheter. 
intresseorganisationer, enskilda organisationer, svenska ambassader och 
delegationer som inbjöds inkomma med synpunkter på utredningen har 55 
remissinstanser inkommit med svar. En remissammanställning finns till
gänglig på UD. 

Merparten av remissvaren tillstyrker utredningens slutsatser om att 1979 
års målformulering bör gälla även i framtiden, att nuvarande normer för 
fördelning av medel inom informationsanslaget är ändamålsenliga, att in
formationsanslagets storlek i någon mån bör relateras till anslagsmottagar
nas bilaterala och multilaterala biståndsinsatser samt att SIDA även i 
fortsättningen är den myndighet som bör ansvara för bidragens fördelning. 

2 Kanslichef Leif Andersson <SOU 1988: 19) 
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Vidare framför vissa remissinstanser att anslaget bör återställas till sin 
ursprungliga nivå och att en generös syn också i framtiden bör gälla vid 
medelstilldelningen till organisationernas informationsverksamhet. 

När systemet med generella bidrag infördes 1972 gick bidragen endast 
till studieförbund och löntagarorganisationer. Främsta anledningen till det
ta var att en stor del av befolkningen kunde nås via dessa kanaler. Det 
skulle också innebära en betydande administrativ fördel om en stor del av 
anslaget kunde fördelas utan någon ingående prövning av olika projekt 
innan bidragen utbetalades. Hela systemet bottnade, och bottnar även i 
dag, i ett stort förtroende för folkrörelsernas förmåga att föra ut u-lands
och biståndsinformationen. 

Kretsen av generella bidragsmottagare har sedan systemets tillkomst 
vidgats betydligt. Utredaren pekar på att det är viktigt att klara och 
entydiga riktlinjer skapas för vilka organisationer som skall tillhöra denna 
kategori i framtiden. Utredningens förslag till kriterier för att generella 
bidrag skall kunna utgå till enskilda organisationer är att organisationerna 
skall 
- vara rikstäckande med regionala och/eller lokala avdelningar; 
- ha demokratisk uppbyggnad; 
- ej ha u-landsanknuten verksamhet som huvuduppgift, men bedriva 

betydande u-landsinformation. 
De organisationer som inte blir generella bidragsmottagare efter dessa 

kriterier skall kunna fä bidrag efter ansökan. För att utöka planeringstrygg
heten till vissa organisationer, som får bidrag efter ansökan och som enligt 
utredaren bedriver omfattande informationsverksamhet föreslår utredaren 
en mellankategori av bidragsmottagare. 

Flertalet av de generella bidragsmottagarna tillstyrker systemets bibe
hållande och de kriterier utredaren föreslår, men avstyrker förslaget om en 
mellankategori. Man avstyrker också utredarens förslag att det vid framti
da anslagshöjningar bör ges en viss prioritet till kategorin bidrag efter 
ansökan. De generella bidragsmottagarna anser att en sådan prioritering 
ytterligare skulle urholka de redan knappa resurserna för de organisationer 
som bedriver långsiktig, brett förankrad informationsverksamhet. 

Utredningen tar också upp frågan om vad informationsbidragen kan 
användas till. Utredaren konstaterar att "det är viktigt att organisationerna 
vid varje bidragstillfälle upplyses om vilka ändamål som får finansieras 
med informationsbidragen ·'. Enligt utredaren bör SIDA utforma regler för 
vad som är bidragsberättigad u-landsinformation. Ett primärt krav bör 
enligt utredaren vara att bidragen ej får användas till mer allmän internatio
nell information. 

Hos de flesta remissinstanser råder det tveksamhet inför utredarens 
förslag att SIDA skall definiera vad som menas med u-landsinformation. 
Man anser att detta inte är förenligt med organisationernas rätt till profile
ring i informationsutbudet och att det kan leda till detaljreglering. 

När det gäller ansvarsfördelningen i informationsarbetet anser remissin
stanserna liksom utredaren att även om SIDA, som nu, bör ha huvudan
svaret för biståndsinformationen och de enskilda organisationerna för 
u-landsinformationen bör dessa båda områden i större utsträckning inte-
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greras. Några remissinstanser är tveksamma till att större vikt skall läggas 
vid biståndsinformation än vid u-landsinformation. 

Utredaren anser att SIDA bör utforma klarare regler för redovisning av 

hur de generella bidragen används. Huvudparten av remissinstanserna 
anser att någon form av redovisning är ett rimligt krav men att det är en 
omöjlighet att redovisa de ränteintäkter som utredaren föreslår. Eftersom 
SIDA-bidragen normalt används tillsammans med en rad andra medel på 

avdelnings-, distrikts- och riksnivå är det ej möjligt att så i detalj redovisa 

ränta enbart på SIDA-bidragen. 

Genom riksdagens beslut 1979 gavs SIDA en huvudroll då det gäller 

statens egen u-lands- och biståndsinformation. Utredaren anser att denna 
roll ytterligare bör förstärkas bl. a. genom att SIDA mer uppmärksammar 

svenskt multilateralt bistånd och andra biståndsmyndigheters insatser. 

Utredaren anser att den som vänder sig till SIDA för att få information om 

svenskt utvecklingssamarbete bör kunna få information inte bara om 

SIDA:s biståndsinsatser utan också om vad övriga biståndsmyndigheter 
gör. Det är enligt utredaren rimligt att övriga biståndsmyndigheter från 

sina egna anslag ersätter SIDA för de extrakostnader som kan komma att 

uppstå i detta sammanhang. 

När det gäller information om det multilaterala utvecklingssamarbetet 

föreslår utredaren ett delat ansvar mellan UD. SIDA och Svenska FN-för
bundet. De flesta remissinstanserna föreslår att huvudansvaret för den 

multilaterala informationen skall ligga på SIDA medan SIDA i sitt re

missvar däremot föreslår att UD har detta ansvar. SIDA anser att 

"grundprincipen bör vara att det organ som har ansvaret för en viss 
verksamhet även bör ha ansvaret för informationen om denna verksam
het·'. Vad beträffar övriga biståndsmyndigheters informationsverksamhet 

anser de flesta remissinstanser att den är otillräcklig. 

I riktlinjerna för SIDA:s informationsverksamhet understryks vikten av 

att SIDA medverkar i olika sammanhang och informerar om u-lands- och 
biståndsfrågor. Enligt utredarens uppfattning är det i dag betydligt svårare 
än tidigare att få sådan medverkan till kurser, konferenser och möten 
hållna utanför verkets regi. Det stora fle11alet av remissinstanserna instäm
mer i denna kritik och menar att denna situation är beklaglig. SIDA är 
medveten om de försämrade kontakterna men redovisar att man av kapaci
tetsskäl ej har möjlighet att delta i den utsträckning som efterfrågas. 

Enligt utredaren är den huvuduppgift som ålagts "beredningen för 
u-landsinformation" - att lämna förslag till SIDA om fördelning av de 

statliga informationsbidragen - föga meningsfull i dag. Bidragen fördelas i 

praktiken enligt väl etablerade "nycklar". 

Enligt utredaren talar verksamhetens nuvarande inriktning för bered
ningens avskaffande. Utredaren föreslår dock, eftersom många folkrörel

ser och andra enskilda organisationer redovisar att man vill ha den kvar, en 

ombildad beredning med nya föreskrifter och ändrad sammansättning: "I 

beredningen bör ingå samtliga biståndsmyndigheter, ett antal representan

ter för både mottagare av generella bidrag och mottagare av bidrag efter 
ansökan samt några "fria tänkare'"'. 

Flertalet remissinstanser anser att beredningen för u-landsinformation 
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bör finnas kvar men med en viss modifiering i sammansättning och verk
samhetsform. I vilken riktning denna förändring bör gå är remissinstanser
na dock ej ense om. I några av svaren förordas att beredningen läggs ned. 

Föredragandens överväganden 

Jag har redan tidigare under inledningsavsnittet U-lands- och biståndsin
formation understrukit den stora vikt jag lägger vid information om u-län
der och internationellt utvecklingssamarbete. Utredningen som genom
förts på detta område understryker betydelsen av informations- och 
opinionsarbete i det nuvarande biståndssamarbetet och för att möjliggöra 
ett fortsatt stort och ändamålsenligt bistånd. 

De mål för u-lands- och biståndsinformation som riksdagen beslutade 
om år 1979 är väl förankrade. Jag delar därför utredningens uppfattning att 
dessa mål bör styra även det framtida informationsarbetet. Jag anser 
vidare att de principer om saklighet. allsidig belysning och profilering som 
riksdagen beslutade om år 1979 bör gälla även i framtiden. Principerna 
innebär att all statligt finansierad u-landsinformation bör präglas· av saklig
het och att SIDA och de övriga biståndsmyndigheterna bör sträva efter en 

allsidig belysning, medan folkrörelserna måste ha rätt att profilera sitt 
informationsutbud utifrån sina egna politiska och religiösa värderingar. 

Systemet med generella bidrag bör behållas eftersom det innebär stora 
administrativa och planeringsmässiga fördelar såväl för SIDA som för de 
berörda organisationerna. Beslut om vilka organisationer som skall vara 
mottagare av generella informationsbidrag bör tas av den bidragsbeviljan
de myndigheten SIDA efter det att riksdagen fastlagt riktlinjer för verk
samheten. Jag tillstyrker utredarens förslag till kriterier för vilka organisa
tioner som skall kunna tillhöra kategorin generella bidragsmottagare. 

Organisationer skall också kunna få informationsbidrag efter ansökan. 
Inom denna grupp av bidragsmottagare bör det vara möjligt för SIDA att 
finna administrativa rutiner som möjliggör ökad planeringstrygghet för 
organisationer vars verksamhet är av den art att det är särskilt motiverat. 
Sådana åtgärder bör dock inte leda fram till att det skapas någon särskild 
mellankategori av mottagare av det slag utredaren föreslår. 

Mina ställningstaganden ovan leder fram till att beslut om samtliga 
bidrag till enskilda organisationers informationsinsatser även i fortsätt
ningen bör fattas av SIDA. Utifrån de beslutade kriterierna avgör SIDA 
om det är generella bidrag eller bidrag efter ansökan som skall tillämpas för 

en viss organisation. 

Om SIDA:s beslut innebär att några organisationer förs över från kate
gorin generella bidrag till bidrag efter ansökan eller på något annat sätt 
byter kategori, är det naturligt att medelstillgången inom de olika kategori
ernajusteras i motsvarande mån. Eftersom jag tidigare föreslagit att SIDA 
skall besluta om vilka organisationer som skall höra till respektive kategori 

ligger också dessa beslut om medelsfördelning hos SIDA. 
Enligt utredaren bör inte bidrag för u-landsinformation utnyttjas för 

internationell information av mer allmän inriktning. Jag delar därför utre
darens uppfattning att informationsanslaget inom biståndsramen ej bör 
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finansiera internationell information av mer allmänt slag samt att det 
behövs en tydligare definition av vad som skall anses utgöra bidragsberät
tigad u-Jandsinformation. Enligt min mening bör u-Jandsinformation inne
fatta bred information om u-länderna och utvecklingssamarbetet. SIDA 
bör utifrån detta synsätt utforma mer detaljerade anvisningar för vilken 
verksamhet som får finansieras från statliga informationsmedel. 

Jag anser vidare att en viss avgränsning och arbetsfördelning mellan 
biståndsinformation och u-landsinformation är önskvärd. 1 dag har SIDA 
lagt viss tyngdpunkt på information om svenskt bistånd. medan organisa
tionerna vid sidan av sin biståndsinformation lagt stor vikt vid information 
om situationen i u-länderna. Detta är enligt min mening en lämplig rollför
delning. SIDA och de övriga biståndsmyndigheterna bör ha som huvud
uppgift att informera om de insatser som görs på biståndsområdet. Detta 
innebär givetvis inte att biståndsmyndigheterna är förhindrade att ge 
u-landsinformation. För att öka förståelsen för situationen i u-länderna och 
för att ge en bakgrund till de genomförda biståndsinsatserna är det angelä
get attt. ex. SIDA utifrån sina erfarenheter också informerar om förhållan
den i u-länderna. 

Jag delar utredarens uppfattning att en god redovisning bör ske av och 
från organisationernas informations projekt. Bidragen till informations
verksamhet bygger på ett förtroende för organisationernas verksamhet. 
Detta gäller inte minst de generella bidragsmottagarna. Liksom för all 
annan verksamhet på biståndsområdet är det angeläget att medlen används 
på ett riktigt och effektivt sätt. Det är därför väsentligt att användningen av 
informationsbidragen redovisas och följs upp. Det är viktigt att SIDA 
utformar klarare regler för denna redovisning, samtidigt som principen om 
att medlen disponeras av organisationerna under eget ansvar bibehålls. Jag 
finner det dock inte ändamålsenligt att kräva någon särskild redovisning av 
eventuella ränteintäkter på beviljade bidragsbelopp. 

Jag delar den uppfattning som framförs i bl. a. SIDA:s remissvar att de 
organisationer och myndigheter som bedriver biståndsverksamhet också 
bör ansvara för information om denna verksamhet. Detta innebär att UD. 
SAREC. BITS och SWEDFUND bör avsätta såväl medel som personella 
resurser för dessa aktiviteter. För Sandö U-centrum och nordiska afrika
institutet är informationen också en viktig arbetsuppgift. 

Mot bakgrund av de internationella organisationernas stora betydelse 
för genomförandet av det svenska biståndet finner jag det angeläget att 
kunskap om dessa organisationers verksamhet sprids ytterligare i Sverige 
och att debatten breddas. Det nordiska FN-projektet, som jag tidigare har 
redovisat, skall också ses som ett led i informationsspridningen. När det 
gäller informationen om det multilaterala utvecklingssamarbetet bör UD 
ha ett huvudansvar. Ett samarbete på detta område bör eftersträvas med 
SIDA. Svenska FN-förbundet, Svenska UNICEF-kommitten. Svenska 
UNESCO-rådet m. tl. 

Svenska FN-förbundet får i dag statliga informationshidrag från såväl 
SIDA under anslaget C 9. information som från UD under anslaget F 3. 
Information. studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden 
m. m. Det borde både för FN-förbundet och för hidragsbeviljande myndig-
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heter vara en fördel att FN-förbundets hela anslagsbehov prövas av utri
kesdepartementet. Jag har därför under anslaget C I. Bidrag till internatio
nella biståndsprogram beräknat medel för Svenska FN-förbundets infor
mationsverksamhet om det multilaterala biståndssamarbetet. 

Utredaren pekar på det faktum att också flera andra bidragsmottagare 
får informationsbidrag från olika anslag inoin biståndsbudgeten. Jag vill i 
detta sammanhang förorda att bidragen i så stor utsträckning som möjligt 
prövas vid ett tillfälle och finansieras från ett anslag. De organisationer 
som genom s. k. ramavtal med SIDA får omfattande bidrag till sin bi
ståndsverksamhet bör även kunna få bidrag för information i samma sam
manhang. SIDA har att besluta om storleken på sådana bidrag som bör 
finansieras från anslaget för bidrag till folkrörelser och enskilda organisa
tioners biståndsverksamhet. 

Folkrörelser och enskilda organisationer bedriver en mycket aktiv verk
samhet på informationsområdet. Det är angeläget också att personal inom 
biståndsförvaltningen ser som en prioriterad uppgift att direkt delta i 
informationsarbetet, bl. a. genom medverkan i organisationernas kurser 
och konferenser eller på annat sätt direkt informera om svenskt utveck
lingssamarbete. 

Beredningen för u-landsinformation har funnits sedan år 1974. men har 
under årens lopp fått ändrade arbetsuppgifter. Från att under biståndets 
uppbyggnad ha varit direkt kopplad till regeringskansliet är beredningen i 
dag ett rådgivande organ till SIDA i informationsfrågor. Regeringens kon
takt och erfarenhetsutbyte med folkrörelser och enskilda organisationer 
sker i dag bl. a. i det folkrörelseråd för biståndsfrågor som jag tillsatte 1986. 
I rådets arbete har många olika frågor behandlats, bl. a. informationsfrå
gornas betydelse i utvecklingssamarbetet. 

Beträffande beredningen för u-landsinformation finner jag inte utreda
rens motiv tillräckliga för att bibehålla en beredning med nuvarande ar
betsuppgifter och mandat. Det är dock såsom utredaren påpekar angeläget 
att SIDA på informationsområdet har en nära och bra kontakt med såväl 
de andra biståndsmyndigheterna som med folkrörelser och andra enskilda 
organisationer. Ett steg i denna riktning kan vara en mer regelbunden 
medverkan av SIDA:s personal vid olika arrangemang såsom organisatio
nernas kurser och konferenser. SIDA har i sitt remissvar på utredningen 
om u-lands- och biståndsinformation föreslagit ett kapacitetstillskott på en 
person för att bl. a. samordna erfarenhetsutbytet med folkrörelserna. Ge
nom mitt förslag om medelstilldelning under detta anslag bör möjlighet 
finnas att med finansiering från anslaget skapa ett sådant kapacitetstill
skott. Jag finner det också angeläget att medel finns tillgängliga för infor
mationssatsningar av det slag som informations- och debattdagarna Bistån
det behövs utgjorde. 

För att åstadkomma ett så heltäckande och effektivt informationsutbud 
som möjligt bör SIDA, folkrörelser, enskilda organisationer och andra 
aktörer på informationsområdet utbyta erfarenheter och fortlöpande sam
råda om sina informationsverksamheter. 

Vid beräkningen av anslaget har jag utgått ifrån att de generella bidragen 
till organisationerna räknas upp med 4 %. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Information för budgetåret 1989/89 anvisa ett reservations

anslag på 30 350 000 kr. 
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D. Information om Sverige i utlandet m.m. 

D 1. Svenska institutet 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

47 253 280 
47 540 000 
54 551 000 

Reservation 350 566 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 161 000 kr. inte ställts till Svenska 
institutets disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att främja 
kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder. att förmedla kunskap om 
svenskt samhälls- och kulturliv genom informationsverksamhet i utlandet 
samt att svara för verksamheten vid det svenska kulturhuset i Paris (Cent
re Culturel Sucdois). 

Institutet bidrar till informationen om det svenska samhället genom 
publikationer. filmer och utställningar samt genom dokumentationstjänst 
och besöksservicc i Sverige. Kulturutbytet främjas genom publikationer, 
filmvisningar. utställningar. seminarier och personutbyte. Studier och 
forskning stöds genom stipendier. personutbyte. kurser och konferenser 
samt bidrag till undervisning i svenska vid utländska läroanstalter. Institu
tet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och 
tillhandahålla produkter och tjänster. Institutet har fått ansvar för program 
som syftar till att öka kontakterna mellan det svenska samhället och 
länderna i tredje världen genom person- och erfarenhetsutbyte samt kul

turutbyte. 
Institutet har vidare i uppdrag att bedriva försöksverksamhet med s. k. 

integrerad utlandsutbildning samt att administrera stipendier åt svenskar 
för forskning i utlandet. 

Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och elva 
ledamöter. som utses av regeringen. För kontakt med samhällsinstitu
tioner och andra organ, som har beröring med institutets verksamhet. finns 
rådgivande referensgrupper som tillsätts av styrelsen. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader121 
1därav lönekostnader! 
Lokalkostnader 

Sununa 

Anslag 
1988/89 

107 (l) 

37 869 000(31 
116 173 000) (31 

9 671 000 

47 540 000(31 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

0 

+ 9 135 000 
i+ 806 0001 

2 124 000 

+ 7 011 000 

(lJ Inkl. även anställda vid det svenska kulturhuset i Paris. 
(21 Inkl. informationsverksamhet. 
131Av angivet belopp har inte 161 000 kr. ställts till Svenska institu
tets disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
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Svenska institutet 

Svenska institutet begär under anslaget D l. för budgetåret 1989/90 ett 
anslag om 50 003 000 kr. ( + 2 463 000) exkl. pris- och löneomräkning. In
stitutet begär att besparing i enlighet med huvudförslaget helt skall förläg
gas till de sista två åren av perioden 1989/90 - 1991/92. 

Därutöver begärs 5 082 000 kr. under littera C. Internationellt utveck
lingssamarbete samt 10 821 000 kr. under åttonde huvudtiteln (utbildnings
departementet). 

Institutet begär följande höjningar under anslaget D 1.: 

1. Anpassning av gäststipendier, europarådsstipendier 
och bilaterala stipendier till höjda studiemedels
belopp 

2. utvidgning av bilateralt stipendieutbyte 

3. Ny tjänst till litteraturlagret 

Föredragandens överväganden 

714 000 

482 000 

150 000 

Genom ändring i studiestödslagen höjs fr. o. m. den l januari 1989 studie
medlens totalbelopp per läsår från 145% till 170% av basbeloppet enligt 
lagen om allmän försäkring. Svenska institutets gäststipendier, europa
rådsstipendier och bilaterala stipendier bör, liksom hittills, utgå med sam
ma belopp som studiemedel enligt studiestödslagen. Jag förordar av detta 
skäl en uppräkning om 714 000 kr. för institutets stipendieprogram. Därut
över vill jag framhålla vikten av att de bilaterala stipendieprogrammen med 
europeiska länder prioriteras inom ramen för givna resurser. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 54 551 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångpunkt 
i en reell minskning av utgifterna om 5% på tre år med fördelningen I, 2 
och 2% för första, andra resp. tredje budgetåret. Jag har i mitt förslag 
beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för Svenska institutet 
fr. o. m. den l juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Svenska institutet för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag på 54 551 000 kr. 

D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

35 424 000 
59 966 000 
42 491 000 

Reservation 1 552 540 

Radio Swcden (f. d. Utlandsprogrammet) är den enhet inom Sveriges Riks
radio AB som svarar för programverksamheten för utlandet. Radio Swe
den skall enligt avtalet mellan staten och Sveriges Riksradio AB producera 
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och på annat sätt anskaffa och sända ljudradioprogram avsedda för mottag
ning i utlandet. Programmen skall ge i utlandet bosatta svenskar möjlighet 
att få information om och upprätthålla kontakt med hemlandet samt hos 
utländska lyssnare sprida kunskap om Sverige. Radions sändningar till 
utlandet sker för närvarande på sju språk och riktar sig till alla världsdelar. 

Anslag 1 li 
1988/89 

Beräknad ändring 
1989/90121 

Föredraganden 

1. Programverksamhet och driftskostnader 38 276 000 131 -10 845 000 I 41 

2. Kompensation för prisutveckling 4 740 000 - 1 580 ooo 

3. Televerkets kostnader 16 950 000 - 5 050 000 

Summa 59 966 000 -17 475 000 

111Avser budgetåret 1988/89 samt andra halvåret 1989 
121Avser kalenderåret 1990. För Sveriges Radio-koncernen och televerket 
sammanfaller räkenskapsår med kalenderår. 
131 I 1986/87 års prisläge. 
(411 1987/88 års prisläge. 

Sveriges Radio AB och televerket 

Sveriges Radio AB begär för kalenderåret 1990 ett anslag, exkl. priskom
pensation, på 29 546 000 kr. för programverksamhet för utlandet. Därut
över begär televerket ersättning om 12 900 000 kr. för sändningskostnader. 

De begärda ökningarna i förhållande till kalenderåret 1989 avser följan
de: 

Sveriges Riksradios utlandsverksamhet 

1. Distribution av kassetter. radioexportprogram 
2. Telefonöverföring av program till afrikanska 

radiostationer 
3. Specialproducerade mellanvågsprogram 
4. Programmedelsförstärkning 

Televerket 
1. Förberedande arbeten inför sändarbyten1l\ 
2. Drift av kortvågssändarna 

111Engångsanvisning 

Föredragandens överväganden 

250 000 

360 000 
1 000 000 

630 000 

1 000 000 
600 000 

Med hänsyn till det kärva ekonomiska läget är jag för närvarande inte 
beredd att ta ställning till en utökad verksamhet för Sveriges Riksradios 
utlandsprogram. I gengäld tillämpas beträffande Radio Sweden inte något 
huvudförslag. 

Radio Sweden bedriver sedan 1985 sändningar till norra Europa från en 
mellanvågssändare i Sölvesborg. Programmen har mött avsevärt intresse i 
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flera länder, vilket till en del torde bero på att mcllanvågstekniken gör det 
möjligt att uppnå bättre hörbarhet än vid kortvågssändningar. 

Jag är för närvarande inte beredd att förorda investering i nya kortvågs
sändare för Sveriges Riksradios sändningar till utlandet. I stället bör 
kortvågssändaren i Karlsborg och de båda sändarna i Hörby moderniseras 
(rekonditioneras). så att de kan användas ytterligare ett antal år. Enligt 
televerkets och radions utredning skulle de sammanlagda kostnaderna för 
rekonditionering av de tre sändarna uppgå till 6 000 000 kr. Dessa kostna
der bör belasta anslagsposten 3 fr. o. m. budgetåret 1990/91 (televerkets 

budgetår 1991 ) . 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges Riksradios programrerksamhet för utlandet för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 42 491 000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

16 028 397 
1.5 432 000 il I 
14 904 000 (2) 

111Varav 1 700 000 kr. i engångsanvisning. 
121varav 817 000 kr. i engångsanvisning. 

Reservation 271 042 

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte som 
samordnas av utrikesdepartementets press- och informationsenhet (an
slagsposten 1. Samordnad informationsverksamhet) samt bidrag till 
Svensk-Internationella Pressbyrån (SIP) och lngenjörsvetenskapsakade
mien (IVA). 

1. Samordnad informationsverksamhet 

Anslag 
1988/89 

12 042 000 

2. Bidrag till Svensk-Internationella 2 117 000 
Pressbyrån 

3. Bidrag till Ingenjörsvetenskaps- 1 273 000 
akademien 

Sununa 15 432 000 

il 1 Varav 817 000 kr. engångsanvisning. 

Beräknad ändring 
198fl/90 

Föredraganden 

723 000(11 

+ 144 000 

+ 51 000 

528 000 

Inom press- och informationsenheten fördelar informationsbyrån medel 
från detta anslag främst till de svenska utlandsmyndigheterna för informa
tionsinsatser och kulturutbyte, såsom personutbyte. seminarier. lokala 
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kostnader i samband med film- och utställningsverksamhet m. m. Vidare Prop. 1988/89: 100 
finns medel bl. a. för regionala insatser. utländska journalistbesök, infor- Bil. 5 
mations- och kulturinsatser i anslutning till konferensen om säkerhet och 
samarbete i Europa (ESK) samt stöd till tidskrifterna Sweden Now (inkl. 
versioner på andra språk än engelska). AMBIO. lnside Sweden och Voice 
of Scandinavia. Medel ställs även till Svenska institutets förfogande för 
särskilda uppdrag av intresse för utrikesdepartementet. Informationsbyrån 
svarar härutöver för information om utrikespolitiska frågor genom trycksa-
ker, föredrag. seminarier m. m. 

SIP distribuerar nyhetsbulletiner till ca 7 000 mottagare inom mass
mediesektorn i 150 länder. Bulletinerna innehåller dels nyheter inom de 
industriella, tekniska och vetenskapliga sektorerna i Sverige, dels nyheter 
om svenska politiska, samhälleliga och ekonomiska frågor. Vidare produ
ceras särskilt material på engelska och tyska för specialiserad fackpress, 
forskningsinstitutioner, branschföreningar etc. SIP begär för budgetåret 
1989/90 ett bidrag om 2 320 000 kr. 

IV A begär bidrag om 1 850 000 kr. för avtalsbundet teknisk-vetenskap
ligt samarbete. främst forskarutbyte, mellan IV A och teknisk-vetenskapli
ga organisationer i östeuropeiska länder och Kina. Utbytet syftar bl. a. till 
att initiera direkt och långsiktigt samarbete mellan berörda forskare och 
institutioner. Avtalet med Sovjetunionen administreras gemensamt av 
IVA och Kungliga Vetenskapsakademien. 

Föredragandens överväganden 

Det råder bred enighet om behovet av intensifierade kontakter med såväl 
Väst- som Östeuropa. Informationsverksamhet och kulturutbyte har där
vid en väsentlig roll att spela. Bl. a. märks en ökad efterfrågan på kulturut
byte med Östeuropa, inte minst med de baltiska sovjetrepublikerna. En 
särskild arbetsgrupp inom utrikesdepartementet utreder för närvarande 
möjligheterna till ökat kultur- och erfarenhetsutbyte med Europa. Grup
pen kommer med all sannolikhet att föreslå ökade insatser i vårt utbyte 
med europeiska länder. Jag förordar att särskilda insatser i Europa av i 
första hand samhällsinformativ art, t. ex. seminarieserier om svenskt ar
betsliv, prioriteras inom ramen för givna resurser. 

Jag anser att ett fortsatt stöd bör lämnas till tidskriften Inside Sweden, 
som utges av Arbetarrörelsens internationella centrum. Jag föreslår att 
650 000 kr. avsätts för ändamålet i form av en engångsanvisning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 14 904 000 kr. 
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D 4. Utrikespolitiska Institutet 
1987/1988 
1988/1989 
1989/1990 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 528 000 
4 664 000 
4 851 000 

Över anslaget D 4. erhåller Utrikespolitiska Institutet sedan budgetåret 
1987/88 bidrag för förvaltningskostnader och informationsverksamhet. 
Forskningsverksamheten finansieras via anslaget F 6. 

UI. som drivs av Utrikespolitiska samfundet. har enligt stadgarna till 
uppgift att främja intresset för internationella frågor samt vidga kunskaper
na och stödja forskning härom. Detta sker genom att UI publicerar tidskrif
ter. böcker. skrifter och broschyrer om aktuella utrikespolitiska frågor. 
anordnar seminarier och föreläsningar samt förser massmedierna med 
information och dokumentation om internationella frågor. 

UI vänder sig till en vid målgrupp, från specialister till allmänhet. Publi
kationerna och programverksamheten sprids via bibliotek, univer~itet och 
vetenskapliga institutioner, skolor, tidningar, bildningsförbund samt en
skilda prenumeranter. 

Anslagsframställan för 1989/90 utgår ifrån en delvis ny organisation och 

verksamhetsinriktning vid UI. Den hittillsvarande organisationen med två 
separata avdelningar för information och forskning skall ersättas av en 

funktionell uppdelning i verksamheter där forskning/studier integreras med 
informationsverksamheten. I samband härmed avser institutet utöka utgiv
ningen av forskningspublikationer och analyser samt från hösten 1988 
starta en ny serie "Ul Fakta: Problem i fickformat". 

Utrikespolitiska Institutet har begärt 5 258 000 kr., vilket är en ökning 
med 594 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att bidraget till Utrikespolitiska Institutet. analogt med upp
räkningen av forskningsanslaget F 6. med 4%'. höjs med 187 000 kr. för 
kostnader avseende institutets lokaler och administration. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 4 851 000 kr. 
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E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

Inledning 

Världsekonomin och internationell handel 

För ett år sedan förutsågs relativt allmänt en dämpning av världshandelns 
tillväxt. Dessa förväntningar förstärktes av börskrisen i oktober 1987 som 
förväntades medföra en påtagligt svagare efterfrågcutveckling i bl. a. USA. 

Dessa pessimistiska förväntningar förverkligades emellertid inte. Sär
skilt under senare delen av år 1987 ökade handeln kraftigt. Ökningarna 
under år 1988 har även varit fortsatt goda. Världshandeln med bearbetade 
varor beräknas år 1988 ha ökat med uppskattningsvis 9%· i volym. Denna 
snabba tillväxt verkar dock att ha dämpats något under loppet av året. För 
år 1989 kan man nu förutse en ökning av världshandelns volym på ca 7%. 

Marknadstillväxten för svensk export av bearbetade varor beräknas för 
helåret 1988 bli ca 7%. Även på dessa marknader beräknas tillväxten ha 
dämpats under loppet av år 1988. För år 1989 beräknas marknadsväxten till 
ca 5'11:. 

Anledningen till denna något lägre marknadstillväxt för den svenska 
exporten är främst en lägre efterfrågeökning i de för vår export så viktiga 
marknaderna i Norge och Danmark. 

Obalanserna i världsekonomin består i stort sett oförändrade. USA har 
inte lyckats att nämnvärt nedbringa sitt stora underskott i utrikeshandeln. 
De stora överskottsländernas positiva externbalanser består. Under sena
re år har emellertid inte dessa internationella balansproblem medfört några 
ytterligare, större ingrepp mot världshandeln. De pågående handelsför
handlingarna inom det Allmänna tull- och handclsavtalet (GATT), den 
s. k. Uruguay-rundan, verkar uppenbarligen som en broms på en sådan 
protektionistisk utveckling. Även om världshandelns ökningstakt nu kan 
beräknas sakta av under det kommande året finns det dock fortsatt goda 
marknadsförutsäliningar för svensk exportindustri. 

Svensk utrikeshandel 

Efter ett underskott på 7 miljarder kronor år 1982 har den svenska handels
balansen nu visat ett överskott de senaste sex åren. En betydande del av 
denna förbättring kan tillskrivas en förstärkning av exportinkomsterna. 
Starkt bidragande till handelsbalansens förbättring under senare år har 
även varit lägre oljepriser. Den und.erliggande volymutvecklingen på ex
portsidan är emellertid inte helt tillfredsställande. Den svenska exportin
dustrin har inte fullt ut kunnat utnyttja de senaste årens gynnsamma 

marknadsutveckling utan tillgängliga beräkningar pekar på att vi varje år 
sedan år 1985 tappat marknadsandelar. Till en del har dessa andelsförluster 
kunnat kompenseras genom höjda priser. Volymmässigt sett har dock 
andra länder tagit delar av den marknadsposition som svensk industri· 

byggt upp under senare år. 
Realutveeklingen för importen av bearbetade varor förutses efter den 

kraftiga ökningen under år 1987 komma att avta något - främst till följd av 
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ett lägre efterfrågetryck i den svenska ekonomin. Importökningen i fasta 
priser är dock betydligt starkare än exportutvecklingen. Även om handels
balansen i löpande priser förefaller att ge ett fortsatt betydande överskott 
till följd av bl. a. höjningar av de svenska exportpriserna måste man räkna 
med en viss real försämring av handelsbalansen under år 1989. Även 
tjänste- och transfereringsbalanserna beräknas bli försvagade under år 
1989. 

På sikt är detta en oroväckande utveckling. Svensk ekonomi behöver 
under överskådlig tid en kraftigt positiv handelsbalans som kan motväga 
de negativa faktorerna på bytesbalansen, då i första hand det alltjämt 
ökande underskottet i fråga om resevaluta och det fortsatt allt mera nega
tiva räntenettot. Ett viktigt led i regeringens ekonomiska politik är därför 
en förstärkning av den reala utrikesbalansen. 

Det är mot denna bakgrund beklagligt att svensk exportindustri inte fullt 
ut kunnat utnyttja den senaste tidens goda marknadsutveckling. Kapaci
tets- och utbudsbegränsning i den svenska ekonomin kan till en del förkla
ra detta. I viss utsträckning bör även de svenska företagens högprispolitik 
uppmärksammas i detta sammanhang. 

Det är mot denna bakgrund glädjande att investeringarna nu skjuter fart 
och att dessa kommer att skapa ytterligare kapacitet även inom exportin
dustrin och de med importen konkurrerande näringarna. I takt med att det 
höga efterfrågetrycket i den inhemska ekonomin nu dämpas bör företag i 
växande utsträckning föredra att sälja på utlandsmarknaderna istället för 
på hemmamarknaden. 

Hela detta perspektiv med dessa olika riskfaktorer på såväl export- som 
importsidan understryker vikten av att exportansträngningarna inte för
svagas utan att vi fortfarande på alla de olika vägar som står oss till buds 
bör försöka fortsätta den framgångsrika exportstrategi som inleddes med 
devalveringen år 1982. En viktig förutsättning för detta är att det inhemska 
kostnadsläget hålls under kontroll och att vi lyckas mobilisera alla de 
produktiva krafter som finns i den svenska ekonomin och som är den på 
sikt enda säkra grunden för en balanserad samhällsutveckling. 

Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet är för närvarande i hög grad inriktat på frågor som 
rör den ekonomiska utvecklingen. miljön och den västeuropeiska integra
tionen. 

Genomförandet av den nordiska ekonomiska handlingsplan som antogs 
år 1985 pågår. Planen, som huvudsakligen avser perioden 1986-1988, 
består av en rad olika samordnade och förstärkta nordiska insatser såsom 
avlägsnande av handelshinder inom Norden, investeringar i vägar och 
järnvägar samt ökat nordiskt samarbete på det exportfrämjande området. 

Ett förslag till en ny ekonomisk handlingsplan lämnades av de nordiska 
finansministrarna i november 1988. Förslaget behandlas av Nordiska rådet 
vid sessionen år 1989. Handlingsplanen omfattar åren 1989-1992. Den 
syftar till att stärka den ekonomiska utvecklingen i Norden. att utveckla 
den nordiska hemmamarknaden samt att genom nordisk samverkan bidra 
till det västeuropeiska integrationsarbetct. 
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Vid en extra session med Nordiska rådet i november 1988 antogs ett nytt 
samarbetsprogram på miljöområdet och en handlingsplan mot havsförore
ningar. 

Under år 1988 har Nordiska ministerrådet intensifierat arbetet med att 
utreda hur det nordiska samarbetet skall kunna påverka och anpassas till 
utvecklingen av EG:s inre marknad. Rapporter om detta har lämnats till 
Nordiska rådets presidium i maj och i december 1988. 

Att utveckla Norden som hemmamarknad är ett av huvudmålen för det 
nordiska samarbetet på regeringsnivå. Det är ett fortlöpande arbete som 
bl. a. syftar till att ge de nordiska företagen bättre tillgång till den nordiska 
marknaden och därmed förbättrad konkurrensförmåga på världsmarkna
den. Detta gäller inte minst de små och medelstora företagen. Särskild vikt 
läggs vid att avveckla icke-tariffära handelshinder. 

Vid de nordiska utrikeshandelsministrarnas möte i november 1988 ena
des man om riktlinjerna för det fortsatta arbetet med att avveckla handels
hinder. 

Andra viktiga samarbetsfrågor är för närvarande genomförandet av de 
nya handlingsplanerna på kulturområdet. för bioteknologiskt samarbete 
och för uppbyggnaden av ett industriellt centrum i Oslo. 

En utförlig redogörelse för det nordiska samarbetet har lämnats i den 
. berättelse som Nordiska ministerrådet överlämnat till Nordiska rådet 
december 1988 (dokument C I 1989 i det nordiska trycket). 

Västeuropa 

Ekonomiskt är Sverige i hög grad integrerat med övriga Västeuropa. 
Genom EFTA och frihandelsavtalet med EG tillhör vi ett frihandelsområ
de för industrivaror som omfattar 18 länder och 350 miljoner människor. 
Drygt hälften av vår utrikeshandel sker med EG och ytterligare 20% med 
EFTA-länderna. År 1987 var Sverige. liksom året dessförinnan. EG:s 
tredje största exportmarknad utanför Gemenskapen. dubbelt så stor som 
t. ex. Japan. EFTA-området är EG:s största exportmarknad. 

Samarbetet Sverigc-EG fungerar väl. EG:s arbete med förverkligandet 
av den inre marknaden har medfört ett intensifierat integrationsarbete i 
Västeuropa. Detta gäller långt mer än rent ekonomiska och handelspolitis
ka frågor. EG:s mål är att före utgången av år 1992 uppnå de s. k. fyra 
friheterna: fri rörlighet av varor. kapital. tjänster och personer. Målet är 
samtidigt att utsträcka FoU-samarbetet (forskning och utveckling), fördju
pa den sociala dimensionen och skapa ett "medborgarnas Europa". 

På svensk sida finns en stark vilja att, tillsammans med övriga EFT A
länder utveckla och fördjupa samarbetet med EG på alla samhällsområ
den. så långt detta är förenligt med vår neutralitetspolitik. Målet för 
svenskt vidkommande är att inte diskrimineras i något ekonomiskt eller 
socialt avseende. 

EFT A spelar en central roll i vårt samarbete med EG. Luxemburg-dek
larationen, som undertecknades av samtliga EFTA- och EG-länder år 
1984. har som mål att skapa ett dynamiskt europeiskt ekonomiskt samar
betsområde som omfattar samtliga 18 länder. EFTA-samarbetet är väsent-
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ligt för Sverige. och vi strävar efter ett samlat uppträdande i förhandlingar
na med EG, så långt detta är möjligt. I mars 1989 äger ett möte rum i Oslo 
mellan EFTA:s regeringschefer. 

Vid ett möte i Tammerfors den 15 juni 1988 mellan ministrar från 
EFT A-länderna och den ledamot av EG-kommissionen som är ansvarig för 
utrikesfrågorna nåddes enighet om att ytterligare förenkla ursprungsregler
na (kumulation) i frihandelsavtalen. Vidare fattades beslut om att inleda 
förhandlingar om avveckling av exportrestriktioner, om informationsutby
te om tekniska föreskrifter samt att verka för ömsesidigt erkännande av 
provning och certifiering. Tammerfors-mötet beslöt också att öka insynen 
(transparens) i statliga stödåtgärder. offentlig upphandling och råvarupris
utjämning. Sonderande samtal ska inledas för att identifiera nya samar
betsområden. 

Hittills har samarbetet med EG i huvudsak berört handeln med varor. 
Ett centralt svenskt mål är nu att bredda samarbetet till att innefatta även 
fri rörlighet för tjänster. människor och kapital samt miljöfrågor. konsu
mentfrågor och olika aspekter av den sociala dimensionen. 

På bl. a. svenskt initiativ fattade EFT A-ministrarna ett viktigt beslut vid 
Tammerfors-mötet. nämligen att samla medlemsländerna kring en hand

lingsplan för den fortsatta dialogen med EG. Tanken är att EFT A-länderna 
skall utforma förslag till breda riktlinjer. som kan bilda underlag för ett 
gemensam arbetsprogram mellan EFTA och EG. 

Vid mötet den 29 november 1988 mellan EFT A-ministrarna och kom
missionsledamoten för utrikesfrågor kom man övaens om att bredda 

samarbetsdialogen. En rad nya områden blir nu föremål för diskussion 
mellan EG-kommissionen och EFT A-länderna. Utöver handelsärenden 
som offentlig upphandling, standardisering och tekniska handelshinder 
ingår nu bl. a. finansiella tjänster. transporter. kapitalrörelser, produkt
ansvar. bolagsrätt. utbildning. konsumentfrågor. miljövård och sociala 
aspekter. 

Regeringen fäster stor vikt vid arbetet med den västeuropeiska integra
tionen. En statsrådsgrupp med statsministern som ordförande och en 
statssekreterargrupp har bildats. En chefsförhandlare har tillsatts och en 
omfattande omorganisation av utrikesdepartementets handelsavdelning 
har genomförts i syfte att mer effektivt samordna de svenska integra
tionssträvandena. Inom samtliga fackdepartement. utom försvarsdeparte
mentet. pågår en intensiv kartläggning av harmoniseringsmöjligheterna 
och förberedelser för handlingsplaner på resp. områden. Detta arbete 
utförs i ett 20-tal arbetsgrupper, till vilka referensgrupper knutits med 
företrädare för olika samhällsintressen. Under statsministerns ledning har 

ett särskilt råd för Europafrågor bildats med representanter för olika sam
hällsintressen. En för regeringen viktig ambition i sammanhanget är också 
att kontinuerligt upplysa om integrationsarbetet också i en vidare krets 
utanför regeringskansliet och riksdagen. Mot den bakgrunden har en brett 

upplagd informationsverksamhet igångsatts inom utrikesdepartementet i 
samarbete med en rad intresseorganisationer. 

Som en följd av regeringens satsning på det västeuropeiska integrations
arbetet, föreslås en betydande ökning för denna verksamhet under det 
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kommande budgetåret. Av regeringens finansplan framgår att totalt ca 200 
milj. kr. beräknas användas för integrationsarbetet och övrigt västeuro
peiskt samarbete. Regeringen föreslår särskilda medel för satsningar på 
EFTA och på information. Särskilda resurser har också avsatts för bl. a. 
svenskt deltagande i en rad av EG:s forsknings- och utbildningsprogram 
och förslag om den närmare fördelningen av dessa resurser kommer att 
framläggas i 1989 års kompletteringsproposition. 

Som en del i harmoniseringsarbetet skall EG-aspekten beaktas i offentli
ga utredningar, inkl. dem som redan tillsatts. Regeringens direktiv (Dir. 
1988: 43) innebär att kommitteer och särskilda utredare skall undersöka om 
och i så fall vilken gemensam ordning som råder inom EG på det aktuella 
området. Utredningsförslagen skall tillvarata de möjligheter till harmonise
ring som finns. Om förslag skiljer sig härifrån skall skälen för detta redovi
sas. Detsamma bör naturligtvis även gälla propositioner och lagrådsremis
ser. 

Multilaterala handelsfrågor 

Det multilaterala handelssystemet är utsatt för ökat tryck trots en stadig 
ekonomisk tillväxt i den industrialiserade världen. Arbetslösheten är oac
ceptabelt hög inte blott i u-länder utan också i många i-länder. Instabila 
växelkurser och fortsatta externa obalanser riskerar att driva fram nya 
protektionistiska åtgärder. V-ländernas export har visserligen ökat på 
många håll men deras skuldsituation är fortsatt utomordentligt allvarlig. 
Ökad bilateralism hotar att undergräva frihandeln och skada världshan
delns utveckling. 

Regeringen fäster stor vikt vid ett brett internationellt samarbete på det 
handelspolitiska området för att bevara och stärka t:n fri handel. Regering
en verkar för detta bl. a. inom ramen för det Allmiinna tull- och handclsav
talet !GATT), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) och Förenta nationernas konferens för handel och utveckling 
(UNCTAD). 

Främst sker detta nu i den nya multilaterala handelsförhandling som 
påbörjades inom GATT:s ram år 1986, den s. k. Uruguay-rundan. 

Mer än halva den utstakade tiden för GATT-rundan har nu gått till ända. 
I december 1988 ägde ett ministermöte rum i Montreal - Mid-Term Re
view. Ett intensivt förhandlingsarbete föregick detta möte, inkl. ett infor
mellt ministermöte i Islamabad i oktober 1988. Mer än 200 inlagor lades 
fram i 15 olika förhandlingsgrupper från både i- och u-landshåll. Detta 
visar den vikt GATT:s medlemsländer fäster vid förhandlingarna. Sverige 
spelar en mycket aktiv roll i förhandlingsarbetet och har på de flesta 
områden presenterat konkreta förslag. 

Under den gängna hösten har vissa frågor stått i förgrunden i förhand
lingarna. Här kan nämnas handelspolitiska aspekter på det immaterial
rättsliga omriidet. såväl varumärkesförfalskning som andra former av im
materialrättsligt intrång. Vidare har förhandlingar förts om en liberalise
ring av tjänstehandeln, ett av de nya ämnen i rundan som Sverige fäster 
stor vikt vid. 
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En central fråga har hela tiden varit jordbruket som är ett mycket 
känsligt förhandlingsområde där vissa framsteg ändå kunnat noteras. Frå
gor av stor .vikt för u-länderna. såsom tropiska produkter och teko. har 
även behandlats. 

I förhandlingarna på ett par områden, som rör själva det multilaterala 
regelsystemet i GATT. har betydande framsteg kunnat noteras under 
förhandlingarna i Geneve. Enighet föreligger om hur GATT-systemets 
funktion skall kunna förbättras och om procedurerna för tvistlösning. 
Också på konkreta, traditionella områden såsom tullar och icke-tariffära 
åtgärder har förhandlingarna förts framåt. En viktig fråga där framsteg inte 
kunnat nås, men som är av fortsatt stor betydelse i förhandlingarna. är att 
förbättra reglerna för rätten att vidta skyddsåtgärder mot import som vållar 
skada på den inhemska marknaden. Av särskild betydelse i detta samman
hang är att komma till rätta med de s. k. gråzonsåtgärderna, dvs. skyddsåt
gärder som vidtas utanför GATT:s regelverk. 

Montrealmötet i december lyckades inte nå fram till full enighet om hur 
de framtida förhandlingarna skall bedrivas. För elva av de femton förhand
lingsämnena förelåg överenskomna beslutsunderlag. Särskilt betydelse
fullt är att enighet uppnåddes beträffande tjänstehandeln. På fyra områden 
- jordbruk. immaterialrätt, regler för skyddsåtgärder och handeln med 
tekoprodukter - var motsättningarna emellertid alltför stora. Härigenom 
kom också beslut på övriga områden att blockeras. Förhandlingarna kom
mer att återupptas vid ett möte i början av april. Under mellantiden skall 
GATT:s generaldirektör bereda marken för ett slutligt resultat genom 
konsultation med de viktigaste länderna. 

För Sverige är det mycket viktigt att det multilaterala handelssystemet 
fungerar. Bristerna i GATT:s nuvarande regelverk måste rättas till och 
tendenser till bilateralism och sektorisering av världshandeln motarbetas. 
Sverige kommer att mycket aktivt delta i Uruguay-rundans slutförhand
ling. Enligt ministerbes:utet i Punta del Este i september 1986 skall för
handlingarna vara avslutade hösten 1990. 

I nuvarande skede utgör OECD:s handelspolitiska arbete ett viktigt 
komplement till ansträngningarna inom GATT:s Uruguay-runda. På flera 
av Uruguay-rundans centrala förhandlingsområden, såsom tjänstehandel. 
intellektuell äganderätt och jordbruk, utförs ett värdefullt analysarbete 
inom OECD. 

I OECD:s handelskommitte står sedan länge frågan om u-länders inte
gration i det internationella handelspolitiska samarbetet på dagordningen. 
OECD arrangerar ett seminarium i januari 1989 med några industriellt 
utvecklade ekonomier i Asien. 

Sverige har i OECD:s handelskommitte tagit initiativ till en systematisk 
genomgång av sambandet mellan miljöpolitik och handel och handelspoli
tik. 

Slutdokumentet från den sjunde sessionen med Förenta nationernas 
konferens för handel och utveckling (UNCTAD VII) sommaren 1987 gav 
uttryck för en gemensam vilja att stärka det ekonomiska samarbetet mellan 
u- och i-länder. Dokumentet omfattade frågor som faller inom såväl UNC
T AD som ett antal andra internationella organisationers verksamhetsom-
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råden. Det är svårt att efter så kort tid bedöma i vad mån åsyftad stimulans 
i samarbetet uppnåtts och också i vad mån detta i så fall är en följd av 
UNCT AD-konferensen. Vissa exempel på konkreta framsteg finns likväl. 
Såväl i Internationella valutafonden (IMFl. Världsbanken (IBRD) som 
inom ramen för den s. k. Paris-klubben har beslut fattats som kommer att 
lindra de fattigaste ländernas skuldbörda. De minst utvecklade ländernas 
problem tillhörde dem som hade en framskjuten ställning vid konferensen. 

Däremot kan inte förhandlingarna på det för U N CT AD så centrala 
råvaruområdet karakteriseras som särskilt lyckosamma. Detta är att bekla
ga då stabila råvarumarknader fortsatt är av stor betydelse för många 
u-länder som ofta är starkt skuldtyngda. De prisstabiliserande avtalen för 
kakao och kaffe knakar i fogarna. medan det för närvarande mer lycko
samma samarbetet för naturgummi vunnit bred anslutning genom 1987 års 
internationella naturgummiavtal (prop. 1988/89: 19. NU 4. rskr. 72). Utsik
ten för nya prisstabiliseringsavtal är inte gynnsamma. Ansträngningarna 
bör dock fortsätta att i lämpliga former söka ett multilateralt samarbete på 
råvaruområdet. 

Sverige anmälde under det gångna året sitt utträde ur den internationella 
järnmalmsorganisationen (APEF) att gälla fr. o. m. den I juni 1989 efter
som det visat sig omöjligt att utsträcka verksamheten till ett större antal 
länder. bl. a. konsumentländer. Beslut har sedermera fattats av organisa
tionens medlemsländer att verksamheten skulle avvecklas med utgången 
av mars månad 1989. 

Ett omfattande arbete har lagts ner under det gångna året inom UNC
TAD att rationalisera dess arbetsformer. Detta har varit ett led i det arbete 
som omfattar hela FN-systemet. 

Exportfrämjande insatser 

Den svenska exporten har under senare år utvecklats på ett förhållandevis 
gynnsamt sätt. Trots de positiva siffrorna måste konstateras att svenska 
företag förlorar marknadsandelar såväl i Sverige som på utlandsmarkna
derna. Det är därför viktigt att industrins internationella konkurrenskraft 
nu kan bibehållas. Detta är särskilt angeläget på den. för svenska exportfö
retag, dominerande västeuropeiska marknaden men är betydelsefullt ock
så på de allt viktigare amerikanska och japanska marknaderna. 

Exportansträngningarna måste, mot denna bakgrund, fortsätta och där
med bidra till att skapa balans i Sveriges ekonomi. Det finns starka skäl för 
staten att, tillsammans med näringslivet, verka för att det exportfrämjande 
arbetet intensifieras och anpassas till nya konkurrensförutsättningar. 

Exportrådet har under innevarande budgetår inlett ett särskilt program 
med omfattande satsningar på information, rådgivning och andra praktiskt 
inriktade tjänster riktade mot svenska företags inträde på den västeurope
iska marknaden. Vidare har Västtyskland utsetts till "Årets utlandsmark
nad" med särskilda exportfrämjande insatser. 
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Exportfinansiering 

Kapitalvaror och projekt utgör en stor del av den svenska exporten. 
Efterfrågan är dock fortsatt låg på dessa områden. Ett skäl är att många 
u-länder och ett antal statshandelsländer har mer eller mindre akuta betal
ningsproblem och därför har tvingats hålla tillbaka sin import. På de 
kreditvärdiga marknaderna har konkurrensen skärpts. 

Finansiering av exporten är ett mycket viktigt konkurrensmedel. Från 

svensk sida läggs stor vikt vid de ansträngningar som görs i olika fora för 
att stävja en osund utveckling av den internationella kreditkonkurrensen. 

Betalningsproblemen har lett till att exportkreditnämndcn (EKN) tving

ats betala ut betydande belopp i skadeersättningar. Bl. a. för att undvika 
negativa effekter på den internationella handeln är det viktigt att överens

kommelser nås om skuldkonsolideringar som kan bidra till att återställa 
skuldländernas betalningsförmåga. Under budgetåret 1987/88 har Sverige 

deltagit i ett flertal multilaterala överenskommelser om skuldkonsolide
ringar. Dessa har följts upp av bilaterala avtal mellan Sverige och enskilda 

skuldländer. Under innevarande budgetår beräknas antalet skuldkonsoli
deringar fortsatt ligga på en hög nivå. 

Fordringsägarländerna i Parisklubbcn nådde under hösten 1988 enighet 

om att vid konsolidering medge särskilda skuldlättnader för de fattigaste 

och mest skuldtyngda u-länderna som med Internationella valutafondens 
stöd genomför ekonomiska anpassningsprogram. Förhoppningen är att 
man härmed för de fattigaste skuldländerna skall kunna undvika upprepa

de omkonsolideringar. 
Mot bakgrund av bl. a. skuldproblemen och företagens ökade internatio

nalisering. har en översyn gjorts av de system som finns för exportkredit
garantigivning, statsstödd exportkreditgivning och u-kreditgivning (SOU 
1988: 42 Statens roll vid finansiering av export). Jag kommer senare att 

föreslå regeringen att en redovisning av utredningen och remissutlåtande

na samt de förslag som följer härav skall föreläggas riksdagen. 

Bilateralt samarbete 

Handelspolitiska och ekonomiska konsultationer på regeringsnivå spelar 
en viktig roll för utvecklingen av Sveriges handel med statshandclsländer 
och många u-länder. Dessa kontakter. som kan ha formen av ministerbe
sök och delegationsresor, används ofta i handelsfrämjande syfte. Detsam
ma gäller de regelbundet återkommande s. k. blandkommissionsmöten 

som hålls med länder med vilka Sverige ingått bilaterala handels- eller 

samarbetsavtal. 
Sveriges handel med u-länderna har minskat under 1980-talet. Under år 

1987 uppgick den svenska exporten till u-länderna till 28.3 miljarder kronor 
eller 10, I "Jf, av totalexporten. Minskade råvarupriser och ökad skuldsätt

ning har inneburit problem för de flesta u-landsekonomier. 

Under år 1988 har blandkommissionsmöten hållits med statshandclslän
derna i Östeuropa samt med Algeriet och Indien. Vidare har handelskon~ 
sultationer ägt rum med Kina i enlighet med ett särskilt avtal. Ett möte 

inom ramen för det tekniska samarbetet med Cuba har också genomförts. 

11 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Efter överenskommelse mellan statsministern och den sovjetiske rege
ringschefen N ikolaj Ryzjkov vid dennes besök i Sverige i januari 1988 har 
en rundabordskonferens om ekonomi och arbetsmarknadsfrågor hållits i 
Stockholm med deltagare på hög nivå från Sovjetunionen. 

Ansträngningarna att utveckla handeln med Östeuropa har fortsatt. En 
rad faktorer, såväl strukturella som konjunkturmässiga, har dock lett till 
att importen från Sverige och andra OECD-länder rortsatt är av relativt 
liten betydelse i de östeuropeiska ekonomierna. Östeuropas andel av Sve
riges utrikeshandel har under året ytterligare minskat på exportsidan. 
medan andelen i totalimporten ökat något. Därmed växer på nytt det 
svenska underskottet i handeln med dessa länder. Den pågående ekono
miska reformverksamheten i flertalet östeuropeiska länder. inte minst 
Sovjetunionen. samt fortsatta satsningar på långsiktiga samarbetsprojekt 
bör på sikt kunna innebära förbättrade möjligheter till ekonomiskt samar
bete och därmed ge svenska exportföretag en starkare ställning på Öst

europas marknader. 
USA är en av Sveriges viktigaste enskilda exportmarknader. Sveriges 

handel med USA uppvisar en stabil. positiv balans. Importen från USA av 
bl. a. teknologi är av stor betydelse för svensk industri. Med anledning av 
350-årsjubilcet av de första svenska bosättningarna i USA har under hela 
år 1988 en stor svensk manifestation, New Sweden 88. genomförts i USA. 
vilket inneburit en stimulans av de bilaterala relationerna, inte minst på 
handels- och industriområdet. Den 23 augusti 1988 undertecknade presi
dent Reagan den nya amerikanska handelslagen. The Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988. vilken är den mest omfattande revisionen av 
de amerikanska handclslagarna sedan år 1974. Lagen. som innehåller såväl 
handelspolitiska bestämmelser som bestämmelser rörande arbetsmark
nadspolitik. ekonomisk politik och exportkontrollpolitik, syftar till att 
stärka den amerikanska industrins konkurrenssituation samtidigt som den 
ger den amerikanska administrationen vittomfattande möjligheter att ingri
pa mot vad man i USA uppfattar som ojusta handelsmetoder. Från svensk 
sida kommer vi att noga följa den kommande tillämpningen av lagen. 

Handeln med Japan karaktäriseras av betydande svenska underskott. 
Japanska liberaliseringsätgärder och yenens uppgång bör framdeles kunna 
ge utslag i i form av ökad svensk export till Japan. 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

ECE. som omfattar Väst- och Östeuropa samt Canada och USA. be
handlar frågor om handel, ekonomiska prognoser. statistik. energi, olika 
industribranscher. miljövård. byggnadsfrägor och transportfrågor. Sverige 
deltar aktivt i arbetet på samtliga områden. Kommissionen utgör det enda 
permanenta forum som finns för ett multilateralt samarbete och en dialog i 
ekonomiska frågor mellan Öst och Väst. I praktiken har ECE m.:ksa fatt en 
exekutiv roll niir det gäller att verkställa besluten i ESK-processens 
"Korg 2" om handelsfrågorna. ECE spelar därför en viktig roll för samar
betet över gränserna. i synnerhet mellan liinder med olika ekonomiska och 
sociala system. Vid ECE:s fyrtiotredje årsmöte i Gcneve i april 1988. i 
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vilket Sverige också deltog. uttryckte medlemsländerna - bl. a. mot bak
grund av vad som nu sker på det ekonomiska området i flera av de 
östeuropeiska länderna - optimism inför det fortsatta arbetet. I en tid då 
det internationella beroendet ökar. kommer ECE att spela en alltmer 
betydelsefull roll. Fram till kommissionens nästa årssession i mars 1989 
innehar Sverige koordinatorskapet i Västgruppen. 

Tullfrågor, handelsproccdurer m. m. 

Sverige deltar i det internationella samarbetet på tullområdet, främst inom 
ramen för Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Couneil - CCC) i 
Bryssel. Rådet har till uppgift att studera frågor av tullteknisk och tull
administrativ natur och att utarbeta konventioner och rekommendationer i 
syfte att harmonisera medlemsländernas tullprocedurer. 

EFT A-länderna och EG har enats om att genomföra en viktig reform vad 
gäller ursprungsreglerna inom frihandelsområdet. Denna innebär en för
enkling av de regler som gäller när en vara bearbetas i flera EFT A-ländcr 
och EG, s. k. kumulation. 

Överläggningar pågfir om ett samarbete mellan EG och EFTA-länderna 
när det gäller att bekämpa handeln med varumärkesförfalskade varor. 

Tillsammans med EG arbetar EFTA-länderna på att finna gemensamma 
lösningar på de frågor som aktualiseras genom datorisering av tull- och 
handclsprocedurer. EFTA samarbetar med EG vad gäller det s. k. 
TEDIS-projektet ffrade Electronic Data Interchange Systems). Inom ra
men för detta projekt pågår arbetet med en datoriserad version av det 
enhetliga tulldokument som nu används i handeln inom hela Västeuropa. 

Sverige har de senaste åren ingått ett betydande antal tullsamarbetsav
tal. Dessa fyller en viktig funktion för att ge tullen möjlighet att effektivt 
bekämpa bl. a. narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet. Avtal med 
de nordiska länderna, Västtyskland. Storbritannien, Frankrike, Nederlän
derna och USA är i kraft. Ett avtal med Spanien avser jag föreslå regering
en att förelägga riksdagen under innevarande riksmöte. Överläggningar 
kommer att upptas med Italien. 

Med Sovjetunionen avses förhandlingar inledas på regeringsnivå om ett 
avtal om administrativt samarbete på tullområdet för att bekämpa smugg
ling av narkotika och psykotropa ämnen. 

Den I februari 1987 genomfördes vissa förändringar i Sveriges tullprefc
renssystem gentemot u-ländcrna. Från detta datum ges tullfrihet för alla 
varor från de minst utvecklade länderna (MUL). Utrikeshandclsstatistiken 
för år 1987 ger vid handen att totalimporten från M UL värdemässigt ökat 
med 50% .. Importen från dessa länder är dock fortfarande liten uttryckt i 

absoluta tal. 

Generaltullstyrelsen har i anslagsframställning för budgetåret 1989/90 
hemställt att beslut fattas om införande av sanktionsavgifter vid överträ
delser av import- och exportregleringar. Regeringen har enligt 3 * lagen 
( 1975: 85i med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- och utförsel 
av varor rätt att föreskriva om sanktionsavgift. Frågan har remissbehand
lats. och överläggningar har ägt rum med generaltullstyrelsen och kom-
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merskollegium. Mot bakgrund av de förda överläggningarna är jag. efter Prop. 1988/89: 100 
samråd med chefen för finansdepartementet, emellertid inte beredd att Bil. 5 
föreslå regeringen att införa sanktionsavgiftcr vid överträdelser av import-
och exportregleringar. 

I BRÅ-rapporten ( 1987: 2) Fel och oegentligheter i tulldeklarationer kon
stateras att ett mycket stort antal tulldeklarationer under en undersök
ningsperiod var behäftade med felaktigheter. Många av dessa var närmast 
av formell karaktär och hade inget samband med felaktig avgiftsdebitering 
men påverkade t. ex. kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken, eftersom fel
aktigt ursprungsland eller destinationsland angivits. 

Emellertid kunde rådet också konstatera att en stor del av de fel som 
påverkade avgiftsdebiteringen var till importörens fördel. Denna del var 
större än den del som gick i importö'.·ens nackdel. Enligt rapporten gick 
stats verket miste om inkomster på grund av att de uppgifter som lämnades 
var felaktiga eller missvisande. 

Ett sätt att motverka dessa felaktiga uppgifter är det s. k. tulltillägget 
som uttas ifall felaktiga uppgifter har lämnats från importörens sida men 
där ansvar enligt varusmugglingslagen inte kommer i fråga på grund av att 
uppsåt eller grov oaktsamhet inte kan påvisas. Tulltillägg har hittills tagits 
ut i över I 0 000 fall. Kvaliteten på de uppgifter som lämnas till tullverket 
har enligt vad jag erfarit från generaltullstyrelsen höjts. 

Skyddssystemet på beklädnadsområdet 

Regeringen har tidigare i proposition 1988/89: 47 om vissa ekonomisk-poli
tiska åtgärder m. m. uttalat att en fullständig avreglering av tekorestriktio
nerna bör genomföras. För att ge tekobranschen möjlighet att anpassa sig 
till den nya situationen avses de kvantitativa restriktionerna på tekoområ
det upphöra att gälla först den 31 juli 1991. Det är vid denna tidpunkt som 
den nuvarande förlängningen av GATT:s ramavtal för den internationella 
textilhandeln, det s. k. multifiberavtalet, MFA IV, löper ut. 

Sverige har hittills slutit 15 bilaterala textilbegränsningsavtal under den 
tid som MF A IV har varit i kraft. Dessa medger, jämfört med tidigare 
avtal, ökade avsättningsmöjligheter för tekovaror på den svenska markna
den från samtliga berörda u-länder. 

Den svenska begränsningspolitiken har gått ut på att ge tekoindustrin ett 
skydd som är avpassat efter skyddsbehovet för olika varor. Samtidigt har 
dock en gradvis nedtrappning av de handelspolitiska skyddsåtgärderna 
genomförts, syftande till en situation där restriktionerna helt kan avskaf

fas. 

Äpplen och päron 

Efter förhandlingar med USA och EG har med stöd av riksdagens bemyn
digande lprop. 1988/89: 51. rskr. 1988/89: '27, SFS 1988: 1205 och 1207) nya 

tullsatser för färska äpplen och päron införts för att ersätta den hittillsva
rande importregleringen. Bemyndigandet är tidsbegränsat. Jag avser att 
föreslå regeringen att under år 1989 föreslå riksdagen att det nya tullskyd
det regleras i tulltaxelagen ( 1987: 1068). 
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Öst Ekonomiska Byrån 

I september 1988 tillsatte jag en särskild utredare med uppdrag att se över 
verksamheten vid Stiftelsen Öst Ekonomiska Byrån. Uppdraget bestod i 
att, bl. a. mot bakgrund av den aktuella ekonomiska omdaningsprocessen i 
flertalet östeuropeiska länder. kartlägga aktuella krav och önskemål från 
staten och näringslivet om forsknings- och utredningsverksamhet på områ
det. 

Jag kommer att föreslå regeringen att, på grundval av utredningens 
förslag. ombilda den Öst Ekonomiska Byrån till Stiftelsen Östekonomiska 
Institutet. Omorganisationen är avsedd att motsvara utbredda önskemål 
om utvidgade forsknings- och utredningsresurser från intressenter inom 
såväl stat som näringsliv. I syfte att ge verksamheten erforderliga resurser 
föreslås en viss ökning av anslaget till den nya stiftelsen fr. o. m. nästa 
budgetår. Förslaget baseras på förutsättningen att motsvarande belopp 
tillskjutes av intressenter inom näringslivet. 

Krigsmaterielkontroll 

Vid årsskiftet 1987/88 hade 130 enskilda tillverkare regeringens tillstånd att 
tillverka krigsmateriel. Tillverkningsvärdet för år 1987'var 6 967 milj. kr. 
(1986 5 663 milj. kr.). 

Under år 1988 har ca 2400 ansökningar om utförsel behandlats. Värdet 
för de under året beviljade utförseltillstånden, som i en del fall också avser 
export för flera följande år, uppgick till ca 6 300 milj. kr. (1987 5 300 
milj. kr.). 

Jämfört med år 1986 ökade krigsmaterielexportens andel av Sveriges 
totala export under år 1987 från 1,22 till 1,57%. 

Den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden för krigsmate
rielexportfrågor har under år 1988 sammanträtt elva gånger och det tek
nisk-vetenskapliga rådet som bistår krigsmaterielinspektionen vid bedöm
ningen av frågor om avgränsning mellan civil och militär materiel sex 
gånger. 

På grundval av förslag från den s. k. KMI-utredningen har en förstärk
ning av krigsmaterielinspektionen skett under åren 1987 och 1988. 

Nya, skärpta, regler om kontroll över tillverkning och export av krigs
materiel infördes den I juli 1988. då en ny lag om förbud mot krigsmateriel
export m. m. (SFS 1988: 558) och ändringar i lagen ( 1983: 1034) om kontroll 
över tillverkningen av krigsmateriel trädde i kraft. 

En skrivelse med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten 
under år 1987 (Reg. skr. 1987/88: 177) överlämnades till riksdagen den 26 
maj 1988. En motsvarande skrivelse avseende år 1988 kommer att lämnas i 
början av år 1989. 
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E 1. Kommerskollegium 
l!l87/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

38 573 198 
39 313 000 
40 667 000 

Ans lagssparande 803 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 297 000 kr. inte ställts till kommers
kollegiets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med- uppgift att 
handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 
samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. Kollegiets 
generaldirektör är chef för myndigheten och ordförande i dess styrelse. 
Kommerskollegium har ca 135 anställda. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd, ett krishandclsråd, en 
CECA-nämnd och rådgivande nämnder för revisorsfrågor resp. tolk- och 
översättarfrågor. 

Inkomster vid kommerskollegium, som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under inkomsttitel, beräknas till sammanlagt 10,7 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90 (1987/88 10,8 milj. kr.). 

Kommerskollegium 

Kollegiet har i en särskild rapport den 26 mars 1987 lämnat preliminärt 
budgetförslag inför försöksverksamhet med treåriga budgetramar. För 
budgetåret 1989/90. som utgör det andra året i försöksverksamheten, har 
kollegiet lämnat en förenklad anslagsframställning. 

Kollegiet hemställer om ett anslag uppgående till 38 528 000 kr.jämte 
pris- och löneomräkning. För prisomräkningen påpekas att en ökning av 
hyreskostnaden bör beräknas för den personalrestaurang, som finns in
rymd i kollegiets fastighet. Hyreskostnaden har hittills delats mellan flera 
myndigheter, men kommer i fortsättningen i sin helhet att debiteras kolle
giet. 

Vidare föreslår kollegiet att portokostnader. som hänförs till avgiftsbe
lagd verksamhet och för vilka kompensation inte har beräknats under 
anslaget innevarande budgetår, får tillgodoräknas som merutgift från intäk
terna i verksamheten. 

I särskild skrivelse har kollegiet hemställt att anslagsramen räknas upp 
med ett belopp som möjliggör att viss varustatistik kan erhållas från 
statistiska centralbyrån. 

I kollegiets verksamhetsplan redovisas vissa justeringar i förhållande till 
den ursprungliga treårsplanen vad gäller resursfördelningen mellan olika 
verksamheter. Bl. a. görs en förstärkning av den västeuropeiska funktio
nen. 

För kontantbidrag till Stiftelsen Öst Ekonomiska Byrån beräknar kolle
giet 7IO 000 kr. budgetåret 1989/90 i enlighet med av stiftelsen till kollegiet 
ingiven anslagsframställning. 
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Ramanslag 
varav 
Förvaltnings
kostnader 
!därav löne
kostnader! 
Lokalkostnader 
Kontantbidrag till Stiftelsen 
öst Ekonomiska Byrån 

1988/8\l 

39 313 000 111 

33 053 000 111 

!29 654 0001 (11 
5 569 000 

691 000 (21 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1 354 000 

+ 1 934 000 

I+ 1 893 0001 
+ 111 000 

691 000 

111Av angivet belopp har inte 297 ooo kr. ställts till kollegiets 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
121Utöver angivet belopp har kontantbidraget utökats med 15 000 kr.· 
för vissa portokostnader. 

Föredragandens överväganden 

Kommerskollegium ingår i försöksverksamhet med treåriga budgetramar 
från och med budgetåret 1988/89. I budgetproposition 1987/88: I 00 bil. 5 
har jag bl. a. redogjort för den inriktning av kollegiets verksamhet som bör 
gälla under treårsperioden. Vidare har anslaget för budgetåret 1989/90 
beräknats till 38 528 000 kr. exkl. pris- och löneomräkning. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag pris- och löneomräkningen till sam
manlagt 3 303 000 kr. på disponerat belopp. Enligt huvudförslaget skall 
utgifterna minskas med 5% under treårsperioden (I%. 2% resp. 2%). vilket 
för budgetåret 1989/90 innebär (2%) 830 000 kr. 

Härutöver har jag i anslagsbasen beräknat 265 000 kr., som härrör från 
en av kollegiet genomförd lokalbesparing. 

Chefen för civildepartementet har tidigare denna dag (bil. 2. Gemensam
ma frågor) redovisat förslag om upplösning av RC-organisationcn. Som en 
följd av detta har 11 000 kr. förts till kollegiets anslag. 

Lokalkostnaderna under anslaget har beräknats inklusive tillkommande 
kostnader för personalrestaurang som kommer att debiteras kommerskol
legium. 

Tjänstebrevsrätten avvecklades för kollegiets del den I juli 1988. Den 
kompensation som därvid beräknats under anslaget innefattar inte porto
kostnader i den avgiftsfinansierade verksamheten. I likhet med innevaran
de budgetår. bör kollegiet tills vidare få tillgodoräkna sig denna merkost
nad från intäkterna i verksamheten. 

Jag föreslår vidare att den av statistiska centralbyrån framtagna varusta

tistiken under budgetåret 1989/90 delvis får finansieras från kollegiets 
anslag. Efter samråd med chefen för civildepartementet har därför 
145 000 kr. förts över till trettonde huvudtiteln, anslaget B 6. Statistiska 
centralbyrån: statistik, register och prognoser. Denna fråga bör prövas på 
nytt inför budgetåret 1990/91. 

Verksamheten vid Stiftelsen Öst Ekonomiska Byrån har varit föremål 
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för en utredning. som resulterat i ett förslag till omorganisation. Förslaget 
innebär att kollegiets roll som kontaktmyndighet skall upphöra. 

Jag har vid min beräkning av kollegiets anslag beaktat detta förslag och 
reducerat anslaget med sammanlagt 968 000 kr. Beloppet motsvarar kost
naden för kontantbidrag och vissa lönekostnader. 

Jag kommer senare att närmare redogöra för verksamhetens framtida 
organisation och finansiering. 

Med ovan angivna beräkningsgrunder bör ramen för de två återstående 
budgetåren i treårsperioden beräknas till 40 667 000 kr. (1989/90) resp. 
39 854 000 kr. (1990/91 ). Det sistnämnda beloppet är angivet exkl. pris

och löneomräkning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till kommerskollegium för budgetåret 1989/90 anvisa ett ram

anslag på 40 667 000 kr. 

E 2. Exportfrämjande verksamhet 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

224 807 240 
226 834 000 1.21 
238 024 000 

Reservation 80 916 413\11 

\liVarav ca 55 milj. kr. är disponerade genom tidigare beslut. 
t21Av angivet belopp disponeras 226 744 000 kr. till följd av 
tillämpningen av en utgiftsrarn. 

Inledning 

Under detta anslag beräknas medel för den exportfrämjande verksamhet 
som Sveriges exportråd antingen själv utövar eller planerar och leder inom 
handelssekreterarorganisationen och utrikesrepresentationen. 

Ett antal myndigheter och organisationer inom andra departements 
verksamhetsområden bedriver också verksamheter med inslag av export
främjande karaktär, ofta i samarbete med Sveriges exportråd. Som exem
pel kan nämnas Sveriges turistråd. industripolitiska åtgärder för tekoin
dustrin. branschfrämjande åtgärder samt småföretagsutveckling - statens 
industriverk och de regionala utvecklingsfonderna. Exportkreditgarantier 
genom exportkreditnämnden och exportkreditgivning genom AB Svensk 

Exportkredit kan också räknas hit. 

Organisation 

Sveriges exportråd inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan svenska 
staten och Sveriges allmänna exportförening. Inom exportrådet är tillsatt 
en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk projektex
port. Exportrådets uppgift är att som centralt organ planera, samordna, 
marknadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. Sveri-
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ges exportråd planerar och leder den exportfrämjande verksamheten dels 
via den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen. dvs. han
delssekreterarna. dels inom utrikesrepresentationen. Sveriges exportråd 
har slutit samarbetsavtal med vissa handclskammarc i utlandet, nämligen 
den i Sao Paulo, New York. Lissabon och i Madrid. 

Det finns för närvarande 19 handelssckreterartjänstcr inriittade. nämli
gen i Chicago, Toronto. Bryssel, Budapest. Diisseldorf. Haag. Helsing
fors. Köpenhamn. London. Madrid. Milano. Oslo, Paris. Prag, Wien. 

Ziirich, Sydney. Tokyo och i Jeddah. Filialkontor finns i Atlanta. Barcclo

na, Dctroit, Hamburg, Los Angeles. Montrcal, New York och Vancouver. 

Ett antal ambassader och konsulat i länder med särskilt intressanta mark
nader har givits en siirskild kommersiell kompetens och tar - liksom 
handelssekreterarna - betalt för vissa av sina exportfrämjande tjänster. 

Samtliga ambassader, liksom även vissa konsulat, ger allmän export

främjande service. 

V crksamhcten och dess finansiering 

Sveriges exportråds och handelssekretcrarnas verksamhet drivs i form av 

projekt. Projekten planeras och följs upp i huvudsak per marknad och per 
bransch/affärsområde. Ett projekt kan bestå av exportservice, exportak

tioner eller exportuppdrag. Med exportserl'icc avses sådana tjänster som 

inte föranleder debitering, t.·ex. mindre omfattande marknadsinformation. 
inledande rådgivning till företag och enklare varuförfrågningar liksom viss 

uppsökande och initiativtagande verksamhet. Exportaktioner omfattar 
bransch-. land- eller temabundna kollektiva aktiviteter som stödjer företa
gens exportansträngningar. I exportaktioner ingår också bl. a. åtgärder 
som särskilt stödjer små och medelstora företag i deras exportarbete. 

Uppdragsverksamhctc11 omfattar tjänster som utförs på särskild beställ
ning och mot särskilt arvode för enskild uppdragsgivare. 

Verksamhetens fi11ansiering är delad mellan staten och näringslivet. 
Staten bidrar enligt det nu gällande avtalet om Sveriges exportråd (prop. 
1979/80: 16. NU 20. rskr. 95) till exportrådets finansiering med ett bidrag 
till rådets kostnader för exportservice till företag med export av mindre 
omfattning. Vidare ställer staten enligt nämnda avtal medel till förfogande 
för rådets uppgift att planera och leda handclssekreterarnas verksamhet 
och exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen. Handcls
sekrcterarnas exportservice finansieras med statliga medel. Flertalet för 

stat och näringsliv gemensamma exportaktioner finansieras i regel efter 

fördelningen 40/60%. 

Näringslivet deltar i finansieringen av Sveriges exportråd med bl. a. 

abonnemangsavgifter. Abonnemang är en förutsättning för att få stadigva

rande tillgång till Sveriges exportråds. handclssekreterarnas och utrikes

representationens tjänster. Detsamma gäller handclskammare i utlandet 

som har slutit samarbetsavtal med exportrådet. Rådet kan lämna vissa 

inledande tjänster till andra än abonnenter. Näringslivets medverkan i 
finansieringen utgörs också av uppdrag mot särskild avgift i Sverige eller i 

utlandet. 
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Vissa medel under anslaget är avsedda för att främja .1Tensk projektex

port (prop. 1978/79: 123 bil. 2, NU 59. rskr. 415) samt för statligt stöd till 
konsu/(/'iiretag (prop. 1984/85: 110, NU 33, rskr. 358). 

Sveriges exportråd 

Medelsbehov 11 00(}-tal kr. I 
----------·---·---------
Verksamhet 1987/88 1988.'89 Beräknad ändring 

budget utfall budget F.xpurt- Föredra-
r<'ldet ganden 

------------------------------·-- --
Eiqiort
främjande 
åtgärder 
-Anslag 
~Tiga 

198 460 lUY 505111 
170 000 172 037 

l(l7 290161 - 36 710 + f) 588 
158 257 + 14 000 + 5 000 

intäkter 

Stöd till 
svensk pro
jektexport 
m.m. 
-Anslag 

Till rege
ringens dis
position 
-Anslag 

Summa 
medelsbehov 
-Anslag14; 
---Ö\Tiga 

intakter 

Garantiramar 
Svensk pro
jektexport 

Konsultstödet 

27 200 14 272121 

6 370 4 44\Ji31 

232 030 224 807151 
170 000 172 037 

35 000 

8 000 

25 000 of 

4 454 + 11 546 J 

226 744 T 48 25{) + 11 
158 257 -'- 14 000 + 5 

35 000 of 

8 000 of 

111varav 11.5 milj. kr. frim budgetaret l\J86/87. llärtill kommer 
10.5 milj. kr. för vilka Sveriges exportråd har fattat beslut men 
inte lyft från anslaget. 
121Härti11 kommer ca 4 milj. kr. för vilka Sveriges exportrad har 
haft kostnader men inte lyft från anslaget. 

of 

6!12 

280 
000 

of 

of 

131Ca 4,2 mil.i. kr. harm· Sveriges exportråd tillförts reserverade 
medel avseende bl. a. inte utnyttjade medel från tidigare budgetår 
och exportractet fått disponera ca 12,8 milj. kr. genom särskilda 
beslut. 
141Härtill kommer 5 milj. kr. från annan hm·udtitel 1987/88 och 
1988/89 samt ca 3 milj. kr. 1989/!lO. 
I 51 Sveriges exportråd har för hande lssekreterarna redo\· isat inte 
utnyttjat anslag om 408 510 kr. samt underskott om 884 496 kr. 
161Av anslaget belopp om 197 380 000 kr. disponerar exportrådet 
197 290 000 kr. ti 11 föl.id av tillämpningen av en ulgiftsram. 

Sveriges exportråd lämnar i sin anslagsframställning budgetförslag för 
budgetåret 1989/90 och en plan för budgetåren 1990/91 och 1991192. Ex
portrådet framhåller att svenskt exportfrämjande är genom den sven.ska 
industrins stora utlandsberoende en omvittnat angelägen verksamhet för 
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vårt land. Även om insatserna genom exportrådet i ekonomiska mått är Prop. 1988/89: 100 
marginella jämfört med näringslivets egna marknadsförings- och interna- Bil. 5 
tionaliseringsaktiviteter så är de kompletterande och resursförstärkande 
inom områden som ofta är avgörande för framgång. 

Exportfrämjandeverksamhet är enligt exportrådet att betrakta som en 
form av marknadsinvestering med resultat oftast på läng sikt. Det statliga 
anslaget är enligt exportrådet att betrakta som grundstenen. Den skapar 
förutsättningar att etablera den kompetens och kapacitet som sedan. mot 
ersättning, ställs till företagens förfogande. 

Såsom anmäldes i förra årets budgetproposition har arbetet fortsatt 
avseende förändringsarbetet. Huvudmännens syn på exportrådets verk
samhet och prioriteringar har dokumenter<>.ts och refereras i anslagsfram
ställningen. I korthet går denna syn ut på att exportrådet skall vara ett 
efterfrågestyrt serviceorgan för näringsliv·.'!!. Rfadets organisation och verk
samhet måste vara anpassad till förändringar i företagens efterfrågan. 
Verksamheten skall i sin helhet vara marknadsanpassad. Exportrådet skall 
därför prioritera sådan verksamhet där rådets kompetens är unik och 
konkurrenskraftig. Vidare slås fast att de övergripande målsättningarna 
skall preciseras. Därmed kan en resultatuppföljning göras. Under dessa 
förutsättningar kan staten delegera ett större operativt ansvar till exportrå
dets styrelse och ledning. Huvudmännen har i sina diskussioner ocksä 
pekar pf1 den statliga huvudmannens olika roller som huvudman resp. 
kund. Uppdragen från staten som kund skall vara definierade och tidsbe
gränsade. Huvudmännen framhåller också att fält verksamheten skall vara 
flexibel och organiserad på ett kostnadseffektivt sätt. 

Exportrådets målsättningar och prioriteringar styrs av dessa grundsatser 
för det exportfrämjande arbetet. 

Rådet arbetar alltmer med resultatredovisning. Ekonomiska kontroll
instrument har införts så långt det ansetts möjligt och meningsfullt. Exakta 
mätinstrument för avläsning av den verkliga nyttan av exportrådets verk
samhet för företagen och för landet går egentligen inte att konstruera. 
Exportrådet framför att det är viktigt att ut wckla verksamhetsanalysen 
ytterligare och ger en rad exempel. Detta ffll" dock inte leda till en ökad 
byråkrati för företagen. Rådet framhåller vidare att en ökad ambition 
avseende resultatuppföljning bör kunna kopplas till en mer långsiktig fi
nansiering från statens sida. 

Den ekonomiska basen har under senare år genomgått en väsentlig 
reduktion i reala termer vad giiller saviil statsanslag som niiringslivets 
medverkan. I det senare fallet är skälet främst kopplingen mellan de två 

finansieringskällorna. Trots detta har exportrådet lagt ner stora ansträng
ningar på att vidmakthålla och vidareutveckla samarbetet med företagen. 
De reducerade finansiella resurserna har framtvingat trimningar och ratio
naliseringar av verksamheten. De negativa konsekvenserna är stora. både 
mätt i förlorad kunskap och i uteblivna spjutspetssatsningar. 

Exportrådet anför att dess prioriteringar är nästan helt ett uttryck för 
företagens efterfrågan. Till en mindre del satsar exportrådet fortfarande 
resurser på omriiden som endast på sikt bedöms kunna resultera i en 
ökning av den svenska exporten. 171 



Vad gäller marknudsprioriteri11gar avses OECD-marknaden prioriteras 
även fortsättningsvis. Särskilt Västeuropa utgör genom sin närhet och sin 
potential en naturlig förstahandsmarknad, särskilt för mindre företag. Till 
detta kommer EG:s beslutsamhet att till år 1992 skapa en dynamisk hem
mamarknad för varor, tjänster och kapital. Exportrådet har utarbetat ett 
särskilt program (Västeuropa-projektet) med omfattande satsningar på 
information. utbildning. rådgivning och andra praktiskt inriktade tjänster 
med syfte att underlätta för svenska företag att komma in på EG-markna
den. Tyngdpunkten i programmet ligger på insatser för mindre företag. 
Västeuropas stora betydelse framhålls också genom programmet "Årets 
utlandsmarknad". Västtyskland är detta års utlandsmarknad. För de kom
mande budgetåren föreslås Frankrike 1989/90, Storbritannien 1990/91 och 
Spanien 1991/92. Även Japan och USA är prioriterade marknader. Utanför 
OECD-området ägnas stor uppmärksamhet åt de snabbt växande nya 
industriländerna i Fjärran Östern. Stort intresse ägnas också Östeuropa 
och särskilt Sovjetunionen. 

Utlandsorganisationen måste ständigt anpassas. Handelssekreterarna i 
Mexico och Caracas har dragits in under föregående budgetår och verk
samheten har integrerats med resp. ambassad. Diskussioner pågår i syfte 
att avveckla handelskontoret i Zilrich. En filial har etablerats i Barcelona 
till handelssekreteraren i Madrid. Exportrådet föreslår nu förstärkningar 
av ambassaderna i Seoul och Moskva under kommande budgetår. 

Bland de olika tjiinster som exportrådet utför framhåller rådet särskilt 
programmet för små och medelstora företag som viktigt. Bland nytillkom
mande prioriteringar från rådets sida kan nämnas. förutom Västeuropa
projektet och "Årets utlandsmarknad", aktiviteter avseende offset och 
miljövårdsteknik. 

Av de q[f'ärsområden som är etablerade bedömer exportrådet att ut
vecklingsmöjligheterna är störst avseende informationsteknologi, trans
portteknik och förädlade livsmedel. Bygg- och energiteknik, skog, havs
teknik liksom tillverkningsteknik är väl etablerade bland företagen. 

Verksamheten svensk bygg- och energiexport är nu inne på sitt femte 
och sista år under försöksperiodcn. En utvärdering har gjorts av riksrevi
sionsverket. Exportrådet tillstyrker förslaget att verksamheten lever vida
re som en del av exportrådets affärsområdesorganisation. 

För närvarande gäller inte krav på abonnemang för verksamheternas 
stöd till svensk projektexport och svensk bygg- och energiexport. Företag 
utnyttjar i regel flera tjänster i sitt exportarbete och kan då komma att 
mötas av olika krav vad gäller abonnemangsfrågan. Exportrådet ser det 
därför som naturligt att samma krav gäller för all verksamhet. 

Anslagsuppräkningen utgår från anslagsnivån för budgetåret 1988/89 för 
anslaget Exportfrämjande verksamhet. Prisomräkning inkl. huvudförsla
get uppgår för anslagsposten I. Exportfrämjande åtgärder till 
14 160 000 kr. och för anslagsposten 3. Till regeringens disposition till 
312 000 kr. Därutöver begärs ca 22.5 milj. kr. för anslagsposten I och ca 
l l ,2 milj. kr. för anslagsposten 3. Dessa medel avses finansiera Västeuro
pa-projektet (7 milj. kr.), Frankrike som "Arets utlandsmarknad" 
(6 milj. kr.). förberedelser för Storbritannien som "Årets utlandsmark-
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nad" (2 milj. kr.) samt förstärkningar av den exportfrämjande organisatio
nen i Seoul och Moskva (3 milj. kr.). Förslaget om förstärkta medel till 
regeringens disposition motiveras med behovet av ökad flexibilitet från 
regeringens sida i exportfrämjandeverksamheten. 

Exportrådets begäran om medel för svensk projektexport och för kon
sultstödet om totalt 25 milj. kr. i oförändrat anslag grundar sig på en upp
skattning av anslagsbehov för att infria gjorda åtaganden under tidigare 
budgetår och anslagsåret. Exportrådet föreslår vidare oförändrade garanti
ramar om 35 resp. 8 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Handelsbalansen har under senare år givit betydande överskott. Det finns 
dock ett antal faktorer som kan påverka denna balans i negativ riktning. En 
sådan är osäkerheten i den allmänna konjunkturutvecklingen. En annan 
faktor är försvagningen i svenskt näringslivs internationella konkurrens
kraft. Vidare medför den ökade integrationen i Europa. som nu tar alltmer 
fart. en hårdare konkurrens för svenska företag. Detta gör det angeläget att 
i fortsättningen möjliggöra ett kraftfullt exportfrämjande arbete via den 
centrala organisationen på detta område, nämligen Sveriges exportråd. 

Företagen har helt naturligt huvudansvaret för att den egna exporten 
utvecklas tillfredsställande. Den nationella ekonomiska politiken har ock
så stor betydelse för företagen i deras exportansträngningar. Därutöver är 
de statliga insatserna för att direkt främja svensk export viktiga. Jag vill 
understryka Sveriges exportråds centrala roll på detta område. 

Enligt min mening är det angeläget att detta exportfrämjande arbete kan 
ske i ett långsiktigt perspektiv. Möjligheten att införa en treårsbudgetering 
bör prövas i detta sammanhang. En särskild rapport med bl. a. en förutsätt
ningslös utvärdering av verksamheten, näringslivets engagemang och rela
tioner till andra organ med inslag av exportfrämjande verksamhet bör tas 
fram som underlag för en sådan bedömning. Jag avser att återkomma till 
regeringen i denna fråga. 

Det förändringsarbete som har bedrivits under senare år kommer natur
ligen att få betydelse i den nämnda särskilda rapporten. Detta arbete har 
varit värdefullt. Jag ser också positivt på det omfattande arbetet från 
exportrådets sida med verksamhetsanalys och resultatredovisning. 

Exportrådet har i sin verksamhetsplan angett vissa prioriterade markna
der och tjänster/affärsområden. Jag delar i stort exportrådets bedömningar 
i dessa frågor. OECD-området är vår största handelspartner och bör priori
teras - inte minst EG-området - men vissa mer avlägset belägna markna
der har också betydelse. Liksom tidigare år vill jag peka på att insatserna 
görs i ett långsiktigt perspektiv och i samspel med olika aktiviteter inom 
hela det område som påverkar våra exportansträngningar. Vidare bör 
insatserna koncentreras till betalningsstarka marknader. 

Utlandsorganisationen måste ständigt anpassas till förändringar i mark
nadsbilden och företags efterfrågan på tjänster. Jag delar exportrådets 
bedömning att Sovjetunionen och Sydkorea utgör intressanta och växande 
marknader för svensk export. Verksamheten bör enligt min mening även 
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fortsättningsvis bedrivas inom utrikesrepresentationens ram. Jag är såle
des inte beredd att föreslå ökade medel till exportrådet för detta ändamål. 

Under innevarande budgetår genomförs särskilda samlade insatser på 
marknaden Västtyskland som har utsetts till "'Årets utlandsmarknad"'. 

Vidare har det särskilda Västeuropaprojektet inletts från exportrådets 
sida. Innan beslut tas om andra marknader som "'Årets utlandsmarknad'" 
torde det vara av intresse att utvärdera den nu pågående satsningen i 
Västtyskland bl. a. med avseende på aktiviteter som ingår i det löpande 
arbetet, i det särskilda marknadsprojektet och i den särskilda Västeuropa
satsningen. I avvaktan på en sådan utvärdering är jag inte beredd att nu 
föreslå ökade medel för satsningen .. Årets utlandsmarknad". 

När det gäller det särskilda Västeuropaprojektet delar jag exportrådets 
syn på behovet av de tjänster som erbjuds och kommer att erbjudas 
svenska företag med syfte att underlätta för dessa företag att komma in på 
den västeuropeiska marknaden. Exportrådet har tilldelats vissa extra me
del för detta ändamål. I den mån exportrådet anser att ytterligare medel 
behövs härför får en omprioritering ske inom befintlig anslagsram. 

Pris- och löneomriikning minskat med huvudförslagets 2% uppgår till 
9 780 000 kr. budgetåret 1989/90. En sänkning sker av anslaget med 
500 000 kr. för att finansiera det ökade arbetet inom EFT A detta budgetår 
och en ökning med 2 milj. kr. för att finansiera nedan nämnda informations
insatser. 

Verksamheten svensk bygg- och energiexport bör fortsätta att vara en 
del av exportrådets affärsorganisation i enlighet med utvärderingsrappor
tens förslag. Det är angeläget att verksamheten även fortsättningsvis kan 
arbeta på ett självständigt och flexibelt sätt. Liksom för exportrådet i 
övrigt bör krav på abonnemang från företag eftersträvas. Jag har i denna 
fråga samrått med chefen för bostadsdepartementet och med chefen för 
miljö- och energidepartementet. 

Jag beräknar behovet av anslagsmedel till svensk projektexport till 
21 milj. kr. Utbetalningar under budgetåret 1989/90 avser åtaganden under 
det budgetåret och tidigare budgetår. Garantiramen bör enligt min mening 
uppgå till oförändrat 35 milj. kr. Krav på abonnemang bör eftersträvas 
även för företag som tar i anspråk denna verksamhet. 

Jag beräknar behovet av anslagsmedel till komultstödet till 4 milj. kr. 
Utbetalningar under budgetåret I 989/90 avser åtaganden under det budget
året och tidigare budgetår. Garantiramen bör uppgå till oförändrat 

8 milj.kr. 
Jag har beräknat vissa medel till regeringens disposition för särskilda 

exportfrämjande insatser av olika slag. Som exempel på sådana insatser 
kan nämnas särskilda exportaktioner. information och förstärkt kommersi
ell representation i utlandet samt stöd till export av tjänster frän statliga 
myndigheter. Vidare skall medlen användas för alt betala kostnader för 
departementets informationsverksamhet i Sverige om det västeuropeiska 
integrationsarbetet. Verksamheten avser en bred informationsspridning. 
bl. a. i form av regelbundna nyhetspublikationer, översiktliga och special
inriktade informationsskrifter samt medel för översättning av centrala 
dokument rörande integrationen i Västeuropa. Jag beräknar ett belopp om 
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2 milj. kr. för detta ändamål. Jag beriiknar ett medelsbchov om totalt 
6 146 000 kr. för att möjliggöra genomförandet av nämnda fögiirder. Till 
detta kan läggas att medel ur den ointecknade reservationen under anslaget 
också kan användas för konkreta insatser efter särskild prövning från 

regeringens sida. 
För budgetåret 1989/90 beräknar jag ett medelsbehov om totalt 

238 024 000 kr. Därtill kommer medel att tillföras verksamheten genom 

omprioriteringar inom chefens för miljö- och energidepartementets verk

samhetsområde. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Exporrfi-iimjande 1·erksa111/rcr för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 238 024 000 kr., 
2. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till 

srcnsk projektexport får liimnas till ett belopp på högst 

35 000 000 kr., 

3. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till 

konsultexport får famnas till ett belopp på högst 8 000 000 kr. 

E 3.Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för 
skadeersättningar 

1987 /88 
1988/89 
l!l89/!JO 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

l!l3 022 587 111 
I 000 
1 000 

11156 647 567 kr. hänför sig till utgifter under budgetåret 1986/87. 
5fi 366 183 kr. som hänför sig till budgetaret Hl87/88 kommer att 
belasta anslaget 1988/8\l. Av tidigare ianspraktagna medel 
återbetalade F.KI'\ 4:~ 233 831 kr. under budgetåret 1987/88. Härav 
avsag 8 392 ~87 kr. medel hänförliga till budgetåret 1986/87. 
17 462 802 kr. som hänför sig t i I 1 budget11ret l\J87 /88 kommer att 
återbetalas under budgetaret l!l88/8ll. 

Exportkreditnämndcn <EKN) har till uppgift att genom garantigivning 
försäkra svenska fördag mot olika typer av risker i samband med export 
av varor och tjänster. Garantigivningen bedrivs inom två system: normal
garantisystcmet (n-systemet) och det s. k. s-systemct, som avser garantier 

motiverade av svenska samhällsintressen. 

EKN:s skrivelse om verksamheten m. m. 

EKN har med skrivelse daterad den 13 oktober 1988 till regeringen inkom

mit med en redogörelse för verksamhetens utveckling jämte en bedömning 

av det aktuella risklägct samt prognoser för det ekonomiska utfallet av 

verksamheten. I EKN :s skrivelse berörs, till skillnad frftn tiuigare år, 
varken riktlinjerna för nämndens verksamhet eller behovet av eventuella 

föränuringar i garantisystemen. Dessa frftgor har EKN kommenterat i sitt 
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remissyttrande över den i oktober 1988 presenterade exportkrcditutred
ningen (Statens roll vid finansiering av export. SOU 1988: 42). 

EKN redogör också för de försök som gjorts att skatta värdet av EKN :s 
fordringar och av riskerna i garantiengagemanget. Avsikten härmed är att 
söka utveckla ett mer fullständigt resultatmått än vad som följer av en rent 
likviditetsmässig redovisning. 

EKN anser att de rambelopp som riksdagen fastställt för verksamheten 
bör vara tillräckliga för att möta såväl extraordinära garantianspråk som 
vissa valutakurshöjningar fram till den 30 juni 1990. Den totala ramen för 
cxportkreditgarantigivningen uppgår f. n. till 70 000 milj. kr .. varav 32 000 
milj. kr. reserverats för s/u-garantier. 

Under verksamhetsåret 1987/88 anges n-garantiåtagandena ha förtsatt 
att minska. samtidigt som s/u-garantierna legat kvar på oförändrad nivå. 
Per den 30 juni 1988 uppgick de utestående garantiförbindelserna och 
-utfästelserna inom n-systemct till 12 666 milj. kr. resp. 9 218 milj. kr.. 
medan de inom s/u-systemet var 14 008 milj. kr. resp. 14 583 milj. kr. Vid 
avräkning mot av riksdag och regering fastställda ramar upptas garantiut
fästelser till 40%. och förhandsbesked till 20 % av resp. belopp. En avräk
ning med nämnda andelar resulterar i ett ramutnyttjande vid budgetårsskif
tet 1987/88 om 16 300 milj. kr. resp. 19 300 milj. kr. för n- och s/u-syste
men. U-garantigivningen, som avsåg garantigivning vid export av betydel
se för u-ländernas ekonomiska utveckling. har i enlighet med riksdagsbe
slut avskaffats fr. o. m. I juli 1988, och s/u-ramen för nya garantier avser 
därför enbart s-garantier. Enligt EKN påverkar denna förändring icke 
behovet av ramutrymme. eftersom u-garantigivningen varit obetydlig un
der senare år. 

Beträffande de ramar som finns för kurs- och investeringsgarantier om 
2 000 milj. kr. resp. I 000 milj. kr., erfordras enligt EKN:s bedömning ing
en förändring. 

EKN :s verksamhet har under flera år resulterat i stora underskott. 
Under verksamhetsåren 1986/87 och 1987 /88 uppgick de till 243 milj. kr. 
resp. 450 milj. kr. Det ackumulerade underskottet uppgick per den 30 juni 
1988 till I 842 milj. kr. Enligt EKN:s s. k. normalprognos beräknas under
skottet bli ca 500 milj. kr. under verksamhcts<lret 1988/89. 250 milj. kr. 
under 1989/90 och 300 milj. kr. under 1990/91. Enligt nämndens optimistis
ka prognosalternativ skulle verksamheten under samma treårsperiod i 
stället kunna resultera i ett överskott om 700 milj. kr .. medan man i ett 
pessimistiskt alternativ förutser ett underskott om 3 900 milj. kr. 

I EKN:s skrivelse har iiven redovisats prognoser betriiffande utbetal
ningar från statskassan för täckande av vissa upplåningskostnadcr under 
perioden. Utgående från normalprognosen väntas dessa uppgå till ca 210 
milj. kr .. 260 milj. kr. resp. 320 milj. kr. för budgetåren 1988/89. 1989/90 och 
1990/91. Under samma perioder beräknas 150 milj. kr .. 210 milj. kr. resp. 
240 milj. kr. kunna åll!rföras till statskassan genom ränteåtervinning på 
skadcreglerade belopp för vilka upplåningskostnadcrna belastat stats

kassan. 
EKN:s rörliga kredit hos riksgäldskontoret uppgår sedan verksamhets

året 1987/88 till 3 700 milj. kr.. varav drygt 2 100 milj. kr. hade utnyttjats 176 



per den 30 juni 1988. EKN har valt att basera sin beräkning av det 
kommande kreditbehovet på normalprognosen, enligt vilken underskottet 
förutses bli sammanlagt ca 750 milj. kr. under verksamhetsåren 1988/89 

och 1989/90. EKN uppskattar att systemet med garantigivning i utländska 
valutor kan resultera i ett visst överskott. Detta innebär att verksamheten i 
svenska kronor egentligen skulle ge ett större underskott än ovannämnda 
belopp. Även med hänsyn härtill och till risken för ett ogynnsammare utfall 
än enligt normalprognosen. torde det enligt EKN för närvarande inte 
behövas någon höjning av den rörliga krediten. Om skadeutvecklingen 

skulle bli extremt negativ förutskickas dock att behov kan uppkomma av 

dragningar från statsanslag. 
Sedan den I januari 1987 har EKN möjlighet att utfärda garantier i 

utländska valutor. Vid skadereglering av sådana garantier har EKN rätt att 
låna upp utländsk valuta. Hittills har ingen sådan upplåning varit erforder
lig, och behovet bedöms förbli begränsat även under budgetåret 1989/90. 

Garantiåtagandena i utländsk valuta kan dock växa snabbt. va1i'ör det 
enligt EKN bör finnas en beredskap att möta eventuellt uppkommande 

behov av finansiering av skadeersättningar i sådana valutor. EKN har 
därför föreslagit att man på samma sätt som under budgetåret 1988/89 

medges rätt att uppta lån i utländska valutor till ett belopp motsvarande 

högst 500 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

EKN:s garantigivning är av stor betydelse för den svenska exporten, 

framför allt för större projekt och systemleveranser vilka utgör en viktig 
del av vår export. En EKN-garanti är ofta en avgörande förutsättning för 

att sådan export skall komma till stånd. speciellt till u-lands- och öststats
marknader. Det är mot denna bakgrund väsentligt att EKN även fortsätt
ningsvis får möjlighet att ge garantier i betydande omfattning för export till 

sådana länder. 
Riskerna i garantigivningen har varit mycket stora under senare år. 

EKN :s verksamhet innebär därför en svår avvägning mellan uppgiften att 
ge ett rimligt stöd till exporten, i huvudsak jämförligt med det som det 
stora flertalet utländska konkurrenter erhåller. och målet att få verksamhe
ten att gå ihop på sikt. 

Genom den internationella skuldkrisen har många länder drabbats av 
akuta betalningsproblcm, vilka medfört minskade leveranser av projekt 
och kapitalvaror till såväl u-ländcr som öststater. Till följd härav har 

efterfrågan på exportkreditgarantier avtagit. vilket fått negativa konse

kvenser för EKN:s garantigivning och premieintäkter. Den industrialisera

de världens långivare har samtidigt intagit en mer försiktig attityd visavi 

länder som förlorat sin kreditvärdighet. 

Alltför stor återhållsamhet med krediter och garantier kan befaras för

värra skuldländernas bctalningsproblem och bidra till en ytterligare minsk
ning av den internationella handeln. Från svensk sida har vi därför, i 

samverkan med andra länder, eftersträvat en mer samordnad hantering av 

komplicerade skuldkriser och sökt uppnå konsolideringar anpassade till 
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berörda länders betalningsförmåga. Inom ramen för Parisklubben har 

överenskommelse nyligen uppnåtts om att bevilja de fattigaste och mest 

skuldtyngda länderna skuldlättnader utöver tidigare skuldomförhandlings

villkor. 

Enligt EKN:s normalprognos kommer verksamheten att resultera i ett 

underskott även under de närmaste åren. Under verksamhetsåret 1988/89 

väntas ett negativt utfall om ca 500 milj. kr.. vilket är gynnsammare än vad 

som förutsågs i den prognos som gjordes i fjolårets skrivelse till regering

en. För 1989/90 väntas underskottet minska ytterligare. Jag vill i detta 

sammanhang framhålla vikten av att Sveriges internationella åtaganden i 

vad avser exportkreditgarantier följs. 

I förra årets budgetproposition anmäldes att en översyn av de system 

som finns för exportkreditgarantigivning, statsstödd exportkreditgivning 

och u-krcditgivning var motiverad. En utredning har nu genomförts. Ut

redningens betänkande (Statens roll vid finansiering av export, SOU 

1988: 42) har varit föremål för remissbehanding. Jag avser att föreslå rege

ringen att genom särpropos_ition redovisa resultatet av utredningen och 

framföra vissa förslag till förändringar av riktlinjerna för EKN :s verksam

het. Propositionen beräknas kunna föreläggas riksdagen under våren 1989. 

Jag delar EKN:s uppfattning att rambeloppen för garantigivningen inom 

n- och s-systemen inte behöver höjas. samt att den rörliga krediten hos 

riksgäldskontoret kan förbli oförändrad. EKN bör även fortsättningsvis 

ges rätt att uppta lån i utländsk valuta till ett värde motsvarande 

500 milj. kr. För kursgarantier har EKN föreslagit en oförändrad ram om 

2 000 milj. kr. under budgetåret 1989/90. vilket jag instämmer i. Detsamma 

gäller ramen för investeringsgarantier om I 000 milj. kr. Den hitills gällan

de tjänste brevsrätten för exportkreditnämnden slopas from den I juli 

1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för exportkrediter till ett belopp på högst 

70 000 000 000 kr., varav 32 000 000 000 kr. reserveras för 

garantigivning vid särskilt samhällsintresse, 

2. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för kursgarantier vid export till ett belopp på högst 2 000 000 000 

kr., 

3. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för investeringar i utlandet till ett belopp på högst I 000 000 000 kr.. 

4. godkänna att den rörliga kredit som ställts till EKN:s förfogan

de hos riksgäldskontoret oförändrat får uppgå till 3 700 000 000 kr.. 

5. bemyndiga regeringen att medge att EKN under budgetåret 

1989/90 får uppta lån i utländska valutor till ett motvärde på högst 

500 000 000 kr .. 

6. till E'portkreditnämnden. täckande a1· l'is.1·a utg(fier för skade
ersättningar under budgetåret 1989/90. anvisa ett förslagsanslag på 

I 000 kr. avseende vissa utgifter för skadeersättningar i samband 

med exportkreditnämndens verksamhet. 
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E 4. Krigsmaterielinspektionen 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

000 
1 000 
1 000 

Krigsmaterielinspektionen utövar kontroll över tillverkningen av krigsma
teriel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export och viss import 
av sådan materiel. 

Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet 
skall bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel samt genom 
expeditionsavgifter för tillstånd att utföra krigsmateriel från riket. 

Under året har krigsmaterielinspektionens resurser förstärkts vilket av
speglas i ökningen av medlen på anslaget för förvaltningskostnader. 

tBeloppen anges i 1 000--tal kronort 

Förvaltnings-
kostnader 
tdärav löne-
kostnadert 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Anslag 

1988/89 
enligt 
budget
prop. 

2 289 

11 9421 
99 

2 388 

Justerat. 
belopp 
enl. reg
lerings
brev 1988/89 

2 532 

!2 0731 
262 
I 81I1 ! 

2 975121 

Beräknad 
ändring 
1989/90 

Föredraganden131 

+ 154 

I+ 1151 
of 

- 181 

- 27 

(11181 000 kr. a\'ser inköp av datorutrustning och telefaxmaskin. 
121Förstärkningar har skett under året avseende personal. lokaler 
och utrustning. 
131 Ändringstal i förhållande till justerat regleringsbrev för budgetii.ret 
1988/89. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Krig.1·11wrerielinspektio11e11 för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på I 000 kr. 

E 5. Interamerikanska utvecklingsbanken 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 177 291 
25 000 000 
21 500 000 

Interamerikanska utvecklingsbanken (IDBl är en regional utvecklings
bank. vars målsättning är att bidra till låntagarländernas sociala och ekono
miska utveckling. Det sker främst genom lån för finansiering av högpriori
terade utvecklingsprojekt i Latinamerika och Karibien. 
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lDB har traditionellt ägnat sig åt främst projektutlåning, vilket innebär 

att banken tillskjutcr en del av de projektkostnader som skall betalas i 
utländsk valuta. Till följd av de ekonomiska svårigheterna i Latinamerika 
under senare år har det emellertid blivit allt svårare för låntagarna att klara 

av de lokala projektkostnaderna. Detta. tillsammans med svårigheterna att 

nå en överenskommelse om en ytterligare påfyllnad av bankens kapitalre

surser har lett till att IDB:s utlåning minskat väsentligt. 

IDB har sedan även Norge anslutit sig till banken år 1986. sammanlagt 
44 medlemsstater. Sverige inträdde som medlem i banken år 1977 sedan 

nya upphandlingsregler trätt i kraft året innan. Enligt dessa är upphand
lingen till bankfinansierade projekt begränsad till medlemsländerna. Sveri

ge. tillsammans med Danmark. Finland och Norge samt fem andra västeu

ropeiska länder bildar en s. k. valgrupp och representeras i bankstyrclsen 

av en gemensam exekutivdirektör. Denna post. som för närvarande inne
has av Storbritannien. roterar mellan de större länderna i valgruppen. 

Bankens huvudkontor är beläget i Washington. Antalet fast anställda 

tjänstemän i banken uppgår till drygt I 400. varav två svenskar. 

Bankens tidigare president. Antonio Ortiz Mena, som innehaft denna 

post sedan år 1971. efterträddes i april 1988 av utrikesministern i Uruguay. 
Enrique lglesias. Den nye presidenten har på kort tid vidtagit en rad 

personalförändringar i bankens ledning samt påbörjat vissa organisations

förändringar i syfte att bättre anpassa bankens verksamhet till den svåra 

ekonomiska och sociala situationen i Latinamerika. Vidare har en över
synskommitte tillsatts bestående av ett tiotal framstående internationella 

finansmän och politiker. Gruppen är inte inblandad i bankens dagliga 
rutinarbete utan arbetar självständigt som rådgivare åt presidenten efter en 

av styrelsen fastställd arbetsbeskrivning. Resultatet av gruppens arbete 

avses komma att ligga till grund för diskussionerna om bankens framtida 
roll och verksamhet. . 

Bankens ordinarie kapital uppgår till 34 miljarder dollar efter samman
slagningen av det regionala kapitalet, till vilket de latinamerikanska med
lemsländerna bidrar, med det inter-rcgionala kapitalet. Sammanslagningen 
av kapitalresurserna bör öka bankens möjligheter att låna upp pengar på de 

internationella kapitalmarknaderna på mer fördelaktiga villkor. 
Förhandlingar om bankens sjunde allmänna kapitalpåfyllnad (IDB-7) 

inleddes i samband med IDB:s årsmöte i Costa Rica år 1986. Därefter har 

ett tiotal förhandlingsmöten ägt rum. 

Påfyllnadsförhandlingarna syftar till att fastställa dels den totala påfyll

nadsvolym varpå bankens verksamhet skall baseras under fyraårsperioden 

1988-1991. dels den fördelning av bidragen som skall gälla mellan bidrags

givande medlemsländer. Storleken av påfyllnaden har föreslagits till högst 

25 miljarder dollar med en åtföljande påfyllnad av fonden för särskild 

verksamhet (FSO J med omkring I 00 milj. dollar. 

En förutsättning för USA:s deltagande i en väsentligt ökad resurspåfyll
nad är att nya beslutsregler införs med möjlighet till uppskjutande av 

projekt och sektorprogram på begäran av en minoritet av länder. Detta 
krav har avvisats av låntagarländerna liksom av de icke-regionala länderna 

och Canada med hänvisning till bankens multilaterala karaktär. Tillsam-
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mans med USA och Canada har emellertid de icke-regionala länderna Prop. 1988/89: 100 
sedan länge krävt den omorganisation av banken och de personalföriind- Bil. 5 
ringar som nyligen inletts. Det är idag inte möjligt att förutsäga när för-
handlingarna om IDB-7 kan slutföras. 

Sveriges åtaganden i banken 

Sveriges röststyrka i IDB grundar sig på andelen tecknat aktiekapital och 
är för närvarande 0.17%. Vårt bidrag till fonden för särskild verksamhet 
motsvarar 0.42% av samtliga bidrag. Fonden. som utgör IDB:s motsvarig
het till IDA inom världsbanksgruppen, beviljar utvecklingskrediter på 

mycket fördelaktiga villkor. 
Fram till slutet av den pågående sjätte kapitalpåfyllnaden kommer Sveri

ge att ha bidragit till IDB med totalt ca 24 milj. dollar. Utbetalningarna till 
denna påfyllnad beräknas för Sveriges del vara avslutade under budgetåret 

1993/94. 

Beräknade utbetalningar under budgetåret 1989/90 

För budgetåret 1989/90 beräknas Sveriges utbetalningar komma att uppgå 
till omkring 15,7 milj. kr. Av detta belopp hänför sig ca 9.3 milj. kr till 
femte kapitalpåfyllnaden och ca 6,4 milj. kr. till den sjätte. Vidare skall 
gamla skuldsedlar på drygt 9 milj. kr. inlösas, som enligt den ursprungliga 
betalningsplanen redan förfallit. Banken har emellertid på grund av mins
kad utlåning åren 1987 och 1988 ej behövt ta dessa i anspråk för inlösning 
under såväl föregående som innevarande budgetår. Utöver de regelbundna 
utbetalningarna på 15,7 milj. kr. måste medel reserveras för de tidigare 
förfallna skuldsedlarna. Anslaget torde därför totalt komma att debiteras 
med ca 21,5 milj. kr. 

IDB:s utlåning 

Banken beviljar lån till projekt i de regionala medlemsländerna dels på nära 
kommersiella villkor. dels på särskilt förmånliga villkor från fonden för 
särskild verksamhet. 

Vid utgången av år 1987 hade IDB, räknat från verksamhetsstarten år 
1961, beviljat lån om totalt 39,7 miljarder dollar. Under verksamhetsåret 
1987 beviljades lån om sammanlagt 2 361 milj. dollar, varav 346 milj. dollar 
utgjorde lån på mjuka villkor. IDB:s utlåning har mobiliserat komplette
rande finansiering i låntagarländerna på ca 75.5 miljarder dollar. varför den 
totala projektkostnaden för IDB-projekten uppgår till mer än 115 miljarder 
dollar. Banken spelar på detta sätt en viktig roll som katalysator. 

Upphandling från Sverige 

Under perioden sedan Sverige inträdde i banken och fram t. o. m. år 1987 
har svenska företag enligt IDB:s statistik levererat varor och tjänster till 
bankfinansierade projekt i regionen för 120 milj. dollar. Under matsvaran-

13 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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de period har Sverige inbetalat drygt 20 milj. dollar till IDB i form av Prop. 1988/89: 100 

direkta inbetalningar och inlösta skuldsedlar. Bil. 5 

Svenska företag har därmed kunnat hävda sig väl i den internationella 

konkurrensen om order till IDS-finansierade projekt med ett återflöde på 

5,5. dvs. för varje inbetald dollar till banken har svenska företag erhållit 

kontrakt för 5,5 dollar. Genomsnittligt har de 17 s. k. icke-regionala med

lemsländerna i banken ett lägre åternöde. 

föredragandens överväganden 

Sveriges bidrag om 21.5 milj. kr. till IDB bör ses i relation till övriga 

svenska insatser i Latinamerika och Karibien. Det bilaterala biståndet till 

Nicaragua har höjts i flera omgångar och uppgår under budgetåret 1988/89 

till 190 milj. kr. Anslagsposten Humanitärt bistånd i Latinamerika uppgår 

för budgetåret 1988/89 till 190 milj. kr. Regionen får även bistånd via 

an slagsposterna Katastrofer m. m .. Regionala insatser och Folkrörelser 

och andra enskilda organisationer samt anslagen Styrelsen för u-lands

forskning (SAREC) och Andra biståndsprogram. Statsrådet Hjclm-Wallen 

föreslår att för budgetåret 1989/90 biståndet till Nicaragua höjs till 230 

milj. kr. och anslaget Humanitärt bistånd i Latinamerika förblir 190 milj. 

kr. 

Sverige motsätter sig regelbundet lån från IDB och andra multilaterala 

utvecklingsinstitutioner till Chile. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnterwnerikanska Uf\·ecklingshanken för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 21 500 000 kr. 

E 6. Importkontoret för u-landsprodukter 
1987/88 
1988/89 
1989/!lO 

Utgift 1 000 
Anslag 1 000 
Förslag 17 665 000 

Anslagssparande 269 0001.11 

111Disponerat genom regeringsbeslut 1988-1{}-13. 

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att främja import till 

Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling. 

Verksamheten finansieras med medel från reservationsanslaget C 3. Andra 

biståndsprogram. Kontoret har möjlighet att bedriva viss uppdragsvcrk

samhet. 

Importkontoret har antagit benämningen Import Promotion Office for 

Products from Developing Countries (lMPOD). 
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Importkontoret för u-landsprodukter 

IMPOD omfattas fr. o. m. budgetåret 1988/89 av systemet med treåriga 
budgetramar. I förra årets budgetproposition angavs verksamhetens inrikt
ning under den kommande perioden. IMPOD har mot denna bakgrund 
inlämnat en kortfattad anslagsframställning. 

För budgetåret 1989/90 begär IMPOD ett anslag om totalt 24 milj. kr. 
jämfört med det anslagna beloppet 16,5 milj. kr. innevarande budgetår. 
Som motiv för ökat anslag anges bl. a. att verksamheten avseende kost

nadsdelning med svenska importörer för marknadsföring befinner sig i ett 

uppbyggnadsskede och kräver ytterligare resurser. Ramen för utfästelser 
föreslås höjas från 4 milj. kr. till 5 milj. kr. med en möjlighet ti.ir regeringen 

att höja ramen till I 0 milj. kr. Vidare pekas på att behovet av insatser för 
produktutveckling av u-landsprodukter snarare är större än vad som har 

angetts tidigare. Ytterligare skäl för högre anslag är enligt IMPOD bl. a. att 
ytterligare ansträngningar bör göras för att i u-ländcr sprida kännedom om 
Sveriges GSP-system och att möjligheter för u-landsdeltagande i mässor i 

Sverige har ökat mer än förutsett. En studie av ersättningsvaror för miljö

farliga produkter förutsätts peka på behov av ytterligare insatser. Slutligen 
anges att mot bakgrund av betänkandet U-lands- och biståndsinformation 

bör insatserna för information om IMPOD utökas. 

IMPOD föreslår att medlen anvisas under ett särskilt ramanslag. Vidare 

framhålls det angelägna i att anslagskrediten sätts högre än nuvarande 5% 

av anslaget för att inte försvåra planeringen av verksamheten. 
IMPOD föreslår vidare att ett särskilt förslagsanslag inrättas, i huvudsak 

för att täcka kostnader förenade med verksamheten kostnadsdelning med 

svenska importörer för marknadsföring. 
Frågan om avgiftsdebitering av IMPOD:s tjänster kommenteras särskilt. 

IMPOD anför att det inte i nuläget är lämpligt att tillämpa avgiftsdebitering 
i någon betydande utstr~lckning. Ett likartat syfte uppnås på ett bättre sätt 

genom en fortsatt kostnadsdelning med andra intressenter där så är möj
ligt. 

Föredragandens iivcrväganden 

Ramanslag 
varav 
Förvaltningskostnader 
1 därav I önekos tnaderi 
Lokalkostnader 

Hl88/89 

16 500 000111 

15 644 000 
14 :mo ooo, 

856 000 

Beräknad ändring 
Föredraganden 

+ 1 165 000 

+ 1 149 000 
I+ 149 0001 

-T- 16 000 

111 Av anslaget på 16 500 000 kr. disponerar HIPOD Hi 4tj3 000 kr. ti 11 
följd av tillämpningen av en utgiftsrarn. 

IMPOD bistår u-ländema med insatser för att öka deras exportin
komster och bidrar därmed till deras utveckling. Mcdclsramen bör enligt 

min mening öka med I 165 000 kr. inkl. pris- och löneomräkning till 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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17 665 000 kr. budgetåret 1989/90. Huvudförslaget om 2% har därvid til- Prop. 1988/89: 100 
lämpats. Medlen bör redovisas under detta ramanslag. Bil. 5 

Det föreslagna anslaget omfattar de ökade kostnader som uppstår när 
tjänstebrevsrätten upphör fr. o. m. budgetåret 1989/90. Vidare ges genom 
detta anslag möjlighet att bl. a. fortsätta verksamheterna avseende pro
duktutveckling av u-landsprodukter och kostnadsdelning med svenska 
importörer vid marknadsföring av u-landsprodukter i Sverige. Ramen för 
utfästelser bör enligt min mening även nästa budgetår uppgå till 4 milj. kr. 

Anslagskrediten bör även nästa budgetår uppgå till 5%. Jag finner inte 
anledning att nu föreslå att ett särskilt förslagsanslag inrättas i enlighet med 
IMPOD:s förslag. 

Frågan om avgiftsbeläggning av IMPOD:s tjänster eller delad kostnads
börda i olika projekt har diskuterats av IMPOD. Jag delar IMPOD:s 
uppfattning om önskvärdheten av delad kostnadsbörda. Detta arbetssätt är 
enligt min mening ett uttryck för att aktiviteten är efterfrågad. Ett annat 
sätt att pröva graden av efterfrågan är avgiftsbeläggning. Jag anser dock att 
kostnadsdelning är att föredra. Detta bör utnyttjas i relevanta verksamhe

ter. 
IMPOD:s verksamhet avser u-länder och finansieras från biståndsbud

geten. Jag förordar. efter samråd med statsrådet Hjelm-Wallen. att 
17 665 000 kr. anvisas för IMPOD. Ramen för budgetåret 1990/91 uppgår 
till 17 312 000 kronor. Detta belopp är angivet exkl. pris- och löneomräk
ning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till lmportkontorN fiir 11-/andsprodukter för budgetåret 1989/90 

an visa ett ramanslag på 17 665 000 kr.. 
2. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till 

marknadsföring får lämnas till ett belopp på högst 4 000 000 kr. 

E 7. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet 

1989/90 Nytt anslag (förslag) 2 000 000 

Verksamheten vid Öst Ekonomiska Byrån har under år 1988 varit föremål 
för utredning. Utredningen pekar på att behovet av en intensifierad bevak
ning och analys av skeendet i de östeuropeiska ekonomierna är stort. Detta 
innebär nya och högre krav på akademisk kompetens. 

För att möta denna ökade och delvis nya efterfrågan föreslår utredning
en att verksamheten. med bibehållen självständighet, bör knytas till en väl 
etablerad forskningsinstitution på det ekonomiska området samtidigt som 
en påtaglig resursförstärkning säkerställs. Utredningen har vidare funnit 
att en sådan knytning lämpligen bör ske till Handclshögskolan i Stock

holm. För att säkerställa önskemål från såväl statliga som privata avnäma
re om att även fortsättningsvis ha ett inflytande över verksamhetens all- 184 



männa inriktning föreslår utredningen att en ny stiftelse ni.ed benämningen 

Östekonomiska Institutet bildas, med finansiering från både stat och nä
ringsliv. 

Ett förverkligande av dessa planer förutsätter enligt utredningen att 
staten och näringslivet tillsammans tillskjuter 4 milj. kr. per år. Företräda

re för näringslivet har ställt i utsikt att privata stiftare och abonnenter 
kommer att bidra med 2 milj. kr. per år. Ett antal ursprungliga stiftare 

svarar för hela detta belopp genom åtaganden för de kommande fem åren. 
Därmed skulle garanti ges för stabilitet och långsiktighet i verksamheten. 

Statens och övriga stiftares femåriga ekonomiska åtaganden föreslås 

göras i ett avtal mellan stiftarna. där avtalsperiod, årliga belopp och lämp
lig uppräkningsformcl, med hänsyn till pris- och löneutveckling, stipule

ras. 

F öredragandcns överväganden 

Jag instämmer i utredningens förslag och förordar att den tidigare Öst 

Ekonomiska Byrån ombildas till Östekonomiska Institutet. 
Institutets relation till staten bör, i enlighet med utredningsförslaget, och 

i likhet med vad som idag gäller för Öst Ekonomiska Byrån. regleras i ett 

särskilt avtal. Vidare bör det av utredningen utarbetade förslaget till stad

gar läggas till grund för verksamheten vid det nya institutet. I detta stipule

ras bl. a. att staten utser hälften av institutets sex styrelseledamöter. 
Såväl avtalet mellan staten och Östekonomiska Institutet som de nya 

stadgarna bör träda i kraft den I juli 1989 under förutsättning dels att 
avtalet mellan staten och de privata stiftarna kunnat slutas i god tid 

dessförinnan, dels att regeringen, sedan riksdagen fattat härför erforderliga 

beslut om tilldelning av medel, godkänner avtalet och stadgarna. 
Jag föreslår vidare att statens andel av utgifterna för Östekonomiska 

Institutets löpande verksamhet bestrids från ett särskilt anslag. För bud
getåret 1989/90 har jag i enlighet med avtalsförslaget beräknat detta anslag 
till 2 000 000 kr. För de därpå följande fyra budgetåren, dvs. t. o. m. bud

getåret 1993/94, bör en årlig uppräkning göras av såväl det statliga som det 
privata bidraget. med hänsyn tagen till pris- och löneutvecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stijielsen Östekonomiska Institutet för budgetåret 1989/90 

anvisa ett anslag på 2 000 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor 
m.m. 

F 1. Utredningar inom det nedrustnings- och 
säkerhetspolitiska området 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 818 387(1) 
4 264 000 
4 435 000 

Reservation 321 612 

(liinklusive engångsbidrag på 2 000 000 kr. avseende en förstudie om 
verifikationssatellit. 

Anslaget används för att betala kostnader för nedrustningsdelegationen, 
beredningsgruppen för information om freds- och nedrustningssträvanden, 
utredningar och andra insatser inom nedrustningsområdet samt forsk
ningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 4 935 000 kr. Häri 
ingår särskilda kostnader som under budgetåret 1989/90 kan förväntas 
uppkomma med anledning av Sveriges deltagande i en FN-studie om 
kärnvapen. Av dessa kostnader avses 500000 kr. belasta anslaget A I. 
Utrikesförvaltningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska 

området för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
4 435 000 kr. 

F 2. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 
(ESK) 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 162 753 
1 440 000 
3 432 000 

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) har sedan 
Helsingforsavtalet 1975 pågått i for~ av uppföljningsmöten. som det nu 
pågående i Wien, och särskilda möten, såsom Stockholmskonferensen 
1984-86. Kring årsskiftet 1988/89 kommer denna senare konferens med all 
sannolikhet få sin uppföljning i form av förhandlingar i Wien om ytterligare 
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. Även ett par andra ESK-mö
ten av expertkaraktär kan bli aktuella under budgetåret 1989/90. Konfe
renskostnader av detta slag belastar detta anslag. 

Härtill kommer att ESK-staterna, i det s. k. Stockholmsdokumentet. 
redan har enats om olika förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder på 
det militära området. Dessa innebär bl. a. att de deltagande staterna åtagit 
sig att inbjuda utländska observatörer för att följa militära övningar ovan-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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för en viss nivå, samt förklarat sig vara beredda att ta emot inspektion för Prop. 1988/89: 100 
kontroll av efterlevnaden av de olika åtagandena i dokumentet. De kostna- Bil. 5 
<ler som dessa åtaganden medför för Sverige, och som är en förutsättning 
för en korrekt tillämpning av dokumentet, bör belasta tredje huvudtiteln 
(utrikesdepartementet). 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 3 432 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 432 000 kr. 

F 3. Information, studier och forskning om freds- och 
nedrustningssträvanden m. m. 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 156 900 
20 000 000 
25 000 000 

Reservation 313 015 

Utrikesdepartementet beviljar efter ansökan dels grundbidrag till enskilda 
svenska organisationer som bedriver informations- och opinionsbildande 
verksamhet inom området mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvan
den och andra utrikespolitiska frågor och dels projektbidrag för informa
tionsverksamhet, studier och forskning om freds- och nedrustningssträ
vanden. Medel till projektstödet tillförs även från nettot av det s. k. freds
lotteriet. som senast ägde rum år 1986. 

Fredsrörelsen har under 1980-talet vuxit sig allt starkare i Sverige. Dess 
opinionsbildande verksamhet har kommit att utvidgas i takt med att man 
funnit nya arbetsformer. 

Sambandet mellan en bred och stark fredsopinion och utsikterna till 
framgång i det internationella nedrustningsarbetet har allt mer kommit att 
uppmärksammas. Kunskapsuppbyggnad och informationsinsatscr i freds
och nedrustningsfrågor spelar därför en viktig politisk roll. 
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Översiktstabell för anslagsframställningar och beviljade anslag 
budgetåret 1988. 

Arbetarrörelsens 
freds forum 

Arbetsgruppen för 
svensk folkriksdag 
för nedrustning 

Dag Hammarskjöld
biblioteket 

Kristna fredsrörelsen 

Kvinnor för fred 

Liv och fred institutet 

Myrdalsstiftelsen 

Samarbete för fred 

Svenska FN-förbundet 

Svenska fredskonunitten 

Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 

Svenska läkare mot 
kärnvapen 

Svenska sektionen 
av Internationella 
kvinnoförbundet för 
fred och frihet 

Sveriges fredsråd 

Sveriges 
Världsfederalister 

Ungdomens och 
studenternas FN-förbund 

Utrikespolitiska före
ningarnas FN-förbund 
förbund 
studier och forskning 

Projektstöd 

SUMMA 

Beräknad ändring 1989/00 

Anslag 
88/89 

Anslags- Föredraganden 
framställning 

300 000 + 480 000 + 400 000 

225 000 + 420 000 + 150 000 

+ 250 000 

250 000 + 390 000 + 250 000 

125 000 + 225 000 + 75 000 

(500 0001 1.1.1 1+1 800 0001 I + 800 000 I 121 

1500 000 I 111 I+ 200 000 I r+ 200 0001 121 

+ 375 000 + 225 000 

2 700 000131 +2 485 000 141 + 800 000151 

175 000 57 000 + 50 000 

400 000 +1 340 000 + 300 000 

300 000 + 600 000 + 400 000 

125 000 + 85 000 + 75 000 

225 000 + 160 000 + 150 000 

+ 70 000 

+ 150 000 

+ 130 000 

1 000 000 il I +2 000 000 + 000 000121 

14 175 000 + 1 125 000 

20 000 000 9 217 000 + 5 000 000 

(l)Bidragsposten Studier och forskning fördelad med vardera 500 000 kr. 
till Liv och fred institutet resp. !llyrdalsstiftelscn. 
(2)Av bidragsposten Studier och forskning föreslås l 300 000 kr. gå till 
Liv och fred institutet och 700 000 kr. till Myrdalsstiftelsen under 
budgetåret 1989/90. 
{3Jinklusive engångsanslag på 100 000 kr. 
(4Jinklusive 200 000 kr. i engångsanslag och 1 500 000 kr. som 
ersättning för generellt informationsbidrag från SIDA. 
t5llnklusive engångsanslag på 200 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Föredragandens överväganden 

Jag föreslår en kraftig höjning av detta anslag i syfte att stärka möjligheter
na till information, studier och forskning rörande freds- och nedrustnings
strävanden m. m. Den grundläggande tanken är, att stödet skall utgöra 
hjälp till självhjälp. 

I förslåget fullföijs dä1för genom en kraftig ökning innevarande budget

års betydande uppräkning av grundbidragen. Därigenom underlättas orga

nisationernas långsiktiga planering av arbetet. Vidare bör det särskilda 

anslaget för studier och forskning väsentligt förstärkas med tanke på 
behovet av fördjupad kunskap på detta område. 

För projektstöd finns liksom tidigare ett större belopp reserverat, från 

vilket folkrörelser och andra ideella organisationer kan erhålla bidrag för 
projekt inom freds- och nedrustninsområdet. 

Jämfört med det totala anslagsbeloppet för budgetåret 1988/89 föreslår 
jag. att anslaget för budgetåret 1989/90 höjs med 5 000 000 kr. Den föreslag

na ökningen bör fördelas på följande sätt: 
Förenta nationerna har inte minst under det senaste året fått en större 

plats i det allmänna medvetandet. vilket ökar efterfrågan av information. 

För att kunna intensifiera sin betydelsfulla informationsverksamhet om 

FN och dess fredssträvanden föreslås därför Svenska FN-förbundet få en 
höjning med 800 000 kr .. varav 200 000 kr. i investeringsbidrag av engångs

karaktär till bl. a. datorisering. Tidigare under anslaget C 9. Information 
behandlas frågor i anslutning till utredningen om u-lands- och biståndsin
formation (SOU 1988: 19). 

Det folkliga engagemanget i freds- och nedrustningsfrågor har succes
sivt ökat under 1980-talet. Det har visat sig bl. a. genom tillväxten av nya 

organisationer och en nyorientering inom äldre folkrörelser samt inte minst 
genom en omfattande utbyggnad av internationella kontakter. Ett aktivt 

folkligt stöd för nedrustningssträvanden är nu liksom tidigare en viktig 
förutsättning för effektiva svenska insatser vid internationella förhandling
ar. 

Jag föreslår därför att bidraget till Arbetarrörelsens fredsforum ökas 
med 400 000 kr., till Arbetsgruppen för svensk folkriksdag för nedrustning 
med 150 000 kr., till Kristna fredsrörelsen med 250 000 kr .. till Kvinnor för 

fred med 75 000 kr .. till Svenska fredskommitten med 50 000 kr .. till 
Svenska freds- och skiljedomsföreningen med 300 000 kr., till Svenska 
läkare mot kärnvapen med 400 000 kr., till Svenska sektionen av Interna

tionella kvinnoförbundet för fred och frihet med 75 000 kr. och till Sveriges 
fredsråd med 150 000 kr. 

Samarbete för fred, som bedriver ett omfattande arbete i freds- och 
nedrustningsfrågor. föreslås få 225 000 kr. 

Den i och med innevarande budgetår inrättade bidragsposten Studier 

och forskning bör få en kraftig förstärkning med hänsyn till folkrörelsernas 

behov och möjligheter att bygga upp en kvalificerad kunskap på freds- och 
nedrustningsområdet. Jag föreslår en ökning med I 000 000 kr. till 

2 000 000 kr. för budgetgetåret 1989/90. Av dessa medel föreslås I 300 000 
kr. gå till det internationellt inriktade Liv och frcdinslilutet, som arhelar 
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med fredsforskning. Myrdalsstiftelsen. som främst ägnar sig åt dokumen
tation och pedagogisk metodutveckling, föreslås få 700 000 kr. 

I fråga om anslagsposten Projektstöd, som under innevarande budgetår 
uppgår till 14 175 000 kr., kan jag konstatera, att dessa medel nu liksom 
tidigare rönt en stor efterfrågan hos folkrörelser och andra ideella organisa
tioner. Prövningen av ansökningar avseende bidrag till fredsprojekt gällan
de information, studier och forskning sker två gånger årligen inom en 
särskilt tillkallad beredningsgrupp. För denna anslagspost föreslås en ök
ning med 1 125 000 kr. 

Övriga ansökningar som inkommit bör anses behandlade genom de 
förslag jag nu lagt fram. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till bif'ormation, studier och j(Jrskning om freds- och nedrust

ningssträvanden m. m. för budgeåret 1989/90 anvisa ett reserva
tionsanslag av 25 000 000 kr. 

F 4. Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRl). 

lfl87 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 766 000 
16 045 000 
17 070 000 

Reservation 0 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 105 000 kr. inte ställts till SIPRl:s 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SlPRll är en stiftelse 
för vilken regeringen fastställt stadgar den 12 juni 1980. Stiftelsen har till 
ändamål all i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 
(prop. 1966:76, SU88, rskr. 203, prop. 1979/80:106, UU21, SKU48, 
rskr. 304) bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor 
av betydelse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag 
till förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga 
konflikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en internationell styrelse, som har sitt säte i Stock
holm. Hos stiftelsen finns en institutionsdirektör. som är institutets chef, 
och en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt 
särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt 
forskare och annan personal i mån av behov och tillgång på medel. 
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Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 

SIPRI begär för budgetåret 1989/90 en höjning av anslaget med 3 312 000 
kr. för att kunna finansiera den nuvarande forskningsverksamheten. 

I en särskild skrivelse, fogad till anslagsframställan, yrkar institutets 
styrelseordförande att huvudförslaget inte skall tillämpas på SIPRI med 
tanke på institutets internationella karaktär "tjänande internationella. och 
därmed också svenska nedrustningsintressen". 

Kostnader enligt anslagsframställan: 

Löner 
övriga personalkostnader 
Projektkostnader 
Hyreskostnader 
Administrativa kostnader 

Summa 

(!>Enligt internbudget. 

1988/89111 

12 064 000 
1 181 000 
2 117 000 
1 460 000 
1 829 000 

18 651 000 

1989/90 (2) 

12 546 000 
1 539 000 
2 300 000 
1 547 000 
2 200 000 

20 132 000 

12.1SIPRI:s framställan för budgetåret 1989/90 för nuvarande verksamhet. 

Förväntade inkomster 1989/90 vid sidan av statsbidraget enligt anslags
framställan: 

- Bidrag från utomstående källor 
- Royalties 
- övriga inkomster 

Summa 

J<"öredragandens överväganden 

375 000 
200 000 
200 000 

775 000 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 17 070 000 kr. Jag har i mitt 
förslag beaktat att huvudförslaget inte skall tillämpas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidra{; till Stockholms internationella Jredsforskningsinsti

tut (S/PRI) för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
17 070 000 kr. 
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F 5. Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och 
nedrustning 
Hl87/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 714 123 (11 
21 2Hl 000121 
13 498 000 

1l1Inklusive engångsbidrag pa 9 350 ooo kr. för modernisering av 
Hagforsstationen och uppbyggnad av en internationell datacentral vid FOA. 
!21Inklusive engångsbidrag pa 2 ooo ooo kr. för slutetapp av moderni
sering av Hagfors-stationen, 6 100 000 kr. för uppbyggnad av en inter
nationell datacentral vid FOA och 300 000 kr. för uppbyggnad av en s.k. 
Xenonstation. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 76 000 kr. inte ställts till försvarets 
forskningsanstalts disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Förvaltningskostnader 
därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Sununa 

1988/89 

1 l 0::12 000 I 11 
(7 5680001111 
l 787 000 
8 400 000 

21 219 000 

Beräknad 
ändring 1989/90 

+ 615 000 
1+ 439 0001 
+ 64 000 
- 8 400 000 

7 721 000 

!liAV angivet belopp har inte 76 000 kr. ställts till försvarets 
forskningsanstalts disposition till följda\' tillämpningen av en 
utgiftsram. 

Anslaget bekostar ett verksamhetsprogram vid försvarets forskningsan
stalt rFOA) som syftar till att stödja utrikesdepartementets arbete i interna
tionella förhandlingar för rustningsbegränsning och nedrustning. Personal
insats i befintlig organisation för budgetåret 1988/89 som finansieras över 
anslaget var ca 26 personer. Därtill kommer anslagets andel i FOA:s 
gemensamma funktion för ledning och administration m. m. 

I följande tabell framgår fördelning av anslaget på olika programdelar för 
budgetåret 1988/89. 
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Anslagsöversikt 

Programdelar 

9. l Kärnvapenområdet 
varav 
9. l. lA Seismologisk multipelstation 
!varav engångsanvisning1 

9. l.lB Uppbyggnad av internationell 
datacentral. engångsanvisning 

9. I. 2 Insamling och analys av luft
buren radioaktivitet 
(varav engångsanvisning1 

9. 1.3 Kärnvapen och kärnteknik 

9.2 B- och C-vapenomradet 

9.3 Europeisk säkerhet 

9.4 R)indområdet 

Summa anslag 
varav engångsbidrag 

8 850 000 
1.2 000 0001 

6 100 000 

2 078 000 

I 300 0001 

665 000 

Anslag 1!!88/89 

17 769 000111 

l 060 000 

1 440 000 

950 000 

21 219 000 
8 400 00() 

(llAv angivet belopp har inte 76 000 kr. ställts till försvarets 
forskningsanstalts disposition Ull föl.id av tillämpningen av en 
utgiftsram. 

Försvarets forskningsanstalt 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) understryker i sin anslagsframställan 
att brist på lönekompensation innebär en ambitionssänkning och en reell 
nedskärning av verksamheten. Denna nedskärning läggs ovanpå den av 

regeringen genom huvudförslaget anbefallda minskningen. 
För budgetåret 1989/90 föreslås att ålagda nedskärningar tas inom områ

dena europeisk säkerhet och insamling och analys av luftburen radioaktivi
tet. 

I en särskild rapport till försvarskommitten framhålls vikten av att 

utökade forskningsinsatser görs för att möta de ökande behoven av tek
niskt underlag på ett antal aktuella nedrustnings- och rustningsbegräns
ningsområden. FOA finner det bl. a. mot denna bakgrund angeläget att föra 

fram förslag till ytterligare forskningsinsatser utöver anbefalld ram. vilka 
enligt forskningsanstaltens bedömning skulle utgöra ett värdefullt stöd till 

svenskt agerande i olika aktuella nedrustningssammanhang. Dessa insatser 
faller i huvudsak inom fyra delområden och avser främst insatser av 
engångskaraktär. 

I. Under rubriken kärnvapenområdet, och inom delområdet provstopps

övervakning. föreslås således ett engångsbidrag om I 000 000 kr. till en 

s. k. nationell datacentral för att analysera och till utlandet kommunice
ra seismiska data från Hagfors-stationen. Ett system av föreslagen typ 

skulle medföra rationaliseringsvinster om 300 000 kr. per år från och 
med budgetåret 1991/92. 
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Under de senaste tre åren har en internationell datacentral byggts upp 
i Sverige till en total kostnad av drygt 16 milj kr. Liknande centraler har 
byggts upp i Förenta Staterna. Sovjetunionen och Australien. De fyra 
centralerna utgör viktiga länkar i ett globalt seismologiskt övervak
ningssystem. I årets anslagsframställan anhålles om ytterligare 
6 000 000 kr. som engångsbidrag, med hänvisning till att omfattning och 
krav på funktioner blivit högre och att det planerade globala test man 
förbereder skjutits fram två år, till år 1990. 

Under samma huvudrubrik begärs 350 000 kr. som engångsförslag för 
utbyte av detektorer för analys av luftburen radioaktivitet. 

2. Under rubriken B- och C-vapenområdet anhålles om 800 000 kr., varav 
600 000 kr. i engångsbidrag, för verifikation av kemisk produktion, inkl. 
studier av inspektion på anmaning i Sverige. Vidare 600 000 kr. i 
engångsbidrag för verifikation av civil kemisk industri och slutligen 
600 000 kr. i engångsbidrag för förbättrade undersökningsmetoder vid 
påstådd C-vapenanvändning. 

3. Under rubriken europeisk säkerhet föreslås forskningsinsatser kring en 
europeisk verifikationsregim för konventionella rustningsbegränsningar 
till en kostnad av I 700 000 kr., varav 800 000 kr. i engångsbidrag för ett 
internationellt symposium. Vidare föreslås en förstudie kring möjlighe
terna till en omstrukturering för att öka den defensiva kapaciteten hos 
de militära förbanden och vapensystemen. Kostnaderna uppskattas till 
600 000 kr. som engångsbidrag. 

4. Under rubriken rymdområdet föreslås ett analysarbete kring satellitbil
der till en kostnad av 500 000 kr. som engångsbidrag. Vidare föreslås. 
som uppföljning av en tidigare studie av en kommunikationssatellit för 
utbyte av verifikationsdata av olika slag. en internationell konferens i 
ämnet, en tilliimpningsstudie, en preliminär systemspecifikation och en 
demonstrationsinsats med hjälp av befintlig satellit. Totalt skulle detta 
kosta 4,5 milj. kr., som engångsbidrag. Vidare föreslås under samma 
rubrik en fortsatt verksamhet kring satellitverifikation, som uppskattas 
kosta 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 14 898 000 kr. Däri ingår engångsbidrag 
på totalt I 400 000 kr., varav I I 00 000 kr. för verifikationsstudier inom 
C-vapenområdet och 300 000 kr. för utbyte av detektorer för analys av 
luftburen radioaktivitet. Det förstnämnda engångsbidraget, I 100 000 kr.. 
avses belasta anslaget A 9. Utredningar m. m., och det senare, 300 000 kr., 
anslaget A I. Utrikesförvaltningen. Medelsbehovet för den fortsatta upp
byggnaden av en internationell seismisk datacentral, som i anslagsfram
ställan uppskattas till 6 000 000 kr., kommer att beredas i departementet 
när kompletterande underlag inkommit från FOA. Huvudförslaget har inte 

tillämpats. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningsverksamhet för rustningshegriinsning och ned

rustning för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
13 498 000 kr. 

F 6. Forskningsverksamhet vid Utrikespolitiska Institutet 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 030 000 
2 091 000 
2 175 000 

Reservation o 

Anslaget finansierar forskningsverksamheten vid Utrikespolitiska Institu
tet (UI). Anslaget för informationsverksamheten redovisas separat under 
anslaget D 4. Utrikespolitiska Institutet. 

Vid UI:s forskningsavdelning bedrivs sedan 1960-talet kvalificerad 
forskning i internationell politik. Verksamheten är för närvarande organi
serad väsentligen inom ramen för två större programområden: strategiska 
studier och ekonomisk säkerhet. Organiserande av två nya programområ
den - europeiska studier och regionala konflikter - pågår. 

Forskningsverksamheten bedrivs av fast anställda forskare med docent
eller professorskompetens samt av ett varierande antal gästforskare, vilka 

normalt ej avlönas av UI. 

Utrikespolitiska Institutet 

Utrikespolitiska Institutet konstaterar i sin anslagsframställan att det un
der budgetåret 1988/89 vid sidan av den långsiktiga forskningen kommer 
att organiseras studiegrupper med en blandad sammansättning av UI-an
ställda och representanter från förvaltning, andra forskningsinstitutioncr, 
media m. m. Inom ramen för studiegrupperna skall enskilda, klart definie
rade och avgränsade forskningsuppgifter lösas av gruppens medlemmar. 
Studiegrupperna förutsättes arbeta fyra till tolv månader för att därefter 
upplösas och ge plats för nya grupper. 

Grupperna är tänkta att publicera sina resultat i institutets skriftserier 
eller som enskilda studier. Med den nya verksamheten förväntas en avse
värt ökad publicering av DI-producerade analyser. 

Vad avser ämnesvalet kommer studiegrupperna framför allt att ägna sig 
åt Europa-frågor. 

För att möjliggöra kontinuitet i denna verksamhet anhålles om medel till 
en och en halv särskild analytikertjänst. Analytikerna skall kunna fungera 
som gruppsekreterare och sammankallande. De begärda tjänsterna skall 
sålunda ej permanent besättas av en viss person utan "rotera''. En och en 
halv analytikertjänst medger halvtidstjänster i tre studiegrupper under ett 
år. Analytikerna placeras i lönegrad 20- 26. 

Den fasta forskarstaben, fyra docenter. förutsättes även fortsättningsvis 
bedriva långsiktiga forskningsprojekt inom ramen för problem relevanta 
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för "svensk utrikes-, säkerhets- och nedrustningspolitik" men också att 
fungera som forskningsorganisatörer, bl. a. inom studiegrupperna. 

Det statliga anslaget har under senare år kommit att utvecklas sf1 att 
bibehållandet av den formella organisation med vilken Ul:s forskningsav
delning inledde 1980-talet ägt rum främst genom att man utnyttjat uppkom
na reserver. som uppstått genom tjänstledigheter. Dessa reserver kommer 
att vara helt förbrukade budgetåret 1988/89. De förbrukade reserverna, ur 
vilka således ett årligt uttag på ca 300 000 kr. skett, måste nu ersättas med 
nya medel - därav den anslagsökning som årets anslagsframställning 
innebär. 

Institutet anser att den redovisade organisationen - "UI 1989" - måste 
ses som en minimiorganisation för att effektivt kunna uppfylla de i det 
senaste regleringsbrevet ställda uppgifterna att skapa kompetens på rele
vanta områden, att bedriva forskning och studier och att samtidigt också 
kunna föra ut forskningsresultat i en vidare krets. 

Föredragandens övervägande~ 

Ul:s anslagsframställan presenterar en delvis ny organisation och inrikt
ning av institutets forskningsvcrksamhet. Nya arbetsformer är på väg att 
etableras. Forskning och informationsverksamhet kommer att närmare 
integreras. 

Institutet har genom en koncentration av ämnesområdena tagit fasta på 
departementets intentioner att forskning och studier bör bedrivas med 
tyngdpunkt på för Sveriges utrikes-. säkerhets- och nedrustningspolitik 
särskilt relevanta regioner och problem. 

Jag beräknar anslaget till 2 l75 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till ·Forsk11ings1·erksamhet 1·id Utrikespolitiska lnstitlllet för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 2 175 000 kr. 
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Bilaga 5.1 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

FAKTA OM SVERIGES 
BISTÅND 

- Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 
- Internationella utvecklingsprogram 
- Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA 
-· Andra biståndsprogram 
- Biståndet fördelat på enskilda länder 
- Nordiskt biståndssamarbete 
- Vissa förkortningar 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 

UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete . . . . . . . . . . . 200 
Styrelsen för internationell utveckling (SlDAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete 
(BITS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Fonden för industriellt samarbete med u-liinder !SWEDFUND) . . . . 202 
Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) . . . . . . . . 202 

Nordiska afrikainstitutet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Internationella utvecklingsprogram 

Bistånd genom FN-systemet 

FN:s operativa verksamhet (biståndsverksamhet) 

FN:s utvecklingsprogram (UNDPJ .............................. 209 
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDFJ .......................... 212 
FN:s befolkningsfond (UNFPA) ................................ 212 
FN:s barnfond !UNICEF) ..................................... 213 
Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna i Afrika 
och Asien ................................................... 216 
Internationella finansieringsbolaget (IFCJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Multilateral lnvcstment Guarantee Agency (MIGA) . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Internationellajordbruksutvecklingsfonden (IF AD) . . . . . . . . . . . . . . . 224 

Internationellt livsmedelsbistånd 

FN:s/FAO:s världslivsmedelsprogram (WFP) .................... 226 
Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser 
(IEFR) ...................................................... 227 
1986 års livsmedelshjälpskonvention (FAC) ...................... 228 

Övriga organisationer 

FN: s flyktingkommissarie ( UNHCR) 299 
FN:s hjälporganisation för palestinatlyktingar (UNRWAJ .......... 230 
FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel (UNFDACJ 231 
Internationella familjeplaneringsfcderationen (IPPF) . . . . . . . . . . . . . . 232 
UNCT AD/GATTS:s internationella handclscentrum (ITC) . . . . . . . . . 233 

Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA 

Biståndet till enskilda programländer 

Angola ...................................................... 235 
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
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Botswana .................................................... 244 Prop. 1988/89: 100 
Etiopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Bil. 5 
Guinea Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
Indien ....................................................... 256 
Kap Verde ................................................... 261 
Kenya ...................................................... 265 
Laos ........................................................ 269 
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
Moc;:ambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Nicaragua ................................................... 283 
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
Tanzania .................................................... 291 
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Zambia ...................................................... 300 
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 

Bilateralt bistånd till icke-programländer ................ 308 

Andra anslagsposter 

Regionala insatser 

Regionalt ekonomiskt samarbete i södra Afrika (SADCC) 319 
Regionala insatser i Centralamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Regionala insatser i Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Humanitärt bistånd i Latinamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Humanitärt bistånd i södra Afrika .............................. 322 
Katastrofbistånd m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer . . . . . . 325 
Särskilda program m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

Andra biståndsprogram 

U-landsforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 
Tekniskt samarbete och u-krediter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 
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STATLIGA MYNDIGHETER OCH ORGAN 
FÖR SVERIGES BISTÅND 
UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete 

År 1970 samlades ansvaret inom regeringskansliet för det svenska bistån
det till en avdelning i utrikesdepartementet. avdelningen för internationellt 
utvecklingssamarbete, i dagligt tal "u-avdelningen ... 

Avdelningen är organiserad på tre enheter (första enheten ansvarar för 

det multilaterala biståndet, andra enheten för det bilaterala biståndet ge
nom SIDA och tredje enheten ansvarar för budgetfrågor, allmän u-lands
ekonomisk bevakning samt andra biståndsprogram). Avdelningen har to
talt omkring 55 tjänstemän och leds av ett statsråd och en statssekreterare. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

SIDA, som inrättades 1965, är ett centralt ämbetsverk under regeringen. 
SIDA har till uppgift att planera, genomföra och administrera det direkta 
(bilaterala) utvecklingssamarbetet med u-ländcrna. Detta bistånd omfattar 
dels samarbetet med 17 huvudmottagarländer, dels andra typer av bistånd, 
t. ex. katastrofinsatser, bidrag till utvecklingsprojekt via enskilda svenska 

organisationer, bistånd till flyktingar och befrielserörelser. rekrytering av 
biståndspersonal m. m. 

Med anledning av verksledningsreformen beslutade regeringen under 
1988 om ny instruktion för SIDA. SIDA leds av en styrelse, som utses av 
regeringen. Den består av SIDA:s generaldirektör, som är ordförande, och 
elva andra ledamöter, varav fyra representerar riksdagspartier. 

SIDA är organiserat på tre avdelningar med regionalt ansvar. en avdel
ning för sektorbyråerna och en administrativ avdelning. Därutöver finns 
direkt underställda verksledningen, ett plancringssekretariat och ett infor
mationsseketariat. SIDA har biståndskontor, som är knutna till svenska 
ambassader. i 16 mottagarländer. På SIDA finns ca 530 anställda, varav 
drygt 90 vid biståndskontoren. 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

Beredningen för u-landsforskning som inrättades år 1975 ombildades år 
1979 till en självständig myndighet - styrelsen för u-landsforskning 

(SARECl. 
SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för 

u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk 

och social rättvisa. 
En huvudinriktning för SAREC:s verksamhet är att stödja u-länders 

strävan att bygga upp och stärka egen kapacitet inom forskning. vetenskap 
och teknik. Verksamheten kan uppdelas enligt följande: 

- stöd till internationella forskningsprogram - bl. a. inom världshälso
organisationen (WHO), den konsultativa gruppen för jordbruksforsk
ning (CGIARJ och den internationella stiftelsen för vetenskap <IFSJ, 
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- direkt stöd till regionalt forskningssamarbete och till enskilda u-länder Prop. 1988/89: 100 
och Bil. 5 

- stöd till svensk u-landsforskning. 
SAREC har också sedan år 1986 det administrativa ansvaret för ett 

femårigt forskningsprogram om skog och miljö i u-länder. Vidare admini
strerar SAREC fr. o. m. budgetåret 1988/89 ett särskilt stöd till forskning 
om AIDS och tropiska sjukdomar. 

Med anledning av verksledningsreformen beslutade regeringen under 
1988 om ny instruktion för SAREC. I SAREC:s styrelse. som utses av 
regeringen, ingår representanter för olika fo;skningsområden. biståndsad
ministrationen och riksdagspartier. 

Vid SAREC:s kansli finns drygt 30 personer anställda. 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 

Beredningen för tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) inrättades 1975 
under namnet utbildningsberedningen och fick 1979 ställning som själv
ständig myndighet under utrikesdepartementet. 

Beredningen har som uppgift att inom ramen för den svenska bi
ståndsverksamheten främja ekonomisk och social utveckling i vissa ut
vecklingsländer samt utvidga och stärka Sveriges relationer med dessa 
länder. BITS medverkar i planering och finansiering av genomförandet av 
olika projekt. Verksamheten omfattar tekniskt samarbete. genom bl. a. 
konsultinsatser och internationella kurser samt u-krediter. 

Det tekniska samarbetet skall huvudsakligen ske med u-länder utanför 
kretsen av programländer för det bilaterala biståndet. Det syftar i första 
hand till teknologiöverföring inom områden där Sverige har särskilda för
utsättningar i fråga om kunnande och kapacitet. 

V-krediter kan beviljas kreditvärdiga länder bland programländerna för 
svenskt bilateralt bistånd, u-länder med vilka Sverige bedriver tekniskt 
samarbete eller andra länder vars utvecklingspolitik ligger i linje med de 
svenska biståndspolitiska målen. 

V-krediterna används till finansiering av svenska varor och tjänster i 
projekt som har utvecklingsfrämjande effekt i u-länderna. 

BITS leds av en styrelse som utses av regeringen. Med anledning av 
verksledningsreformen beslutade regeringen under 1988 om ny instruktion 
för BITS. Styrelsen har fått ändrad sammansättning så att bl. a. två företrä
dare för riksdagspartier ingår. 

Vid beredningen finns 15 anställda. 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) 

Importkontoret för u-landsprodukter (lMPOD) tillkom år 1975. Kontorets 
verksamhet är i linje med principerna för den svenska biståndspolitiken. 
IMPOD samarbetar med låg- och mellaninkomstländer enligt Världsban
kens definition. 

Kontoret har till uppgift att ge exportörer i u-länder hjälp med att avsätta 201 



sina varor i Sverige. Det sker genom information och handledning om Prop. 1988/89: 100 
avsättningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige. Importkonto- Bil. 5 
ret förmedlar även kontakter mellan u-landsexportörer och företag i Sveri-
ge och deltar också i konkreta marknadsföringsprojekt. En begränsad 
krets u-länder får stöd för sitt exportfrämjande. 

IMPOD har dessutom till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för 
UNCT AD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC) i konkreta frågor 
som rör avsättning av u-landsprodukter på den svenska marknaden. 

Importkontoret leds av en styrelse, som utses av regeringen. Kontoret 
har 15 anställda. 

IMPOD sorterar under UD:s handelsavdelning (ramanslaget E 6. Im
portkontoret för u-landsprodukter) och finansieras med medel under ansla
get C 3. Andra biståndsprogram. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder 
(SWEDFUND) 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) är en 
statlig stiftelse som inrättades år 1978. Fondens huvuduppgifter är att på 
industriområdet förmedla kontakter mellan intressenter i u-länder och 
svenska företag, bidra till förinvesteringsstudier och medverka i etablering 
av samägda företag, s. k.joint ventures, genom insatser i form av aktieka
pital. lån- och garantigivning. 

Fondens grundkapital, ursprungligen 100 milj. kr., har förstärkts med 
125 milj. kr. och skall steg för steg höjas till 250 milj. kr. Fonden har rätt att 
ta upp lån eller utfärda lånegarantier till ett belopp som motsvarar högst tre 
gånger grundkapitalet. 

Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid fondens kansli 
finns 22 anställda. 

Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö V-centrum) 

År 1981 omvandlades biståndsutbildningsnämnden (BUN) till nämnden för 
u-landsutbildning. Den 1 juli 1987 ombildades nämnden till en styrelse för 
verksamheten i Sandö. Den nya styrelsen har övertagit BUN:s huvudupp
gift - att vid Sandöskolan i Kramfors bedriva utbildning i språk och 
u-landsutbildning som förberedelse för uppdrag i u-land. Styrelsen för 
u-landsutbildning har även andra uppgifter reglerade i styrelsens instruk
tion. Styrelsen skall bl. a. samarbeta med myndigheter, organisationer och 
företag när det gäller förberedelseutbildning för u-landsuppdrag. 

Styrelsen skall 
- anordna allmänna enterminskurser i u-landskunskap, 
- ge förberedelseutbildning för volontärer, 
- anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder, 
- anordna speciella kurser i u-landsfrågor och språk, 
- i samarbete med SIDA bistå myndigheter och andra med information 

och rådgivning om förberedelse- och språkutbildning inför uppdrag i 
u-länder, samt 202 



- upprätta register över personer som vid Sandö-skolan genomgått den 
allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder. 

Till enterminskursen som är avgiftsfri antas elever efter ansökan. Övrig 
utbildning vid Sandöskolan är avgiftsbelagd. 

Sandö V-centrum leds av en styrelse, som utses av regeringen. Med 
anledning av verksledningsreformen beslutade regeringen under 1988 om 
ny instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö. 

En rektor är chef för skolan som har drygt 60 anställda. 

Nordiska afrikainstitutet 

Nordiska afrikainstitutet tillkom 1962 på initiativ av Nordiska rådet. 
Institutet har till uppgift att i Norden främja studier av afrikanska förhål

landen genom att: 
- främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika, 
- främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska fors-

kare. 
- utgöra ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afri

ka. 
- informera om afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden. 
Med anledning av verksledningsreformcn beslutade regeringen under 

1988 om ny instruktion för nordiska afrikainstitutet. Verksamheten leds av 
en styrelse samt ett program- och forskningsråd. som utses av regeringen. 
I program- och forskningsrådet ingår representanter för de övriga nordiska 
länderna. Vid institutet finns ett tjugotal anställda, varav 12 tjänster finan
sieras över biståndsanslagen. 
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INTERNATIONELLA 
UTVECKLINGSPROGRAM 

Bistånd genom FN-systemet 

Generalförsamlingen är FN-systemets centrala organ. Vid sidan av denna 
har FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. en samordnande funk
tion vad gäller bl. a. FN-systemets biståndsverksamhet. l ECOSOC be
handlar FN:s medlemsstater rekommendationer om biståndsverksamhe
ten. Dessa förs sedan vidare till generalförsamlingen. Många av frågorna 
har dessförinnan behandlats inom FN:s olika underorgan. De olika FN-or
ganen (kommissioner, fonder m. m.) och fackorganen har också en egen 
normativ verksamhet liksom förhandlingsverksamhet inom sina kompe
tensområden. Deras rekommendationer riktar sig till FN-systemet. men 
också till medlemsstaterna. 

FN-systemet innefattar en rik flora av institutioner med varierande 
status och skilda verksamhetsområden. Inom biståndsverksamheten har 
UNDP en central ställning som samordnare och kanal för en stor del av 
FN:s tekniska bistånd. I samarbete med värdlandet utarbetar UNDP land
program som löper på mellan tre och fem år. På fältet genomförs bi
ståndsprojekten dock oftast av olika fack- eller specialorgan. En av FN 
utsedd lokal samordnare - oftast UNDP:s representant - ansvarar för 
sammanhållningen av FN-biståndet. Då det gäller krediter för utvecklings
projekt är världsbanksgruppen viktigast. Världsbankens nettoöverföringar 
blir på grund av räntor och amorteringar från tidigare lån till rikare länder, 
negativa. Till Afrika går dock ett stort nettoflöde. Den internationella 
utvecklingsfonden. IDA. som lånar ut pengar på särskilt förmånliga villkor 
till de fattigaste u-länderna. är kanalen för stora belopp biståndsmedel. 

Vidstående organogram ger en översiktlig bild av FN-systemet. De 
organ som i större omfattning är verksamma på biståndsområdet är marke
rade med asterisk. Tabell I sammanfattar FN-systemets biståndsverksam
het. 
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Tabell I: FN-systemets och Världsbanksgruppens biståndsut
betalningar 1987 (milj. USD) 

FN-organen 

FN-organens reguljära budgetar 
Frivilliga bidrag via 
FN-organen 
UNDP 
UNFPA 
UNICEF 
YiFP 
Humanitärt, flykting
och katastrofbistånd 

Världsbanksgruppen 

IFAD 

Vär ldsbanken met toöverföringar 1 

varav 
Världsbankens tekniska bistånd 
(konsulter, utbildning! 

IDA (nettoöverföringar! 
IFC met toutbetalningar 1 

Totalt 

320,4 

484,3 
789,0 
107,0 
364,8 
719, 4 

642,9 

3 427,8 

-2 203,3 

1 163.6 
3 261. 9 

212,6 

1 271,2 

202.3 

4 901,3 

FN:s olika organ och övriga organisationer inom FN-systemet bedriver en 
omfattande bistånds verksamhet. Denna finansieras från organisationernas 
reguljära budgetar. UNDP, Världsbanken samt medlemsländernas frivilli· 
ga direkta bidrag. För Sveriges del härrör de frivilliga bidragen dels från 
anslagsposten Övriga multilaterala bidrag, dels från styrelsen för interna
tionell utveckling <SIDA) och styrelsen för u-landsforskning (SAREC). I 
tabell 2 redovisas de svenska frivilliga bidragen till FN-organ, vilka inte 
behandlas på annat ställe under anslaget C I. 

Tabell 2: Bidrag år 1987 till vissa FN-organs biståndsbudget (milj. USD) 

Samtliga län- Sveriges fri- Sveriges bidrag 
ders frivilliga villiga bidrag via den regul-
bidrag .i ära budgeten 

ILO 48.5 2,4 0, 15 
FAO 82,7 6. 7 0, 79 
UNESCO 13,4 1,0 0, 13 
\\HO 75,2 13.l 2,49 
övriga 98, l 3, 7 l. 35 
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Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

ILO, som är en av de äldsta medlemmarna i FN-familjen. har som övergri
pande målsättning att verka för varaktig fred grundad på social rättvisa. 
ILO skiljer sig från övriga FN-organ genom sin trepartsstruktur - såväl 
regeringar som arbetsgivare och arbetstagare är representerade. ILO har 
150 medlemmar. ILO:s biståndsverksamhet är i huvudsak inriktad på 
utveckling och utbildning av arbetskraft. Afrika är huvudmottagare. Från 
svensk sida ges förutom det reguljära bidraget även frivilliga sådana. Dessa 
är i första hand koncentrerade till tre regionala projekt i Afrika samt 
projektet "Se om ditt företag", ett av Sveriges Arbetsgivareförening 
(SAF) utarbetat utbildningspaket som återfinns i Östafrika. Indien och på 
Cypern. Under 1988 har förberedelser för ett nytt projekt rörande arbets
marknadspolitiska åtgärder inletts i Kina. 

FN: s organisation för utbildning, vetenskap och kultur 
(UNESCO) 

Syftet med UNESCO:s verksamhet är att bidra till fred och säkerhet 
genom att främja samarbete mellan nationerna på de kulturella. utbild
ningsmässiga och vetenskapliga områdena. Man vill öka respekten för 
mänskliga rättigheter och allmän rättvisa utan hänsyn till ras, kön, språk 
eller religion. UNESCO har som strävan att med sitt bistånd främja dessa 
mål. Det svenska biståndet till UNESCO består dels av ett reguljärt 
bidrag, dels av frivilliga bidrag bl. a. i form av stöd till ett internationellt 
program för kommunikationsutveckling (IPDC) och till UNESCO:s insti
tut för utbildningsplanering. Dessutom anordnar SIDA kurser för utbildare 
i utbildningsadministration genom UNESCO för engelsk- och portugisisk
talande länder i Afrika. UNESCO har 158 medlemmar. Det bör noteras att 
USA och Storbritannien lämnade organisationen 1981 på grund av missnö
je med dess inriktning. 

FN :s livsmedels- och jordbruksorganisation (F AO) 

FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation bildades 1945 och är 
FN :s största fackorgan. Genom sitt reguljära program har F AO en viktig 
roll när det gäller det internationella samarbetet inom jordbruks-. skogs
bruks- och fiskesektorerna. Inom organisationen finns en omfattande stati
stik- och databas som utgör en viktig informationskälla för jordbruksexper
ter inom såväl i- som u-länder. Det svenska bidraget till F AO:s reguljära 
program utbetalas av jordbruksdepartementet. Det bör noteras att Sovjet
unionen och några andra öststater inte tillhör de 158 medlemmarna av 
FAO. 

F AO har utöver sitt reguljära program ett fältprogram huvudsakligen 
förlagt till u-länderna. Fältprogrammet syftar framför allt till att genom 
tekniskt bistånd, inom F AO:s verksamhetsområde, förbättra förutsätt
ningarna för livsmedelsproduktionen inom u-länderna. Sverige stöder fält
programmet genom SIDA. som utvecklat ett samarbete med F AO främst 
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då det gäller projekt av försöks- och metodutvecklingskaraktär. Under Prop. 1988/89: 100 
senare år har omfattande kritik riktats mot FAO:s ledning samtidigt som Bil. 5 
organisationens tekniska kompetens delvis ifrågasatts. 

Världshälsoorganisationen (WHO) 

Världshälsoorganisationen grundades 1946 av 61 länders representanter 
och började formellt fungera den 7 april 1948. Organisationens huvudmål
sättning är att genom normativt arbete och bistånd förbättra möjligheterna 
för bättre hälsa för alla folk. 

Idag har organisationen 166 medlemmar. Den normativa verksamheten 
påverkar hälso- och sjukvårdens standard och villkor i varje land i allt från 
hälsoupplysning till sofistikerad diagnostik och behandling. 

WHO:s biståndsinriktade verksamhet bygger på primärhälsovårdsbe
greppet. Strategin för att uppnå målet hälsa för alla år 2000 formulerades 
först i Alma Ata 1978 och har utvecklats kontinuerligt för att rekonfirmeras 
i Riga 1988. 

Sverige har genom åren varit en av de största bidragsgivarna till WHO:s 
program för olika delar av primärhälsovården och andra program som står 
de svenska biståndspolitiska målen nära. 

Socialdepartementet är fackdepartement för det svenska medlemsska
pet i WHO. Det svenska reguljära bidraget till WHO uppgår under 1988 till 
21 669 158 kr. 75.4%· eller 16 338 545 kr. avräknas biståndsbudgeten. Där
till stöder SIDA och SAREC särskilda program inom WHO med ca 45 
milj. kr. utöver 70 milj. kr. som under året utbetalats till WHO:s globala 
program för AIDS-bekämpning och kontroll. 
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FN :s operativa verksamhet (biståndsverksamhet) 
UNDP 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP). som bildades 1966 då två mindre bi
ståndsfonder slogs samman. har som mål att vara FN-systemets centrala 

fond för finansiering av tekniskt bistånd. Projekten genomförs främst av 

FN :s fackorgan <ILO. WHO, F AO m. fl.J. UNDP har också ansvar för att 

FN:s samlade biståndsverksamhet samordnas i samverkan med mottagar

länderna. 

Verksamhet 

UNDP:s uppgift är att främja mottagarländernas utveckling genom olika 

former av kunskapsöverföring och förinvesteringsstudier. Delta s. k. tek

niska bistånd sker i huvudsak i form av expcrtrådgivning. stipendier. 
mindre utrustningslevcranser och konsulttjänster. Expertbiståndet domi

nerar. Verksamheten omfattar för närvarande omkring 5 370 projekt i 152 
länder och områden. 

UNDP:s verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna 

innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket bistånd från 

UNDP landet kan räkna med under en femårsperiod. I samarbete mellan 
mottagarlandet och UNDP:s fältkontorschef utarbetas sedan ell landpro

gram för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av UNDP:s 

styrelse. 
Storleken på varje mottagarlands program bestäms främst av bruttona

tionalinkomsten per capita och befolkningens storlek. Vart femte år fast
ställs fördelningen för nästkommande programperiod ("femårsplan"). 

De fattigaste u-länderna - med en bruttonationalinkomst per capita på 
högst 750 dollar i 1983 års siffror - kommer under programperioden 1987-
91 att få 80 % av UNDP:s ländcrfördelade resurser. 

Rikare u-länder, med en per capita-inkomst över 3 000 dollar, blir åter

betalningsskyldiga för de tjänster de får och länder med en per capita-in
komst mellan J 500-3 000 dollar blir det i viss utsträckning. UNDP full

följer därmed den omfördelning till förmån för de fattigaste u-länderna som 

gällt under programperioden 1982-86. 

En mindre del (20 %) av UNDP:s resurser används for program som 

berör flera u-länder - regionala. interregionala och globala program. 

UNDP har sedan 1972 ett särskilt program för de minst utvecklade 
länderna. Under 1987 uppgick bidragen till detta särskilda program till 

14,5 milj. dollar. Utbetalningarna från UNDP:s allmänna resurser till de 42 
minst utvecklade länderna var 1987 ca 210 milj. dollar. 
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Organisation Prop. 1988/89: 100 

UNDP:s högsta beslutande organ är styrelsen (Governing Council), som Bil. 5 
har 48 medlemmar. Av dessa representerar 27 u-länder. 17 västliga i-länder 

och 4 socialistiska i-länder. Sverige var senast medlem 1985-87 och har 

åter invalts i styrelsen för perioden 1989-91. Styrelsen bestämmer bl. a. 

fördelningen av UNDP:s resurser och fastställer landprogrammen. Sedan 

något år diskuteras dessa först i en särskild plenarkommittc bestående av 

styrelsens medlemmar. Vidare beslöt styrelsen 1985 att tillsätta en arbets-

grupp för att diskutera programfrågor mellan de årliga styrelsemötena. 

Båda dessa organ är tillsatta på försök och har tillkommit för att öka 

styrelsens inflytande över programfrågorna. 

UNDP:s styrelse är också beslutande organ för FN-sekretariatets tek

niska biståndsprogram (Department of Technical Cooperation for Deve

lopment. DTCDJ, FN:s kapitalutvecklingsfond, FN:s befolkningsfond, 

FN:s Sahel-kontor (UNSOJ, FN:s kvinnofond. FN:s fond för vetenskap 

och teknik, FN :s naturresursfond samt en rad andra specialfonder. 

UNDP:s sekretariat ligger i New York och har för närvarande omkring 

650 fast anställda. Det leds av administratorn William Draper 111 från 

USA. 
Under 1970-talet ägde en omfattande decentralisering av UNDP:s verk

samhet rum. Tyngdpunkten i arbetet med att förbereda och genomföra 

tandprogrammen förlades till 115 - nu 112 - fältkontor med för närvaran

de omkring 3 300 anställda. Fältkontoren leds av s. k. "resident represen

tatives" (fältkontorschefer). som även har till uppgift att samordna andra 

FN-organs bistånds verksamhet i landet. De är oftast också FN :s fasta 

representant i respektive land och fungerar som FN:s "ambassadör" i 

landet. 

Finansieri111< 

UNDP:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick 1972 

till 268 milj. dollar, 1975 till 419 milj. dollar och 1980 till 693 milj. dollar. 

ökningen var således ganska snabb. För programperioden 1982-1986 för
utsattes UNDP:s också öka med 14 % per år och sammanlagt nå upp till 

6,7 miljarder dollar. Stagnerande bidrag och stigande dollarkurs innebar 

emellertid att resurserna minskade under bö1jan av åttiotalet så att det blev 

nödvändigt att skära ner verksamheten till 55 % av den ursprungligen 

planerade. 
För att om möjligt undvika smärtsamma nedskärningar även under nästa 

programperiod 1987-91 beslöt UNDP:s styrelse 1985 att bygga sin plane

ring på att den årliga resursökningen skulle uppgå till 8 %. Denna gfing har 

emellertid målsättningen överträffats, i varje fall i nominella tal bl. a bero

ende på att dollarns värde sjunkit i förhållande till andra valutor. UN DP 

bedöms nu få ett ''överskott" som beräknats till 600 milj. dollar för hela 

femårsperioden 1987-91. Styrelsen beslöt 1988 att "fördela" överskottet. 

490 milj. dollar av de 600 skall fördelas på traditionellt sätt mellan landpro

gram och regionala och globala program. Av de återstående 110 milj. 
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dollarna skall 30 milj. gå till UNDP:s '"särskilda programresurser" (en 

fond för oförutsedda händelser). 20 milj. till FN:s program för Centralame
rika. vilket antogs av FN:s generalförsamling i maj 1988 och 60 milj. till en 
nyinrättad fond för förvaltningsbistånd. En stor del av UNDP:s resurser 
används redan nu till förvaltningsbistånd. men behoven har blivit större 
bl. a. på grund av de strukturanpassningsprogram somt. ex. många länder i 
Afrika åtagit sig efter förhandlingar med Världsbanken och Valutafonden. 

Överskottet ändrar inte det faktum att UNDP:s verksamhet försvåras av 
att programmet i praktiken gör femåriga biståndsutfästelser gentemot mot
tagarländerna medan givarländerna. med få undantag, endast lämnar ett
åriga bidragsutfästelser. Sverige har dä1för sedan länge verkat för att alla 
bidragsgivare, liksom Sverige, skall lämna fleråriga utfästelser. 

De största enskilda bidragsgivarna till UNDP är för närvarande USA. 
Sverige, Nederländerna och Japan. Danmark, Norge och Förbundsrepu
bliken Tyskland ger också stora bidrag. De fyra nordiska länderna svarade 

1988 gemensamt för ca 30 % av de ordinarie bidragen till UNDP. 
Sverige har budgetåret 1988/89 lämnat ett ordinarie bidrag på 

525 milj. kr. till UNDP. Det svenska bidraget under 1988/89 utgjorde 
knappt 9 % av UNDP:s resurser. Utöver det ordinarie bidraget gav Sveri
ge 1988/89 55 milj. kr. till UN DP:s särskilda program för de minst utveckla

de u-Jänderna. 
Vidare har Sverige lämnat ett bidrag på 20 milj. kr. per år under åren 

1984/85-1988/89 till FN:s Sahel-kontor (UNSO). UNSO:s uppgift är att 
bistå länderna i Sahclområdet i Afrika att genomföra olika projekt för att 
minska effekterna av ökenutbredning och förebygga riskerna för komman

de torkkatastrofer. 

Samordning 

Från att ha finansierat knappt två tredjedelar av FN-systemets tekniska 
bistånd i början av 1970-talct svarar UNDP numera endast för cirka en 

tredjedel. Förklaringen är att det s. k. multibi-biståndet. dvs. biståmlsin
satser som genomförs av fackorganen men finansieras av bilaterala bi
ståndsmedel har ökat mycket snabbt, liksom fackorganens egna bistånds
program. 

UNDP:s styrelse har med tilltagande oro sett denna ökade uppsplittring 
av FN :s biståndsverksamhet, som i viss mån innebär ett underkännande 
av landprogrammeringsprincipen. Styrelsen har därför vid flera tillfällen 
betonat att den FN-resolution från 1970 som ger UNDP den ledande och 
samordnande rollen i FN:s biståndsverksamhet skall respekteras. UNDP
sekretariatet har också föreslagit att UNDP skall ta över det administrativa 
ansvaret för olika särfondcr inom FN-systemet. Detta skulle minska de 
administrativa kostnaderna. samtidigt som det skulle kunna ge givar- och 
mottagarländer en bättre överblick över FN-biståndet. Sverige stödjer 
dessa tankar som i viss mån bö1jat förverkligas i och med att FN :s kvinno
fond anslutits till UNDP 1985. 
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FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

FN:s kapitalutvecklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd 

eller lån p:'t förm{mliga villkor till småskaliga investeringsprojekt i u-länder

na. 

Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen att kapitalutvecklingsfonden i 

fortsättningen endast skulle finansiera projekt i de minst utvt:cklade u-län

derna. inriktade pä folkllertalets basbehov (bostad. kläder. mat, undervis

ning och grundliiggande hälsovård). 1985 bestämdes att fonden skulle börja 

anviinda sina möjligheter att ge lån pä förmånliga villkor, en möjlighet som 

dittills inte utnyttjats. 

\/ erk.rnmhet 

Fondens projekt skall enligt målsättningen nå de fattigaste miinniskorna i 

de minst utvecklade länderna. Projekten skall utformas så att befolkningen 

aktivt deltar i deras genomförande. Fonden kan ta hand om projekt som 

andra givare bt:dömer vara för små. Den har ett tak på 5 milj. dollar för 

enskilda projekt. Fonden finansierar för närvarande drygt 200 projekt i 47 

länder. Under fondens 20 första vt:rksamhetsär har de viktigaste områdena 

varit jordbruk. vatten, transporter och bevattning. men man har också 

ägnat sig åt småindustrier, hälso- och sjukvård. energi. bostäder och ut

bildning. 

Or~a11i.1·ation 

Fonden är undt:rställd UNDP:s styrelse och arbetar i huvudsak genom 

UNDP:s fältorganisation. 

Finansifring 

Fonden finansieras genom frivilliga bidrag. Bidragen för 1988 beräknas till 

ca 38.7 milj. dollar jämfört med drygt 28 milj. dollar umlcr år 1980. De 

största bidragsgivarna iir några mindrt: industriländer. men 19 av de 33 

länder som bidrog 1987 var u-liinder. Sveriges bidrag under budgeti'tret 

1988/89 uppgår till 45 milj. kr. Sverige och Nederliinderna är de största 

bidragsgivarna. 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) 

Efter beslut av generalförsamlingen inrättades 1967 en särskild fond för 

FN:s insatser p[t befolkningsområdet. 
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Vaksamhet 

Fonden hade till en början nästan uteslutande en finansiell och rådgivande 

funktion. Sedan 1973 iir fondens övergripande uppgift att leda och samord

na FN-systemets insatser på befolkningsområdet. 

Centrala verksamhetsomniden är familjeplanering, befolkningsstatistik. 

folkbokforingssystem. utbildning. forskning och information. Fonden sam

arbetar nära med FN-sekretariatet och FN:s fackorgan både i policyfrägor 

t. ex. inom WHO:s globala AIDS-program och i genomförandet av pro

gram. En växande andel av projekten genomförs av mottagarliinderna 

sjiilva och av fonden. 

70 %· av programresurserna avsätts för 53 prioriterade länder med till

sammans 75 '.-1 av u-ländcrnas befolkning. Av dessa ltinder ligger 30 i 

Afrika. 76 ~:.;.av resurserna anslogs 1987 till familjeplanering och relaterade 

områden. Bcfolkningsfrfigornas inverkan på miljön präglar alltmer fondens 

policy och verksamhctsprofil. 

Orga 11i.1 a t io11 

Fonden är underställd UNDP:s styrelse, som godkänner det långsiktiga 

arbetsprogrammet, budget och finansplan samt landprograrn. Chef för 

UNFPA är sedan april 1987 Nafis Sadik, kvinnlig läkare från Pakistan. 

Fondens huvudkontor ligger i New York. Fältkontoren, som i ett femtiotal 

länder leds av en UN FPA fältrepresentant. ingf1r i UN DP-organisationen. 

FinansicrinR 

UNFPA:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För 1987 upp

gick regcringsbidragen från 90 länder till 156,7 milj. dollar. De största 

bidragsgivarna var Japan. Förbundsrepubliken Tyskland. Norge, Neder

länderna. Canada och Sverige. USA. som länge svarat för ca en tjärdedel 

av UNFPA:s finansiella resurser. har sedan 1986 helt dragit in sitt bidrag. 

Anledningen är att USA uppfattar fondens bistånd till Kinas befolknings

program som ett stöd för tvångsätgiirder och aborter. 

Den sjunkande dollarkursen och ökade bidrag från andra givare har 

minskat effekterna av de uteblivna amerikanska bidragen. Fondens in

komster fiir 1988 beriiknas bli minst 176 milj. dollar. UNfPA:s verksamhet 

i Afrika söder om Sahara har fortsatt prioritet. 

Det svenska bidraget under budgetåret 1988/89 uppgår till 85 milj. kr. 

FN:s barnfond (UNICEFl 

UNICEF upprättades av FN:s generalförsamling 1946. Fondens uppgift 

var då att lämna katastrofl1jälp till barn och mödrar i det krigshii1jadc 

15 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Europa. Mandatet ändrades senare till alt främst omfatta l{mgsiktig ut

vecklingshjiilp till barn och mödrar i u-ländcr. UNICEF arhctar idag i 119 

liinder inom ramen för nedriga land program. De ekonomiskt hårdast 

drabbade och minst utvecklade liindcrna iir prioriterade. Urvalet av liin<lcr 

styrs av dödligheten bland barn under 5 itr. BN P per capita och barntiithe

ten. 

Verksamhet 

UNICEF bygger sin verksamhet på en stark fältorganisation med förmt1ga 

att mobilisera till lokalt deltagande. att informera och kommunicera. 

UNICEF spelar en viktig roll som förmedlare av katastrolbistånd. Tyngd

punkten i fondens verksamhet ligger dock numera pä l{mgsiktiga bistånds

program fi.ir barns och mödrars överlevnad och utveckling. Dä1i"ör engage

rar sig UNICEF i fundamentala frågor om strukturanpassning, mödrars 

Wskunnighet. vattcnförsi.irjning, AIDS-bekiimpning etc. U'.\JICEF har un

der senare år förstärkt sin kapacitet i de mest behövande afrikanska 

liinderna. 

fonden samarbetar såviil på central som lokal nivå med andra FN-organ 

samt med frivilligorganisationer. Särskilt nära samarbetar UN ICEF med 

viirldshiilsoorganisationen. WHO. för all bygga ut primiirhiilsoviirden och 

numera också i bekiimpningen av AIDS i u-Hinderna. Inom ramen för 1-N:s 

samordnade katastrofinsatser i Afrika har UNICEF tillsammans med 

WHO ansvarat for sektorerna hiilsovård och vattenförsö1jning. LIN ICEl-:s 

program för Afghanistans barn ingår i den siirskilda FN-koordinatorns 

samordnade verksamhet. 

En viktig uppgift for LINICEF iir all finna nya vägar för alt tillgiingliga 

resurser skall komma nödlidande barn runt om i viirlden till godo. Ett 

arbctssiitt iir att föra fram enkla och billiga metoder för att radikalt minska 

dödligheten i barnsjukdomar och diarre. Detta iir en del av UNICEF:s 

strategi för barns överlevnad och utveckling (Child Survival and Develop

ment). Mtikt iir att halvera barnadödligheten och diirmcd ocks:i pii sikt 

medverka till en begränsning av födelsetalen. Behandling av diarrccr med 

en socker-saltlösning. vaccinering. amning. viktökningskontroll ing.är i en 

utbyggd primiirhiilsoviird. Samarbetet med WHO är av stor betydelse för 

att genom m{ilmcdvctna kampanjer uppnti m{tlct som satts upp av viirlds

hiilsoförsamlingen och FN:s generalförsamling att till 1990 vaccinera alla 

barn mot de sex vanligaste infektionssjukdomarna. De mera traditionella 

insatserna inom hiilso- och sjukviird, vattcnförsörjning. niiringsstandard. 

familjeplanering och utbildning kompletteras med andra. Hjiilp till barn i 

siirskilt svi!ra omstiindigheter: barn i väpnade konnikter. barn som utsiitts 

för övergrepp och gatubarn iir växande verksamheter. UNICEF har anslu

tit sig till arbetet pi\ en ny FN-konvention om barnets rätt. 

Orga 11 isar ion 

UN ICEF:s styrelse (.Executivc Board) består av representanter for 41 sta

ter med en majoritet för u-liindcr. Styrelsen sammantriidcr årligen i april. 
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Den granskar och drar upp riktlinjer fiir verksamhckn och IC:irdelar medel 
till fondens program. 1-r'. o. m. 1988 iir Sverige t1tcr medlem i styrelsen för 
en trcärs period. 

Exckutivdirektör för UNICEF iir sedan 1980 James Grant. USA. 
UN ICEF:s huvudkontor iir förlagt till New York. ett Europa-kontor till 
Gencve och UNICEF:s lcvc,ranscentral. UNIPAC. till Köpenhamn. Inom 
sex regionalkontor och ett Mtiotal liindcrkontor arbetar ca 80 r:.; av perso

nalf.!n. 

Fi11a11sicri11g 

UNICEF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. huvudsakligen 
från regeringar. De sammanlagda resurserna för 1987 uppgick till 576 milj. 
dollar. 1988 beräknas bidragen enligt hillills gjorda utfästelser uppgii till 
548 milj. dollar. Regcringshidragcn har under senare är utgjort ca 75 r;,;. av 
fondens resurser. Nationalkommitteer. enskilda organisationer och andra 
privata bidragsgivare svarar för :\tcrstoden. Bidragen från nationalkommit
!Ccr finansieras friimst genom försiiljningcn av UNICEF-kort. Svenska 
UNICEF-kommittcn bidrog 1988 med ca 10.5 milj. kr. Utöver den rcguljii
ra landprogramverksamhcten. finansierad av ordinarie bidrag. genomför 
UN ICEF siirskilda insatser. bfale katastrnfhjiilp och vissa liingsiktiga pro
jekt. som finansieras genom tilliiggsbidrag. 

Det svenska ordinarie bidraget för budgct{1rct 1988/89 uppgiir till 
260 milj. kr. Via SIDA lämnas diirutöver bidrag om ca 175 milj. kr. för 
siirskilda insatser. Vidare liimnas bidrag friln katastrofanslaget. under 
1987/88 sammanlagt 43.6 milj. kr. Sverige står för ca JO r;r av UNICEF:s 
totala budget. Andra stora givare iir USA. Italien och Norge. 

Pröp. 1988/89: 100 
Bil. 5 

215 



.·~.~-. 
WORLD BANK .\,'!•' 
YHrldsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna i 
Afrika och Asien 1 

De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna lämnar finansiellt 

bistånd främst i form av förmånliga lån. Dessutom lämnar de tekniskt 

bistånd. Den äldsta och största utvecklingsbanken är Världsbanken 

(!BRO). som även utgjort modell för uppbyggnaden av övriga utvecklings

banker. Totalt uppgår enbart Världsbanksgn.ppens utlåning budgetåret 

1988/89 till ca 20 mdr. US$. 

Tabell 3: Fakta om de internationella utvecklingsbankerna och -fonderna 

Tillkom Antal Antal 
år medlems- an-

länder ställda Huvudkontor 

Världsbanken HJ46 151 
J-IBRDJ 

6002 Washington 
Internationella Hl60 135 
utvecklingsfondcn 
tIDAJ 

Afrikanska ut- rno:1 75 
vecklingsbanken 
1AfDBI 

1 1182 Abidjan 
Afrikanska ut- 1972 75 
veck! ingsfondPn 
1AfDF1 

Asiatiska ut- 1%fi 47 
vecklingsbanken 
iAsDBI 

l ti05 Man ila 
Asiatiska ut- 1974 47 
vecklingsfonden 
rAsDFI 

-----------. 

Utvecklingsbankcrna fungerar som ett mellanled mellan den internationel

la kapitalmarknaden och u-ländcrna. Bankerna kan. genom den säkerhet 

medlemsländerna ställer upp med. låna upp och vidareförmedla län på 

villkor. som iir förmånligare än vad de allra flesta u-Hindcr på andra sätt 

1 Den lntcramerikanska utvecklingshanken ODHI. behandlas inte i delta samman
hang. cftcrs<1m de svenska bidragen till IDB inte finansieras över biständsanslagt!l. 
IDB beh<rndlas i propnsition,tcxtcn under littera E. L:trikcshandcl och exportfräm
jande. 
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skulle kunna få. Detta beror på att medlemsländerna fungerar som garanter 
för utvecklingsbankernas eget kapital. 

Många av de fattigare u-liinderna saknar emellertid den nödvändiga 
återbetalningsförmågan även när det gäller utvecklingsbankernas relativt 
förmånliga lån. För att kunna bistå också dessa länder har som ett komple
ment till banklånen krediter från utvecklingsfonderna tillkommit. Fonder
na lämnar lån på mycket förmånliga villkor. Kreditt:rna löper utan ränta 
och har en lång löptid med en avsevärd amorteringsfri period. Gåvoele
mentet blir härigenom ca 75 %. Bidragen till de i tabell 3 redovisade 
utvecklingsfonderna belastar biståndsbudgeten. 

Organisation 

Bankernas/fondernas högsta beslutande organ är guvernörsstyrelsen 
(Board of Governors). Den är sammansatt av regeringsrepresentanter för 
samtliga medlemsländer. Styrelsen möts en gång per år. Däremellan hand
has det löpande arbetet av en direktörsstyrelse !Board of Directors) som 
ofta möts en eller flera gånger i veckan. Eftersom antalet medlemsländer 
överstiger antalet platser i direktörsstyrelsen har de fått gå samman i 
röstgrupper. En direktör representerar således i regel flera länder. 

De nordiska länderna ingår i samma röstgrupp (Island är inte medlem i 
AIDB/AIDF eller i AsDB/AsDF). De bildar i världsbanksgruppen en egen 
röstgrupp men är i AIDB/AIDF sammanförda med Schweiz och Indien och 
i AsDB/AsDF med Canada och Nederländerna. 

I Världsbanksgruppen är för närvarande en islänning nordisk direktör. 
Vid hans kontor tjänstgör en svensk som teknisk assistent. I AIDB/AIDF 
företräds röstgruppen för närvarande av Danmark. Röstgruppen i 
AsDB/AsDF företräds av en kanadensisk direktör och för närvarande av 
en svensk biträdande direktör. 

Rösträtten är i princip vägd i förhållande till andel tecknat kapital re
spektive lämnade bidrag. För att ge de många små och fattiga länderna ett 
större inflytande tilldelas va1:je medlemsland också ett visst antal röster, 
oberoende av landets kapital- och bidragsandelar. De svenska andelarna 
framgår av tabellerna 5 och 6. 

V-länderna har störst röststyrka i Afrikanhanken och -fonden - 61 %· 
respektive 50 % av röststyrkan. I IBRD/IDA och AsDB/AsDF ligger mot
svarande siffra för u-länderna i intervallet 32-45 %. 

Enligt en mer eller mindre uttalad regel har chefskapet i Världshanken 
alltid tillfallit en amerikan. i AsDB alltid en japan och i AIDB naturligen en 
afrikan. Barber Conable är chef för Yärldsbanken sedan juli 1986, Babacar 
N'Diaye från Senegal är AIDB:s president sedan augusti 1985 och Masao 
Fujioka tillträdde chefsposten i AsDB i november 1981. 

Finansiering och lånei·illkor 

Ut vecklingsbankernas utlånings verksamhet sker till helt övervägande del 
med medel upplånade på den internationella kapitalmarknaden. Av med
lemsländernas kapitalinsatser inbetalas endast en mindre del medan reste-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

217 



rnnde andel utst~ills som garanti för utvecklingsbankernas upplåning. Ut

vecklingsbankt:rnas utl<lningsvillkor bestäms i huvudsak av de upplitnings

villkor de kan uppnii. 

Tabell 4: Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor 

--·---·--------------------
Bank Löptid Ränta per I .i ul i 1988 

IBRD 
AfDB 
AsDB 

15-20 år 
12-20 år 
10-30 ar 

I, 70 ("c 

? . 4ö C:c

tl, :=;;~ r::, 

-----------·-·- --------

Skillnaden i löptid för enskilda lån beror på olikheter beträffande låntagar

ländernas utvecklingsnivf\ och/eller projektets karaktär. 

Tabell 5: Utvecklingsbankernas tecknade kapital och utestående upplåning 
per 31 december 1987 

IBRD 111 AfDH AsDH 
-------·----··---·-----···--···--

Tecknat kapital 
1mil.i. dollari 
Inbetald andel 
1procent 1 
Gtestående medel- och 
långfristig upplåning 
1milj. dollar1 
Sveriges andel av 
tecknade kapitalet 
i procent; 
Sveriges röstande! 
1procent1 

111 avser per :io juni 1988 

91 436 8 101 22 770 

5.0 121 23.5 12 

7D 750 2 197 8 47.'; 

I. 11 1. ~ 1 O. L\ 

1. 09 :l.59 0.55 
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121 vid kapitalökningen 1!!88 sänktes den inbetalade andelen frän i genomsnitt 
8. 5 '!' till 3 "' 

Till skillnad frf\n bankerna finansieras fondernas verksamhet genom gåvo

bidrag från i första hand i-ländernas regeringar. Sedan mitten av 1970-talet 

har också vissa OPEC-ländcr och andra rikare u-liinder tillkommit som 

bidragsgivare. Bidragens storlek fastställs i samband med s. k. påfyllnads

förhandlingar. En påfyllnad sker genom en internationell överenskommel

se, där bidragsgivarna gör en utfästelse för tre eller fyra år. IDA har vidare 

under en rad år tillförts en del av IBRD:s vinst. AffiB liimnar bidrag till 
AIDF i samband med resurspåfyllnader. 

Utlåningen från fonderna sker på mycket förmiinliga villkor. IDA lämnar 

utvecklingskrediter med en löptid p{1 35 eller 40 år. I och med den åttonde 

påfyllnaden av IDA l IDA 8l differentierades löptiderna så att de för de 

fattigaste u-länderna. här definierat som de minst utvecklade länderna 
(MUU plus de länder som enbart erhiillcr krediter frän IDA och ej lån från 

Världsbanken sänks till 40 år och för övriga länder sänks till 35 år. IDA:s 

krediter är liksom tidigare räntefria med en administrationsavgift på 218 



0,75 t;f .. AIDF lämnar räntefria utvecklingskrediter med en löptid på 50 år 

med en administrationsavgift på 0.75 ~+. AsDF:s likaså räntefria utveck
lingskreditcr har hittills löpt på 40 år för alla liintagarländer med en avgift 
p{1 I <;'(.men i och med att en översyn av kreditvillkoren företogs i ljuset av 
IDA 8- överenskommelsen gäller fortsatt 35 år för de länder som fär låna 
både från AsDB och AsDF. De tio första åren är amorteringsfria vid lån 

Mm samtliga fonder. 

Tabell 6: Inbetalda bidrag till utvecklingsfonderna per 31december1987 

TOA t 1 I AfDF AsDF 
-----· -----------

Totalt inbetalda bidrag 
1mi lj. dollar i 

Sveriges samlade bidrag 
1milj. dollar1 · 

Sveriges bidragsandel !procent; 

Sveriges röstande! 1procent1 

111 avser per 30 juni 1~88 

Utlänings1·o{ym 

50 on:i 4 n16 10 200 

1 592 255 HO 

2. 62 5. 1:1 0. 81 

2,21 2.tl3 0.55 

Storleken av det tecknade kapitalet i respektive utvecklingsbank och av 
bidragen till respektive utvecklingsfond avspeglar samtidigt deras utlå

ningskapacitet. 

Tabell 7: Utvecklingsbankernas och -fondernas utlåningsvolym 

IBRD 
IDA 
IBRD/ IDA 

AfDB 
AfDF 
AfDB/AfDF 

AsDB 
AsDF 
AsDB/AsDF 

Total utlåning t. o. m. 
31 december 1987 
1milj. dollai·1 

155.0111 
47, 8t11 

202,8111 

7 341 
5 033 

12 374 

13 742 
8 589 

22 331 

111 Avser per 30 juni Hl88. 
121 Avser budgetåret 1987 /88. 

Utlåning l\J87 
1mi lj. dol lar1 

14 188121 
:i 140121 

17 674121 

1 :143 
76\l 

2 112 

1 481 
957 

2 438 
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Fiirde/11i11}! 111· 111/åninxen på länder 

Utvecklingsbankerna och -fonderna riktar sig till mottagarländer som har 

olika utvecklingsnivå och varierande kreditvärdighet. Det finns dock en 

allmän strävan att bistå de fattigare länderna. dvs. de med en lägre brutto

nationalinkomst per capita. Denna inriktning utmiirker särskilt utveck

lingsfonderna. Sålunda går drygt 90 % av IDA:s utli!ning till länder med en 

BN I per capita under 425 dollar ( 1984 års växelkurser och penningvärde I. 

Även IBRD:s utlfining till denna grupp har blivit relativt sett större under 

det senaste årtiondet. Ökningen under de senaste åren beror främst på 

ökad utlåning till Kina. 

För att förstärka resursbasen för Världsbanksgruppens utlåning till de 

fattigaste länderna i Afrika söder om Sahara upprättades under perioden 

1985-87 Världsbankens särskilda Afrikafacilitet. Till denna fond. som 

administrerats av IDA. bidrog ett antal givarländer med totalt 1,5 miljarder 

dollar <motsvarande omkring 10 miljarder kr.). Sverige har utfäst ett bi

drag på 440 milj. kr. Hösten 1987 tog Världsbanken initiativ till ett särskilt 

handlingsprogram för vilket man sökt givarnas stöd för de strukturanpass

ningsprogram som nu pågår i ett tjugotal skuldtyngda länder i Afrika söder 

om Sahara. Sverige har lämnat betydande bidrag till detta program. 

Tillgänglig statistik för AIDB/AIDF resp. AsDB/AsDF gör det ej möjligt 

att i detalj granska respektive banks och fonds utlåning på samma siitt som 

kan göras för IBRD och IDA. Det allmänna om~öme som ovan redovisats 

om bankernas och fondernas tendens att inrikta sin verksamhet på de 

fattigaste länderna gäller dock i stort även för regionalbankerna/fonderna i 

Afrika och Asien. 

De fem största låntagarländernas andel av bankernas och fondernas totala 
utlåning t. o. m. 1987 (som framgår i tabell 7) redovisas i tabell 8: 

Tabell 8: Utvecklingsbankernas och -fondernas fem största låntagarländer 
per 31 december 1987 {milj. dollar) 

IBRDilJ Indien 
Brasilien 
Indonesien 
Mexico 
Turkiet 

IDA1l1 Indien 
Bangladesh 
Kina 
Pakistan 
Egypten 

AfDFl Marocko 
Tunisien 
Nigeria 
Egypten 
Zaire 

15 261 
u :~::12 

11 139 
10 404 

8 7.';8 

15 767 
4 437 
3 118 
2 \lO::l 

946 

906 
561 
517 
463 
::!;)8 

Dessa länders pro
centuella andel av 
totala utlimingcn 

40 % 

56 'I 

43. 59, 
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AfDF F:tiopien ~!föl 

Mal i ~4H 

Tanzania 2:Hi 
Zaire 224 
Sudan 180 

AsDB Indonesien 3 1)15 
Fi 1 ippincrna I 77'2 
Pakistan l 403 
Sydkorea 1 077 
Thailand l 06[) 

AsDF Bangladesh 2 307 
Pakistan l 772 
Nepal fi8!l 
Sri Lanka f,8.f 
Burma 540 

111 Avser per 30 juni 1988. 

Fiirde/ning m· utltlningen på sektorer 

Di~:=;sa liind.L·rs pro
centuc~ l la .:mdel a\· 
totala utU111ingen 

86 (( 

Utvecklingsbankernas och -fondernas totala utlåning fördelad på olika 

sektorer framgår av tabell 9. Även här kan konstateras alt utvecklingsfon

derna har en klarare fattigdomsinriktad profil på sin utlåning. De har 

strävat efter att utlåningen i första hand skall gå till sådana samhällssekto

rer där resurserna mera direkt kommer de fattigaste befolkningsgrupperna 
till godo. Delta har skett genom satsning på jordbruks- och landsbygds

utveckling samt socialt inriktade projekt inom utbildning, hälsovård. be

folkning. stadsutveckling och vattenförsörjning. 

Satsningen på jordbruks- och landsbygdsutwckling och på socialt inrik

tade projekt grundas på insikten om dessa sektorers betydelse för utveck
lingen och att det inte föreligger en motsättning mellan satsningen på 
basbehov, som i hög grad tillfredställs genom sociala projekt. och ekono
misk tillväxt. 

För en allsidig utveckling kriivs emellertid ilven en satsning på ekono
misk och samhiillelig infrastruktur såsom energi, transport. kommunika
tion och industri. Ut vecklingsbankcrnas utlåning har koncentrerats till 
dessa sektorer. 

Traditionellt har den helt överviigande delen av IBRD:s/IDA:s utliining 

inriktats på enskilda projekt. För att bistå u-länder vid genomförandet av 

nödvändiga ekonomisk-politiska reformprogram har såviil JBRD som IDA 

under de senaste åren starkt ökat långivningen till s. k. struktur- och sek

toranpassning. Anpassningsh'tnen svarade under verksamhetsåret 1987/88 

för minst 25 ']'(,av IBRD:s/IDA:s totala långivning. Struktur- och sektoran

passningslån är inte knutna till specifika projekt utan utformas så att de 

kan stödja låntagarlandets ekonomisk-politiska åtgärder inom ramen för 

ett avtalat ekonomiskt program som syftar till att iistadkomma ekonomisk 
återhämtning och tillväxt. 
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Världsbanken har spelat en central roll för att. i samräd med enskilda Prop. 1988/89: 100 

u-länder. upprätta grupper for biståndssamverkan, s. k. konsortier och Bil. S 

konsultativa grupper. Det finns för närvarande ett tjugotal si'tdana grupper 

under ordförandeskap av representanter for Världshanken. Sverige är 

medlem i de grupper som hcrör länder som mottar svenskt bilateralt 

bistånd. Viirldsbanken leder också den konsultativa gruppen för intcrna-
tionell jordbruksforskning (CGIARl. 

Tabell 9: Den procentuella fördelningen av utvecklingsbankernas 
och -fondernas utlåning på sektorer per 31 december 1987 

Sektor 

Jordbruks- och 
landsbygdsutveckling 

Sociala sektorer 121 

Ekonomisk infrastruktur 
1Energi. transporter. 
tele inkl. turism och 
tekniskt bistånd! 

Industri och nationella 
utvecklingsbolag 

Lån som omfattar 
flera sektorer 

övrigt 

IBRD1l1 

23 

17 

29 

18 

7 

6 

111 Siffrorna avser per 30 .i lUli 1988 
121 Avser här utbildning, hiilsovård. befolkning. 

stadsutveckling och vattcnförsörjning 

---- ·---

Sektor AfDH AfDF AsDH AsllF 
·-----------

Jordbruk 28 :\9 21 ~1 

Utbildning och {j 15 g 

hälsovård 
De lswruna: 34 54 :10 58 

Transport l!l 21 18 10 

Offentliga nyttigheter 2~ 22 :1.'i 23 
1inkl vat tenför~örj ni ng, 
energi och telekom-
munikationer1 

Industri lfl 3 li !l 
Delswruna: t\6 -\6 70 ,\2 

Totalt: 100 100 JO() 1()() 

·------··-- --------
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Internationella finansieringsbolaget OFC) 

Internationella finansieringsbolagct, som upprättades 1956, är medlem i 

Världsbanksgruppen. IFC:s syfte är att främja ekonomisk utveckling i 

u-länder genom att med privat kapital medverka till upprättande av privata 

företag och främjandet av produktiva investeringar i u-länder. 

För medlemskap i IFC krävs alt man är medlem i Världsbanken <IBRD). 

IFC har 132 medlemsländer. Guvernörs- och direktörsstyrelscrna är orga

niserade på samma sätt för IFC som för Världsbanken. Världsbankens 

cheffungerar som ordförande också i lFC:s direi<törsstyrelse. Verksamhe

ten leds av en verkställande vice-president. för närvarande engelsmannen 

Sir William Ryrie. Antalet anställda uppgår till nära 500. Rösträtten är 

liksom i Världsbanken vägd i förhållande till andelen tecknat kapital. 

Efter beslut i december 1985 om en fördubbling av IFC:s kapital till 

1,3 miljarder dollar uppgår det av medlemsländerna tecknade kapitalet till 

722 milj. dollar. Tidsfristen för tecknande av kapital utlöper först år 1990. 

Sveriges kapitalandel utgör 1.42 (,'{ och uppgår till 10.2 milj. dollar. För

utom av kapitalet finansieras IFC:s verksamhet genom ackumulerade vins

ter och genom lån från !BRO. 

IFC:s investeringar sker i allmänhet i form av en kombination av aktie

teckning och långfristiga lån. Invcsteringsobjekt skall enligt stadgan vara 

privata företag. Statligt delägande utesluts inte men företaget skall drivas 

affärsmässigt och inte vara regeringskontrollerat. Varje investering måste 

uppfylla de två grundläggande kraven att bidra till utvecklingen av ekono

min i mottagarlandet samt att med hög sannolikhet vara vinstgivande. 

IFC godkände sammanlagt 95 investeringar under verksamhetsåret 

1987/88 till ett värde av 1.3 miljarder dollar (motsvarande nära 8 miljar
der kr.). Detta belopp utgjorde knappt 30 % av de totala kostnaderna för 

de investeringar. i vilka IFC deltog. Resterande medel korn från andra 
finansieringskällor. i första hand privata banker. 

IFC:s totala investeringar l. o. m. verksamhetsåret 1987/88 uppgår till ca 

10,5 miljarder dollar. Under 1987/88 har investcringslänen koncentrerats 

till Latinamerika och Afrika. lnvesteringsobjckten återfinns inom snart 

sagt alla produktiva sektorer. IFC arbetar för övrigt aktivt med att söka 

uppnil hög grad av diversifiering såväl vad giiller land- som sektorfördel

ning. 

Nt1gon motsvarighet till IFC finns inte i Afrikanska resp. Asiatiska 

utvecklingsbanken. AsDB har emellertid 1983 beslutat att i begriinsad 

omfattning medverka i investeringar med riskvilligt kapital inom ramen för 

den ordinarie utlåningen. Medel härför erhålles genom årliga avsättningar 

om .'.i milj. dollar från bankens vinst. Riktlinjerna följer i stort sett vad som 

gäller för IFC:s verksamhet. Till skillnad från IFC kan AsDB också erbju

da riskvilligt kapital indirekt via existerande nationella finansieringsinstitu

tioncr. 
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Multilateral lnvestment Guarantee Agency <MIGA) 

Det nya multilaterala investeringsorganet <MIGA) inleder sin verksamhet 

under 1988. MIGA är medlem i Yärldsbanksgruppen. Guvernörs- och 

direktörsstyrelserna är organiserade på samma sätt för MIGA som för 

Yärldsbanken och IDA. Yärldsbankens chef fungerar som ordförande 

också i MIGA:s styrelse. 

MIGA:s totala aktiekapital skall uppgå till 1.082 miljarder dollar. Den 

svenska kapitalandelen är 11.350.180 dollar varav enligt stadgarna IOlJ'(,, har 

inbetalats och 10% lagts i ett skuldbevis utfärdat av riksgäldskontoret på 

MIGA. Återstoden av kapitalandelen är en garantidel som utbetalas endast 

om så behövs för att MIGA skall kunna uppfylla sina förpliktelser. 

MIGA:s uppgift är att utfärda garantier mot icke-kommersiella risker för 

investering i u-länder och därigenom stimulera flödet av resurser för pro

duktiva ändamål till dessa länder. 

w IFAO 

JJ
.l ~"u'!~~~~ONAC 

AGRJCUL TURAL 
OEVELOPMENT 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Den internationella jordbruksutvecklingsfonden <IFAD) är ett FN-organ 

och upprättades 1977 efter en rekommendation antagen av världslivsme

delskonfercnsen 1974. IFAD:s uppgift iir att stödja projekt och utvcck
lingsprogram för livsmcdelsproduktion och livsm,edelshantering i u-liinder

na. I synnerhet uppmärksammas de fattigaste u-länderna med livsmedels
brist och u-länder med goda förutsättningar att öka livsmedelsproduk

tionen. Särskild vikt skall läggas vid näringsstandard och livsvillkor för de 

fattigaste befolkningsgrupperna. 

Verksamhet 

Under åren 1978-87 beviljade IF AD 220 lån till 89 länder på sammanlagt 

omkring 2 062 milj. SDR (Special Drawing Rightsl. 65 % av lånen gavs på 

synnerligen mjuka villkor till de fattigaste u-länderna. Riintan på dessa lån 

är I ?C och amorteringstiden femtio år. varav de första tio åren är amorte

ringsfria. Av de lån som har givits på de mest gynnsamma villkoren har 

huvuddelen gått till länder med en per capita-inkomst på 300 dollar eller 

mindre i 1976 års priser. Omkring 38 % av IFAD:s resurser gick till 

kategorin minst utvecklade länder. Av de totala resurserna har ungefär 

38 I/(, gått till asiatiska u-liinder, 32 % till afrikanska. 14 ';;; till latinameri

kanska länder och 16 (f. till länder i Mellanöstern och Nordafrika. Under 

det särskilda Afrikaprogrammet, som inleddes 1986, har I FAD hittills 

beviljat 79 milj. SDR till 11 länder. 7 milj. SDR har liimnats i tekniskt 
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biständ. Utöver lån förekommer även ett visst tekniskt bistånd som hittills 

uppgått till ca 105 milj. SDR. Av IFAD:s projekt har 58 % utarbetats av 

fonden, medan övriga utarbetats i samarbete med andra internationella 

utvecklingsorgan, främst lnternationalla utvecklingsfonden IDA. 

Organisation 

IF AD:s medlemsländer - för närvarande 142 - är indelade i tre kategori

er: OECD-länder. OPEC-liinder och mottagarländer. Samtliga länder ingår 

i en styrande församling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidrags

givande kategorierna fördelas rösträtten i huvudsak i relation till bidrags

andel. 
IFAD:s styrelse består av 18 medlemmar. sex från varje kategori. Sty

relsen väljs för tre år. Finland är fr. o. m. 1987 ordinarie styrelsemedlem 

för de nordiska länderna. Sekretariatet. som har knappt 200 anställda, leds 

av Idriss Jazairy, Algeriet. 

Finansiering 

Fonden hade för sin första verksamhetsperiod ( 1977-1981 l I 061 milj. 

dollar till sitt förfogande. varav 57 9c kom fdn OECD-länderna och 43 <;-;, 

från OPEC-länderna. Sveriges bidrag under perioden uppgick till samman

lagt 115 milj. kr. Detta utgjorde 2.5 % av den totala summan. 

Den första påfyllnaden om I 100 milj. dollar omfattade treårsperioden 

1981-83. OECD-ländernas bidrag under påfyllnaden var 620 milj. dollar. 

OPEC-ländernas 450 milj. dollar medan övriga u-länder svarade för 

30 milj. dollar. Sverige bidrog under perioden med 148,3 milj. kr. vilket är 

3, 1 % av det totala påfyllnadsbeloppet. 

Inbetalningen till den första påfyllnaden gick långsammare än väntat och 

IF AD har därför tvingats att skära ned utlåningen alltsedan 1981. 

ljauuari 1986 nåddes en överenskommelse om den andra påfyllnaden för 

perioden 1985-87. Den uppgick till 460 milj. dollar varav OECD-liinderna 

svarade för 276 milj. dollar och OPEC-länderna för 184 milj. d;:,llar. Där
med förändrades bördefördelningen mellan de b{1da bidragsgivande kate
gorierna från 58-42 % till 60-40 c:-1:. 

Sveriges andel av påfyllnaden var densamma som vid den första påfyll

naden. Den motsvarade därmed 117.3 milj. kr. Som en följd av Afrikas 

svåra situation utarbetade IF AD 1986 ett särskilt program för länder i 

Afrika söder om Sahara, vilka drabbats av torka och ökenutbredning. 

Programmet syftar till att förbättrajordbnrksproduktionen genom att främ

ja traditionella grödor. förbättra småskaliga bevattningsanläggningar och 

vidta miljövårdande åtgärder. Drygt 300 milj. dollar inbetalades för peri

oden 1986-88. Sveriges bidrag uppgår till 131.7 milj. kr för hela perioden. 

Förhandlingar om den tredje påfyllnaden av IF AD:s resurser påbörjades 

under 1988, men har ännu inte lett till något resultat. 
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Internationellt livsmedelsbistånd 

FN:s/FAO:s världslivsmedelsprogram (WFP) 

Under årtiondena efter andra världskriget använde vissa länder. främst 

USA. sina stora spannmålsövcrskott för bilateral livsmedelshjälp. i vida 

större omfattning än för närvarande. Efterhand viixte krav fram på ett 

internationellt komplement till den bilaterala hjälpen. Är 1963 inrättades 

WFP som en multilateral kanal för livsmedelshjälp. underställd FN och 

FAO. 

Verksamhet 

WFP liimnar bistånd i form av livsmedel främst till jordbruksutvecklings

projekt. diir matransoner delas ut till de anställda vid anläggningsarbctcn. 

s. k. food-for-Work-projekt. WFP ger också hjälp till från näringssyn

punkt siirskilt behövande grupper. t. ex. kvinnor. spädbarn. skolbarn och 

flyktingar. Vidare används ungefär en tredjedd av WFP:s totala resurser 

för kalastrofbistfind. 

Verksamheten är inriktad på de fattigaste u-Hindcrna. som mottar drygt 

80 ST av WFP:s utvecklingshjälp. 

OrRa 11i.1·at ion 

WFP:s styrande organ Committee on Food Aid Policies and Programmcs 
((TAl består av 30 medlemsländer. varav hälften u-Hindcr. Kommitten 
sammanträder tvft gånger per år i Rom. där WFP har sitt högkvarter. 

Sverige är medlem av kommitten firen 1987-1989. CFA skall. utöver sin 

styrelsefunktion för WFP. vara ett forum för debatt och ge rekommenda
tioner om histfmdsmetoder och biståndspolitik p{t livsmedelsområdet. I 85 
mottagarliinder finns omkring 250 WfP-handläggarc och drygt 700 lokalt 

anställda. Vid huvudkontoret i Rom arbetar sammanlagt omkring 260 

personer. Chef för programmet är James C. lngram. Australien. 

Fi111111sieri11R 

WFP finansieras med frivilliga bidrag. dels i form av livsmedel. dels i form 

av kontanthidrag avsedda att täcka kostnader för administration. frakter 

och försäkringar. 
Bidragsmälct för WFP:s reguljiira resurser iir I 400 milj. dollar för peri

oden 1989-90. 
Oiirtill kommer bidragen. vilka redovisas niirmarc nedan. till del interna

tionella beredskapslagrd av livsmedel för katastrofinsatser lnternational 

Emergcncy Food Reserve (IEFRJ. Slutligen kanaliseras en mindre del av 
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de spannmålsgåvor som omfattas av livsmedelshjiilpskonventionen food 

Aid Convention <FACJ genom WFP. 

WFP förmedlar också alltmer livsmedelshjälp frtm bilaterala givare. Inte 

minst utnyttjas WFP i s. k. triangelaffärer, diir ett givarland begiir WFP:s 

hjälp att köpa upp livsmedel i ett u-land för gåva till ett annat. ofta 

niirbeläget, mottagarland. 1987 förmedlade WFP 713 236 ton bilateral livs

medelshjälp till ett värde av 161 milj. dollar. 

WFP har sedan 1982 årligen levererat ca 2 miljoner ton livsmedel. 

dvs. mellan 20 och 25 %· av den globala livsmedelshjälpen. Av WFP:s 

totala livsmedelsleveranser omfattande 2.4 milj. ton ftr 1987 giillde ca 

1,5 milj. ton utvecklingsprojekt medan resten gick till katastrofinsatser. 

1987 uppgick kontantbidragen till 167 milj. dollar. varav 120 milj. dollar 

avsåg bidrag till WFP:s reguljära program. Huvuddelen av dessa medel 

förbrukades för transportkostnader. 

Under budgetåren 1987/88 och 1988/89 har Sverige Himnat ett årligt 

n:guljärt bidrag på 93 milj. kr. Den svenska andelen av de reguljära 

WFP-medlen uppgår till ca 3 'Y~. De största bidragsgivarna är USA och 

Canada. Det svenska bidraget har till två tredjedelar givits för upphandling 

i Sverige. Bland erbjudna svenska livsmedel har WFP på senare år niistan 

uteslutande valt leveranser av vegetabilisk olja. Därutöver har Sverige 

under de senaste budgetfiren stiillt medel till WFP:s förfogande (22 milj. kr. 

budgetåret 1987/88) för att tiicka vissa andra kostnader i samband med 

WFP-projekt. Dessa bidrag har till största delen använts för upphandling 

av transportmedel i Sverige. 

Internationella hcredskapslagret av livsmedel för 
katastrofinsatser (IEFR) 

FN:s generalförsamlings sjunde extra möte år 1975 antog en resolution, 

vari medlemsländerna uppmanas att ställa finansiella medel eller livsmedel 
till WFP:s förfogande för att anviindas till katastrofinsatser i u-länder. 
Målet sattes vid en reserv p[i minst 500 000 ton spannmäl. Det internatio

nella beredskapslagret OEFR) upprättades 1970. Sedan 1978 har bered

skapslagret en mera permanent karaktär med farliga påfyllnader. 

Fi111111sieri11u 

Utfästelserna till IEFR är frivilliga. Enskilda länder åtar sig att lämna 

hidrag motsvarande en viss kvantitet livsmedel som med kort varsel kan 

anviindas i katastrorinsatser. 1987 uppgick bidragen till IEFR till 

840 000 ton livsmedel, vilket motsvarade ett beriiknat viirde av 271 milj. 

dollar. 

Sverige var en av initiativtagarna till IEfR och har stött lagret sedan 
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dess tillkomst. Det svenska hidraget utgjordes hudgetf\ret 1988/89 av Prop. 1988/89: I 00 

40 000 ton svenskt vete eller vetemjöl, 2 500 ton matolja. samt medel för Bil. 5 
att täcka fraktkostnader. Sveriges bidrag ställs till WFP:s förfogande. 

1986 års livsmedelshjälpskonvention (FAC) 

Livsmedelshjälpskonventionen Food Aid Convention (FACJ iir en del av 

det gällande internationella veteavtalet. Konventionen tillkom för att kom

plettera detta avtal med ett bidrag till u-ländernas livsmedelstrygghet ge

nom en särskild histändskonvention med åtaganden om livsmedelshjiilp. 

Den tidigare överenskommelsen från 1980 förlängdes i flera omgängar. 

men har nu ersatts av 1986 års konvention som löper på tre är. 
Syftet med 1986 års konvention är liksom tidigare att bidra till att nå det 

mf1l på 10 miljoner ton spannmålsbistånd per år. som uppställdes av 1974 
ärs världslivsmedelskonferens. 

Finansiering 

De 11 medlemmarna. varav EG är en. har åtagit sig att under 1986 års 

konvention göra utfästelser motsvarande minst 7 ,5 miljoner ton per år. De 

största andelarna faller på USA. EG. Canada, Australien och Japan vilka 

tillsammans svarar för niira tre fjärdedelar av de totala åtagandena. Sverige 
har utfäst ett årligt bidrag motsvarande 40 000 ton. 

Bidragen utgår i form av livsmedelslevcranser, främst spannmål eller 

kontanthidrag, omräknade enligt världsmarknadspris. Leveranserna sker 

som gåva eller med förmfmliga lånevillkor. bilateralt eller multilateralt 

enligt givarens hestiimmande. 

Det svenska bidraget kanaliseras i sin helhet genom WfP. som även far 

ett fraktbidrag. 

Styrande organ 

Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen upp

rättad kommitte för livsmedelshjälp (food Aid Committee) är ansvariga 

för konventionens tilHimpning. Alla elva medlemmarigivare ingfir i kom

mitten. 
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Övriga organisationer 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 

Sxtie och 1·erkst1111het 

FN :s flyktingkommissarie inledde sin verksamhet 19.'i I. UNHCR:s uppgift 

iir att ge riittsligt skydd och bistf111d fö flyktingar enligt FN:s flykting

konvention av 19.'il och 1967 ärs tilliiggsprotokoll. En viktig del av 

UNHCR:s arbete iir inriktat på alt genom internationella avtal och natio

nell lagstiftning friimja flyktingars riiltigheter. samt att övervaka att dessa 

tilliimpas av de enskilda staterna. Enligt FN:s uppgifter finns idag ca 15 

miljoner flyktingar varav 2 miljoner under FN :s hjiilporganisations för 

palestinatlyktingar ( UNRW Al mandat. 

Som en följd av kraftigt ökade flyktingströmmar viirlden runt. i synner

het mellan u-liinder. sedan mitten av 1970-talet har UNHCR:s verksamhet 

haft en mycket snabb tillväxt och kommit alt domineras av stora bi

ståndsprogram. 

I en akut massflyktingsituation söker UN HCR i första hand tillhandahål

la hjälp för överlevnad. ofta i form av livsmedel. tält och filtar. Hjälpen kan 

därefter komma att utvidgas till att omfatta i första hand bostiider. vatten

försörjning, hälsovfm.l och utbildning. Redan på ett tidigt stadium söker 

UNHCR finna varaktiga lösningar för flyktingarna. Frivillig repatriering 

till hemlandet är den bästa lösningen. Alternativt kan lokal integration i 

regionen och omplacering i tredje land komma ifråga. Under 1980-takt har 

flyktingsituationer på många häll kommit att permanentas och därmed tagit 

i anspråk en stor del av UNHCR:s n.:sur~er för bistiind. Utöver sitt reguljä

ra program bistftr UN HCR. på generalförsamlingens uppdrag. flyktingar 

efter i\terkomsten till hemlandet eller hjälper miinniskor som av skilda 

orsaker är hemlösa i sitt eget land. UNHCR fortsiiltcr att bistå ett stort 

antal hemlösa i torkdrabbade Hinder. bl. a. pi1 Afrikas Horn. 

Ori.:a11isatit111 

UNHCR:s verksamhet granskas av en rådgivande kommitte. den s. k. 

exekutivkommitten. Kommitten har 43 medlemmar. Sverige är medlem 

sedan 1958. FN:s flyktingkommissarie iir schweizaren Jean-Pierre Hockc. 

Kommitten sammanträder en g;\ng per lir i Gencve där flyktingkommis

sarien har sitt säte. Därutöver iiger informdla möten med den rådgivande 

kommitten rum tvä gånger per år. 

f'ina11sieri11g 

Flyktingkommissariens verksamhet finansieras nästan helt genom frivilliga 

bidrag. Endast ca 4-5 (;} av budgeten finansieras över FN:s reguljiira 

budget. 

16 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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UNHCR:s budget för 1988 års reguljära program uppgår till 420 miljoner Prop. 1988/89: 100 

dollar. UNHCR:s uppskattade behov för de särskilda programmen uppgår Bil. 5 
till 90 miljoner dollar. Det reguljära programmet för 1989 har av exekutiv-

kommitten fastställts till 429 milj. dollar. Till detta kommer behov av re-

surser för de särskilda programmen, för bl. a. hemvändande flyktingar. 

De största bidragsgivarna 1987 var USA, Japan. EG. Förbundsrepubli

ken Tyskland. Storbritannien. Danmark. Italien och Sverige. Sveriges 

reguljiira bidrag under budgetåret 1987/88 (verksamhetsåret 1988) uppgick 

till 110 milj. kr. Därutöver gavs extra bidrag från bl. a. anslagsposten Kata

strofer m. m. Sveriges reguljära bidrag för budgetåret 1988/89 (verksam

hetsåret 1989) uppg{1r till 120 milj. kr. 

FN: s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UN RW Al 

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar inledde sin verksamhet 

1950. UNRWA bistår de flyktingar som 1948 lämnade Palestina vid staten 

Israels tillkomst samt de som blev flyktingar efter junikriget 1967. 1 dag är 

ca 2.2 miljoner palestinier registrerade hos UNRWA i Jordanien. Libanon. 

Syrien samt i Gazaområdet och på Västbanken. Ungeför en tredjedel av 

dessa befinner sig i läger. 

Verks a 111 h l't 

Programmet för palestinatlyktingar omfattar utbildning, hälsovård och 

livsmedelshjiilp. Genom utbildningsprogrammet, vilket omfattar två tred

jedelar av budgeten. utbildas drygt 350 000 palestinska barn i 635 skolor. 

Omkring 10 000 l~irare. niistan samtliga palestinska flyktingar. arbetar 

inom utbildningsprogrammet. 

Org1111i.rntio11 

UNRWA:s chef. med titel generalkommissarie. rapporterar till generalför

samlingen om organisationens verksamhet. I november 1985 tillträdde 

Giorgio Giacomelli. Italien. som generalkommissarie. En rådgivande kom

mittc bestående av tio medlemsländer finns för planering av organisatio

nens verksamhet. 

Finansiering 

1988 års utgifter beräknas till ca 216 milj. dollar. 1986 införde UN RW A ett 

nytt budgetsystem med rullande trefo·splanering som innebär att det belopp 

som budgeteras iir ett absolut minimum för genomförande av planerade 

insatser. Nedskärningar i denna budget skulle leda till allvarliga konse- 230 



kve!lser för UNRWA:s program och flyktingarnas undervisning. hälsovfird 

m.m. 

De största bidragsgivarna till UNRWA iir USA. EG. Japan och Sverige. 

Det svenska bidraget för budgetåret 1988/89 (verksamhetsåret 1988) upp

gick till 82 milj. kr. 

FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel 
(UNFDAC) 

FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel (UNFDACl bilda

des 1971. Bakgrunden var den kraftiga ökningen av narkotikamissbruk i 

världen i slutet av 60-talet. 

Målet för fondens verksamhet är att angripa narkotikaproblemet genom 

att minska tillgång och efterfrågan på illegal narkotika och bekämpa den 

illegala handeln. De viktigaste arbetsområdena är: kontrollinsatser. bi

stånd till jordbrukare som frivilligt övergår till att odla annat än narkotika

grödor, behandling, rehabilitering och social återanpassning av missbruka

re, utbildning och information om de skadliga verkningarna av narkotika

missbruk. utbildning i tillämpning av narkotikalagar, laboratorieutbildning 

för narkotikaanalyser samt forskning. 

Fram till bör:ian av 80-talet arbetade fonden med s. k. pilotprojekt. som 

syftade till att tjäna som katalysatorer för framtida projekt i större skala. 

Sedan 1983 har ambitionsnivån stigit och fonden utarbetar mer övergripan

de landplaner, s. k. masterplans i ett antal länder. Den första medelfristiga 

planen i fondens historia är under utarbetande och kommer att avse åren 

1989-1993. 
Fondens projekt genomförs av UNDP, FN:s narkotikadivision, fackor

gan som FAO, WHO. ILO och UNESCO, av enskilda organisationer samt 

av mottagarländerna sjiilva. 

Organisation 

UNFDAC har ingen styrelse. De största givarländerna. dit Sverige hör, 

samlas två gånger årligen tillsammans med ledningen för fonden till infor

mella möten för diskussioner kring verksamheten. nya projekt etc. Fonden 

leds sedan 1982 av exekutivdirektören Guiseppe di Gennaro. Italien. Den 

övergripande kontrollen över och administrationen av fonden vilar hos 

FN: s generalsekreterare. 

Fina nsicring 

UNFDAC:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. Hittills har 88 

länder lämnat bidrag. Programverksamhct pågår i 40 länder. Fonden har 
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1988 en budget på 60 milj. Jollar. Den planerade budgeten för 1989 uppgår 

till .90 milj. dollar. Sverige gjorde i samband med den första värlJskonfe

rensen om narkotikafrilgor i Wien i juni 1987 en medelfristig utfästelse om 

bidrag till fonden om 70 milj. kr. Budget{iret 1988/89 utbetalades 

20 milj. kr. till fonden. 
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Internationella familjeplaneringsf ederationen (I PPFl 

Familjeplanering har i många länder startats genom initiativ av frivilliga 

organisationer. Internationella familjeplaneringsfcJcrationen (IPPf) är en 

världsomspiinnande frivilligorganisation. Lokala meJlcmsorganisationcr 

finns i drygt 100 länder. 

\/erksamhi't 

Det övergripande målet för IPPF:s verksamhet är att främja familjeplane

ring och vad som kallas ansvarigt föräldraskap. dvs. människors rätt att 

själva besluta om hur många barn de vill ha och n~ir. Federationen verkar 

för att öka medvetenheten om befolkningsfr{1gans betydelse och för att Jcn 

beaktas i nationella och internationella utvecklingsplaner. I u-länderna 

satsar IPPF på att utveåla och förbiittra tillgängen till familjeplanerings

service. Särskilda anstriingningar görs för att förändra attityderna hos 
männen. Genom att vidga samarbetet med andra organisationer. enskilda 

såväl som olika FN-organ. söker IPPF skapa en bredare förankring av sin 
verksamhet. Federationen samarbetar nära med WHO och UNFPA i 
frågor som rör sexualundervisning. nutrition och familjeplaneringsscrvice. 

med UNICEF i ett program som länkar familjeplanering till UNICEF:s 
barnövcrlcvnadsprogram. Familjeplaneringens betydelse för kvinnors och 

barns hfösa iir Jen biiranJe tanken också i det s. k. Safe Mothcrhood-initia
tivet som federationen engagerar sig i tillsammans med FN-systemets 

utvecklingsorgan. 

OrRanisation 

105 organisationer är medlemmar i federationen. Representanter för samt

liga mcdlcmsorganisationcr sammankallas vart tredje år till medlemsför

samlingen. Då fastställs en arbetsplan för tre år framåt. Ansvaret för 

verksamheten i övrigt ligger på styrelsen. Central Council. som består av 

representanter för medlemsorganisationerna. s. k. volontärer. valda på re

gional basis. 
Generalsekreterare är Bradman Weerakoon. Sri Lanka. Federationens 

sekretariat finns i London. 
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Fim111siering 

IPPF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar 

(95 0C·L organisationer och privata bidragsgivare. Diirtill kommers. k. lo
kala inkomster från medlemsavgifter. försäljning av preventivmedel och 
bidrag frän statliga och privata källor vilka direkt tillfaller medlemsorgani
sationerna. 

För 1988 uppgilr IPPF:s budget till 72.3 milj. dollar. Japan. Sverige. 
Storbritannien. Norge och Canada är de största av ca 12 statliga bidragsgi

vare. USA beslöt 1985 att inte ge fortsatt bidrag till IPPF. Den amerikans
ka uppfattningen iir att federationen förespråkar aborter som en familjepla
neringsmetod. något som man mots~itter sig. I PPF anser sig kunna överlf1ta 
åt de lokala familjeplancringsföreningarna att själva avgöra om de vill 
stödja laglig abortrelaterad verksamhet. 

Det svenska bidraget för budgetåret 1988/89 uppg{1r till 75 milj. kr. Det 
motsvarar knappt 18 % av organisationens totala budget. 

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (lTC) 

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum OTC) bildades 1964. 
Dess syfte är bl. a. att främja u-ländernas export genom medverkan i mark

nadsundersökningar. utveckling av nya produkter. marknadsföring och 
uppbyggnad av nya institutioner för export. Även importrelaterade projekt 

förekommer. I enlighet med nordiska rekommendationer har ITC i ökande 
grad uppmärksammat de minst utvecklade länderna, SADCC-regionen 
samt råvarusektorn. 

Orga11i.1atio11 

Riktlinjerna för lTC:s verksamhet fastställs av .de beslutande organen i 
UNCTAD och GATT på grundval av rekommendationer från en rådgivan
de grupp Joint Advisory Group on ITC i vilken representanter för alla 
FN:s och GATT:s medlemsländer kan delta. 

För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Geneve mt:d 

ca 250 anställda, vartill kommer ca 800 expertkonsultuppdrag i ITC:s 

samarbetsländer. Sedan maj 1981 är svensken Göran Engblom exekutivdi

rektör för ITC. 

1-·i11ansieri11g 

ITC:s sammanlagda utbetalningar för verksamhetsåret 1987 uppgick till 
36.8 milj. dollar och för verksamhetsåret 1988 uppskattningvis 45.8 milj. 

dollar. ITC:s tekniska samarbetsprogram finansieras genom UNDP-bidrag 
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och frivilliga hidrag. Sverige ~ir den störste enskilde bidragsgivaren. Det 

svenska bidraget uppgär budgetäret 1988/89 till 18 milj. kr. varav 

1.5 milj. kr. till ITC:s rf1varuprogram. Dessutom samarhetar Sverige med 

ITC inom ramen för det bilaterala ut vccklingssamarbetet. 
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BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 
GENOM SIDA 

Biståndet till enskilda programländer 
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Ekonomisk och social utveckling 

Angolas ekonomiska och sociala situation har försämrats till följd av 

fortgf1cnde krigshandlingar samt finansiell kris och V<irtJbrisl. Sydafrikas 

invasioner i landets södra delar samt stödet till rebellrörelsen UNITA har 

försatt Angola i en mycket svår situation. Genom kriget har transport- och 

kommunikationsleder förstörts samt produktion och distribution inom 

jordbruk och industri försv<lrats. Omkring 60 000 miinniskor har dödats i 

striderna och mer iin 30 000 beriiknas ha invalidiserats. Ca 750 000 ango

laner lever som flyktingar i sitt eget land. Viirst drabbade är kvinnor llCh 

barn. 

Landets ekonomi och relativt goda kreditvlirdighet försämrades i och 

med nedgfö1gen i oljepriserna och dollarkursen. Den cklmomiska krisen 

har framtvingat en hiird finansiell litstramningspolitik med importrestrik

tioner. vilket har lett till stor brist p{1 insats- och rftvaror inom industri och 

jordbruk. Utlandsskulden har ökat drastiskt. 

Regeringen beslutade 1987 om ett ekonomiskt reformprogram som i 

stora drag följer de anpassningsprngram som Internationella valutafonden 

(JMf) och Viirldsbanken har utarbetat i grannliinderna. Angola har ansökt 

om md\cmsskap i IMF och Världsbankcn. Landet orienterar sig mot 

marknadsekonomi. och enskilda initiativ ges stöd inom t. ex.jordbruket. 

Den kraftigt överviirdcrade valutan utgör dock ett stort problem. 

Angola för betydande stöd Min östländer och Cuba men striivar med viss 

framgimg efter att vidga sina samarbctskontaktt:r med olika viistliga i-län

der och övriga Afrika. Kriget och det svåra siikcrhetsläget i landet begrän

sar emellertid möjligheterna till samarbete med olika bist~mdsgivare. 

Landet är en enpartistat. Privat äganderätt lir garanterad i landets kon

stitution. Dödsstraff kan utmätas. men praktiseras i mycket begriinsad 
omfattning. Riittssäkcrheten kan inte anses vara god. men ett reformarbete 

har inletts i syfte att förbiittra situationen. 

Kriget gör att rapportering om mänskliga riittighetcr, även från oberoen

de organisationer. är knapphändig. f-rf111 UNITA-kontrollcradc omri'idcn 

finns rapporter om utbredd användning av trampminor, förstörelse av 

bostäder och grödor och andn1«1ttacker mot civila mtil. 

Sveriges bistånd 

Svenskt stöd till befrielserörelsen MPLA inleddes är .1971. Efter Angolas 

sjiilvstiindighet år 197.'i Himnades stöd från Sverige i form av katastroföi

st{rnd. Det l;'mgsiktiga utvecklingssamarbetet inleddes år 1979. Inklusive 

stödet till MPLA under tiden före självständigheten uppgår de svenska 

bist{indsutbctalningarna till Angola t. o. m. budgctfrret 1987/88 till 

I 084 milj. kr. Det nuvarande avtalet om utvecklingssamarbete omfattar 

kalcndcriircn 1987 och 1988. Medclsramcn för denna period iir 

'272.5 milj. kr. Sverige iir jiimtc Italien en av de största bilaterala biständs

givarna. FN. EG och Internationella röda korset är andra stora givare. 

Biståndet iir på grund av säkcrhetsläget geografiskt koncentrerat till 

omri!dct kring Luanda och kusten norr diirom. I avvaktan pf1 en fredslös-
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ning gäller restriktioner för en utvidgning av utvecklingssamarbetet till 

andra delar av landet. Bcredskar bör dock finnas till utökade insatser när 

krigshandlingarna har urphört. Biståndet omfattar stöd till fiske. häl

sovård. transporter. telekommunikationer samt varubistilnd. Bristen pi'i 

utbildad och erfaren pcrs\1nal är stor. främst inom tekniska omräden. Det 

har lett till ökade personalbistilndsinsatser inom ramen för det svenska 
biståndet. Planering av cl! andra pcrsonalbostadsprojekt har inletts. 

Genom det svenska samarbetet främjas i första hand de biståndspoliti

ska målen resurstillväxt och ökad ekonomisk självstiindighet. Hälsostödet 

bidrar till att motverka en ytterligare försämring av bd'olkningens sociala 

villkor. Frågor rörande demokrnti och miinskliga riittighclcr har givits 

ökad uppmärksamhet inom samarbetsprogrammet. 

Mcdelsfördelningcn framgår av följande ta''ell: 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reser\"ation 

Swruna 

F'ordelning 

Varubistllnd 
Fiskeriundersökningar inkl. koordinator 
Kustnära fiske 
F'iskeskola 
Hä]SO\'ård 
Importutbi I dning i lTC 
Landsbygdselcktrifiering 1Dcmbos1 
Personal- och konsultfond 
F'ältarbetarbostäder 
Transportsektorn 
Telesektorn 
Ö1.Tigt 

Stunma 

Utgående reservation 

1987/87 1YS8/8R 

140 
7~.5 

213, ;) 

150 
68, 7 

:!18. 7 

Utbetalt Planerat 
1!187/88 l988/8tl 

5ö, l 105 
:J. fj 11, 5 

Hi, 2 14.2 
2~.fl :2~.5 

~~J. 2 :rn 
2.0 2, 1 

ti, 6 !1, 0 
4 ') :i. 6 

7.0 
l. 7 

1..14. 8 208,9 

ti8, 7 !l. 8 

---- _____ ,, ___ ,., ___ ---- ---·- .. ----·--· 

\!amhistånd och stiM till landsh.1·Rdselcktr(fil'rinu 

Varuhiståndet utgör den största komponenten i bistfrndct. Det iir inriktat 

pit inköp av reservdelar för lastbilar. clmatericl och råvaror för industrin. 

samt papper. En del av varuhiståndet har tillsammans med katastrotbi

stånd använts för inköp av utsäde och jordbruksulrustning till smiibrukare 

i södra Angola. Ett visst stöd har också givits for miljöinsatser inom 

rcnhållningsomrädct. 
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Kustniira fiske och fiskeriundersökningar 

Stödet till kustnära fiske syftar till att utveckla fisket norr om Luanda. Det 
omfattar bl. a. utbildning, inköp av båtar och utrustning till fiskeföreningar. 

organisation och underhåll. Genom stödet har fiskekooperationens och 
fiskarföreningarnas ställning stärkts. Vidare stöds fiskeriundersökningar. 

som syftar till att förbättra kunskaperna om fisketillgången i Angolas 
vatten. Verksamheten är vtisentlig för den långsiktiga planeringen av tiske
sektorn. I insatsen ingår undersökningar med forskningsfartyget Goa. Sve
rige bidrar med besättning till fartyget. forskningsrådgivare och utrustning. 

Fiskes kola 

Stödet till en fiskeskola i Cacuaco, norr om Luanda, syftar till att utbilda 

angolansk personal för den moderna fiskeOottan. Det svenska stödet om
fattar byggnader. personalbistånd och utrustning. 

Hii/.1·m·lil"ll 

Stödet till hälsosektorn avser sjuksköterskeutbildning, leveranser av läke
medel och planering. Stöd lämnas till hälsoupplysning och program för 
bekämpning av sömnsjuka. malaria. tuberkulos och lepra. Vidare ingar 
konsultinsatser för AIDS-bekämpning. Genom UNICEF drivs också ett 
vaccinations program. 

Biständ utw!fiir tandramen 

Katastrofbistånd har lämnats för att lindra nöden i landet. Det har omfattat 
leveranser av jordbruksredskap. utsäde, matolja. mediciner och sjukvftrds
material. Sverige är en av de största givarna ntir det gäller lnternationalla 
röda korsets verksamhet på den angolanska högplatån. Svenska röda 
korset deltar i stödet av en protesverkstad i Luanda. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

238 



BANGLADESH 
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Ekonomisk och social utveckling 

Den ekonomiska tillväxten i Bangladesh har under början av 1980-talet 

varit relativt tillfredsställande. Från 1987 har situationen försämrats, 

främst beroende pft översviimningar och produktionsstörningar i form av 

generalstrejker. De omfattande översvämningarna umkr 1987 o<.:h sensom

maren/hösten 1988 har medfört en betydande nedgång i landets ekonomi. 

Regeringen inledde snabbt ett hjiilp- och ilteruppbyggnadsprogram efter 

översviimningen 1987. Produktionen återhiimtade sig i snabbare takt än 

vad som ursprungligen ansågs möjligt o<.:h skuldsituationen kunde hållas 

under kontroll. Omläggningen till rehabilitering och i\teruppbyggnad inne

bar dock ett allvarligt avbräck för landets långsiktiga utvecklingsprogram. 

Översvämningarna under hösten 1987 var de viirsta på 40 år. 1988 års 

översvämningskatastrof var ännu större i omfattning och följdes av vädjan

den till givarsamfundet från bl. a. landets pn:sident om ökat internationellt 

stöd. Det har gällt såväl de akuta katastrofbehoven som bidrag till att 

identifiera och bekämpa de bakomliggande orsakerna till de årliga över

svämningarna, som har tenderat att bli allt mer omfattande. 

De tidigare svflra problemen med stora subventioner pi't livsmedel till 

medelklassen i städerna och stora. icke-återbetalade krediter till industri

företagen har minskat. Regeringen för nu en stabiliseringspolitik i samar

bete med Internationella valutafonden. 

Jordbruket är ny<.:kclsektorn i Bangladeshs ekonomi. Det svarar för 

drygt hälften av BNP. mer än tre fjärdedelar av sysselsättningen och en 

dominerande andel av exporten. Stagnationen som har r;\tt inom jordbru

ket de senaste {iren inger bekymmer. Ökade insatser silsom förbättrad 

kreditgivning till lantbrukarna, investeringar i bevattningsanläggningar 

samt en för producenterna förmånligare prispolitik på inhemska baslivsme
del är nödvändiga för att ilterfä dynamiken i produktionen. Målsättningen 

att uppnå självförsörjning av spannmål har skjutits fram med td [ir till 

1992. 

Aven industrin, som svarar för ca l.'i % av BNP och 10 i:;;. av sysselsiitt

ningen. har länge befunnit sig i stagnation. Försök har gjorts att stimulera 

privat företagsamhet och att överföra förstatligade företag i privat ägo. 

Tillväxttakten har dock varit långsam. Den förbättring i tillväxten som 

skett under senare år har framför allt ägt rum i den småskaliga industrin. 

Exporten har tidigare dominerats av jute och juteprodukter. Under det 

senaste året har exporten av i<.:ke-traditionella varor. i första hand bekhid

nad. ökat markant och svarar nu för hiilften av den samlade varuexporten. 

Transfereringar fr{m i utlandet verksamma bangladeshiska medborgare har 

åter ökat. Betalningsbalansen lämnade ett överskott o<.:h valutareserven 

steg till en niv~i motsvarande tre månaders import. Underskottet i bytesba

lansen har minskat från 8 '/( av BNP till drygt .'i q-.. 

Bangladeshs befolkning ökar med mer än 2 miljoner per år. vilket bidrar 

till att allt fler blir jordlösa och att arbetslösheten förvärras. Under mfrnga 

år föll realinkomsterna för de fattigare befolkningsgrupperna. vilket bl. a. 

yttrade sig i en ökad undernäring. Vissa uppgifter tyder dock på att ett 

trendbrott har inträffat i början av 1980-talet, delvis till följd av omfattande 
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nödh.iiilpsarbeten p{1 landsbygden med syfte att minska undersysselsiitt

ningen under l[igsiisongen. 

Sparandet i Bangladesh iir mycket lagt. lkt inhemska sparandet uppgiir 

endast till 3-4 ~.:.;.av BNP. Bistiindct svarar för tre f]iirdedelar av utveck

lingsbudgeten och hiilfkn av importen. Landet är dock inte mer bistimds

heroende iin ett genomsnittligt afrikanskt land. 

Under det g{111gna ifret har liiget avseende miinskliga riittigheter tidvis 

försämrats. Detta har friimst gällt under den period av politisk instabilitet 

som inträffade mellan oktober 1987 och mars 1988, då undantagstillstfind 

radde. Under denna tid inskriinktes ett antal medhorgerliga riittigheter. av 

vilka de flesta i praktiken eller formellt iiteruppriiltades vid undantagstill

ståndets hävande i april 1988. Parlamentsvalen i mars 1988 priiglades av 

lågt deltagande och. enligt ett stort antal ohservatiirer. omfaltande oegen

tligheter. Större delen av dem som greps under de politiska oroligheterna 

har sliippts under iiret. 

Bangladesh erhtilkr histilnd fdin flertalet internationella givare. Särskilt 

stora internationella givare är bl. a. IDA och Asiatiska utvecklingshanken. 

Sverige svarar för endast ca I c:; av bistilndet till landet. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbctc med Bangladesh regleras av ett tv;lårsavtal 

för budgetåren 1987/88 och 1988/89 omfattande 13'.i milj. kr. per är. Sedan 

det svenska bist<indssamarbckt med Bangladesh inleddes 1971 har ca 

2. I miljarder kr. uthetalats. 

Bistiindet till Bangladesh iir i första hand inriktat på att nå de fattiga p{i 

landshygden. Det koncentreras till landsbygdsut vc<.:kling, hiilsovård och 

undervisning. Under senan~ år har andelen av histilndet som går till projekt 

inom dessa sektorer ökat snabbt p{1 varuhisttmdets bekostnad. Andelen 

uppgår nu till ca 80 )·(. 

Mcdelsfördelningcn framgär av följande tabell (milj. kr.J: 

Uisponitl<·l t 

Anslag 
Ingående rcservatiun 

Summa 

Fordelning 

Landsbygdsutveckling 
Hälsovard 
UndC'n·i sni ng 
Konsultfond 
Va.rubisHmd. 
Katastrofbiständ 

Summa 

Utgående reservation 

1987/88 J 988.t8g 

l:l5 1 ;;,, 

95 ·13 
2:;0 178 

l:tbetalt Planerat 
1~87/88 lfl88/8fl 

58 8~ 

3'' 24 
1:; 1tl 
0,5 I 

l\3 25 
21 l.'i 

187.5 170 

..i:"! 8 
····----··· ·-------
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Reservationen vid utgången av budgetåret 1987/88 har halverats i jiimförel

se med föregfiende ~lr. Reservationen hänför sig alltjiimt frii1mt till det 

bundna varubistiindet. 

La11dshrgd1·1111·e<·k/i11g 

Landsbygdsutveckling med inriktning på att ge människor lönearbete iir 

den största samarbetssektorn. Sverige har stött projekt inom denna sektor 

sedan biståndssamarbetet inleddes med d{1varande Östpakistan. 

Hösten 1986 ingicks ett trd1rigt avtal om stöd till Rural Employment 

Sector Programme. som utgör en vidareutveckling av tidigare projekt. ~fot 

bakgrund av gjorda erfarenheter har det nya projektet fatt en mer begriin

sad geografisk spridning och den tekniska och ekonomiska uppföljningen 

har förstärkts. Projektet. som även stöds av Norge. omfattar förbiittringar 

av infrastruktur på landsbygden. Aktiviteter för kvinnor ges siirskild upp

märksamhet. 

Sverige stöder tillsammans med Nederländerna ett projekt for driinering 

och vattenreglering, Early Implementation Programme. Stor vikt !tiggs vid 

att sociala aspekter beaktas i programmet och att det skapar l[rngsiktiga 

förbättringar för de fattiga. 

Tillsammans med Norge och IFAD stöder Sverige Grameen Hank. som 

bedriver bankverksamhet för fattiga på landsbygden. U111 ges till fattiga pil 

landsbygden för inkomstskapande verksamhet. 90 % av l[intagarna är 

kvinnor. Projektet är ett av de ffi framgångsrika fattigdomsinriktade pro

jekten i Bangladesh. Gramcen Bank har under året fått svenska bidrag till 

ett husbyggnadsprogram for de l?111tagare som förlorade sina hus efter 

översviimningarna hösten 1987. 

llii/sorård 

Stödet är friimst inriktat på primärhälsovården. Tillsammans med LJ N 1-
CEF bekostar Sverige ett projekt för inköp och distribution av basliikeme

del och A-vitaminkapslar till sjukhus och hiilsocentraler i landet. Tillsam

mans med Danmark stöder Sverige ett projekt som avser förbättrad distri

bution. anviindning och kvalitetskontroll av basliikemedel. 

Sverige stöder ett immuniseringsprogram som samordnas av LJNICEF. 

Programmets mtil är att ge 85 % av landets spädbarn skydd mot sex 

sjukdomar och skydd mot stelkramp för kvinnor i fertil <lider. 

Ett mindre bidrag har lämnats till en klinik för familjeplanering och 

utbildning i familjeplanering. För närvaramk bereds en insats som utgör en 

fortsättning och ut vidgning av detta stöd. 

Undcn·isning 

Sverige stöder i samtinansiering med Världsbanken ett projekt för förbätt

ring och ut veckling av primärskolan med särskild inriktning pil att öka 

flickornas deltagande. HistiinJct inom denna sektor omfattar bl. a. utveck

ling av läromedel. fortbildning av liirare och underhåll av utrustning och 

byggnader. 
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\'amhisrä11d Prop. 1988/89: 100 

En ~tor del av det bundna varubistfmdct har an\'iinis för upphandling av Bil. 5 
vete efter de sv{ira översviimningar som drabbade landet 19X7. I övrigt har 

det bundna stiidct anviints fiir upphandling av koppar- och aluminium-

stiinger. kraftkabel, pappersmassa och navigationsutrustning. Det obund-

na varubiståndet har anviints fiir inköp av cement l)Ch zink. 

Bisrclnd llllll(/i'ir la11drn111c11 

Utanl'ör landramen lämnas bidrag till svenska enskilda organisationer för 

egen verksamhet i landet och - i vii\amk utstriickning - for samarbete 

med lokala organisalioner. S1öde1 omli.1ttar bl. a. miidra- och harnavt1rd. 

familjeplanering och yrkesutbildning. Stöd liimnas direkt till bangladeshi

ska organisalioner som arbetar för att förbiittra k, innornas situation. Stöd 

utgilr iivcn till andra enskilda bangladeshiska organisationer för insatser i 
anslutning till de landramstinansierade projekten. 

SAREC stöder etl intcrnalioncllt forskningscen1rum för diarresjuk

domar i Bangladesh. SWEDFUN D ingår som dcliigare i ett tändsticksföre

tag. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Den botswanska ekonomin fortsätter att viixa i snabb takt. Särskilt dia

mantexporten har bidragit till att skapa en valutareserv. som motsvarar 

mer än två års import. Skuldtjänsten iir l{1g !5.4'/i 1985). Efter sex [1rs torka 

kvarstår problem med vattenbrist, överbetning och en stor livsmedelsim

port. Arbetslösheten förviirras och kan komma att bidra till social oro. 
Den botswanska ekonomin är nära förbunden med Sydafrikas, inte 

minst inom gruvindustrin. Livsmedel och färdigvaror importeras i stor 

omfattning från Sydafrika. 

Regionalt samarbetar Botswana inom SADCC med grannländerna för 

att minska beroendet av Sydafrika. Botswana harfr{m Zimbabwe övertagit 

ägande och drift av järnvägen genom landet. Vidare har bidrag lämnats 

från botswansk sida till upprustningen av järnvägen genom Zimbabwe till 

Maputo, den s. k. Limpopo-korridoren 

Botswana har ett för Afrika unikt flerpartisystem och omfattande 

fri- och riittigheter som också fungerar i praktiken. Det demokratiska 

politiska systemet har hittills hållit för påfrestningarna av de stiindiga 

hoten från Sydafrika. 

De största biståndsgivarna är Sverige. Förbundsrepubliken Tyskland, 

Norge. USA. Storbritannien. Canada och Danmark samt EG och FN:s 

livsmedelsprogram. 

Sveriges bistånd 

Sedan bist(rndssamarbetet inleddes 1966 har ca 900 milj. kr. utbetalats. Nu 

gällande samarbetsavtal avser budgetåren 1988/89 och 1989/90 och omfat

tar 190 milj. kr.. 

Det svenska bist~rndet syftar främst till att minska Botswanas beroende 

av Sydafrika samt till ekonomisk och social utveckling och utjämning. Det 

är koncentrerat pfa landsbygdens behov genom insatser för dril:ksvatten
försörjning, utbildning. distriktsutveekling och småindustri. Personalbi
stftndet omfallar för närvarande ett femtiotal personer. Direktsamarbete 

mellan botswanska och svenska institutioner och organisationer har vuxit 

fram samtidigt som samarbetsrelationerna breddas utanför giivobistfindets 
ram. 

Det svenska biståndet inriktas pä bredare samarbete samt kunskaps- och 

kompetensutveckling. Särskilda ansträngningar görs pt1 miljiiområdet och 

för att nå kvinnor. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

17 Rik.1J11gen 1988189. I .rnml. Nr 100. Bilaga 5 
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---·------

Disponibelt 

Anslag 
Ingllende n•servation 

Sununa 

fördelning 

Unden· i sn 1 ng 
\lat tenf orsiirj ni ng 
Distriktsutveckling 
Smaindustn 
Personal- och konsultfond 
.Jarnväg 

Summa 

Utgaende reservation 

Undcn·i.rning 

IUH7;H8 1088/89 

Utbetalt Planerat 
l~S"i.88 1!188.18!1 

33 2·1 
:; I 25 
2n 20 

3 
18 20 

5 :_\ 

12:1 !'15 

() 0 

Huvudmåkt för svenskt stöd till sektorn är att ge basutbildning för barn 

och vuxna. Stödet utformas så att det när särskilt utsatta grupper. Ett nytt, 

fyraårigt avtal har ingåtts med inriktning på att höja kvaliteten i undervis

ningen. Detta sker genom kunskapsutveckling och institutionsuppbygg

nad. Stöd för byggnation och driftskostnader avvecklas. Utbildningsradion 

och Folkens museum deltar i samarbetet. Studier genomförs om de t 5C:-~ 

som för närvarande inte gttr i primärskolan. Ett försöksprogram för utbild

ning av fattiga kvinnor i grönsaksodling har givit goda resultat. Grundläg

gande arbetsmarknadsutbildning ingär även i programmet. liksom fortsatt 

stöd till alfabetiseringsprogrammet. 

\·'a 11 c11fiirsörj11i11g 

Det svenska biståndet har bidragit till att 290 byar fått förbättrad försörj

ning med dricksvatten. Samtliga byar planerades fa vatten på gångavstånd 

1990. men den långvariga torkan har tvingat fram ändrade dispositioner. 

Regeringen har beslutat om ett katastrofförebyggande progrant med upp

rustning av existerande anliiggningar. En utförlig undersökning av de 

underjordiska vattenresurserna ska göras inom ramen för en ·"National 

Water Master Plan". En genomgripande utvtirdering av det svenska stödet 

till sektorn har påbörjats och ska ligga som underlag för beslut om fortsatt 

stöd. I programmet ingår ett stort personalbisHind och bundet bistånd till 

ett värde av minst 10 milj. kr. per :lr. bl. a. tunga lastbilar. 

Dis1rik1s1111 't't ·kli ng 

Programmet avser stärka de kommunala myndigheternas kompetens och 

kapacitet att överta ett större ansvar från centrala instanser. Stödet iir i 

första hand inriktat på utbildning av tjänstemän på olika nivåer. Andra 

delinsatser är stöd till arbetsintensiva verksamheter på landsbygden och 

uppbyggnad av underhållsenhctcr for vattenanliiggningar i distrikten. En 

insats avser stöd till fysisk planering ptl distriktsnivå. 
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S111tli11d11stri 

Insatsen syftar till att utveckla producerande företag och skapa sysselsätt

ning. År 1988 gjordes en utviirdering av stödet till smäindustrin. Slutsatser

na var kritiska mot programmets effektivitet. hi'ide vad giiller utvecklings

effekter och kostnader för rädgivning. Ytterligare underlag tas fram under 

1988/89 för beslut om och i vilken form insatsen skall fortsiitta. 

Paso11al- och kon.rnl(/imdl'n 

' Personalbiståndet omfattar för närvarande ca 30 kontraktsanstiillda och ca 

15 personer anställda av Bots\vana med löneförstiirkning från Sverige. 

Bostadsbristen i Gaborone har medfört att rekryteringsstopp införts för ett 

10-tal tjänster. Bostadssituationen hedöms komma att förbättras under 

1989. Konsultfonden har anviints bl. a. för fortsatt stöd till ett trafiksiikcr

hetsprogram, ett jiirnviigsprojekt. en studie av flygledning och till insatser 

som kan bana väg för ett bredare samarbete. 

Bistånd utmi!'ör landrame11 

Utanför landramen utgår svenska bidrag till regionalt samarbete inom 

SADCC för att modernisera järnvägens signal- lH:h telcsystem. Avtal har 

ingåtts om delfinansiering av reparationer av vägen till Zambia frirn kata

strofanslaget. 

Samarbete på forskningsområdet med SAREC piigår. Stöd utgår iiven 

till enskilda organisationer. flyktingar. kvinnor och kultursamarbete. Inom 

miljö- och markvfardsomrfidet bidrar Sverige till studier i fysisk planering 

för Gaborone-regionen och Ngamiland. Förslaget till en nationell natur

vårdsstrategi. som har utarbetats med svenskt stöd genom Internationella 

naturvårdsunionen <I UCNl skall behandlas i parlamentet under 1988/89. 
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ETIOPIEN 

Befolkning 

Bef olkningsti 11 vi\xt/iff 

BW/invlmare 

Offent 1 igt nPttobi stånd/person 

- totalt 1exkl östlanderi 

Sverige 

--~"· 

'<::.__ __ ~---------·; 

43.5 milj. 

2, 4 r;;. 

120 dollar 

105 kr. 

:i, 70 kr. 

/ 
/ 

/' 
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,,.1 
· --vag 
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Ekonomisk och social utveckling 

Etiopien är ett av viirldens fattigaste länder. Ekonomin är starkt beroende 

av jordbrukssektorns ut veckling och priserna pä viirldsmarknadcn för den 

viktigaste exportgrödan kaffe. som svarar för ca 60 <.:(av exportinkomster

na. 
Den samlade produktionen viixer allt långsammare. Tillväxten i jord

brukssektorn är liigre än för ekonomin i sin helhet, och produktionen idag 

är knappast större än för 15 år sedan. Investeringarna är otillräckliga och 

sparkvoten endast 2-3 !/'{,av BNP. En kraftig siinkning av per capita-in

komsten kan konstateras sedan revolutionen 1974. 
Sjiilvförsörjning vad giiller livsmedel ges högsta prioritet. Jordhrukspoli

tiken har dock hittills varit mindre lyckad. Kombinationen av H1ga priser 

till bönderna. obligatoriska leveranskvoter, viss kollektivisering av jorden. 

regionala handclshinder och ett statligt uppköpsföretag för spannmål. som 

motarbetar privata upphandlare. har lett till stagnation inom jordbruket. 

Livsmedclsunderskottet beräknas till iltminstonc en halv miljon ton årligen 

och behovet av mat växer genom folkökningen med omkring 200 000 ton 

per år. Om det regnar mindre än normalt finns omedelbart risk för svält för 

10-15 <;·(.av befolkningen på landsbygden. 

I slutet av 1987 signalerade den etiopiska regeringen emellertid vissa 

förändringar av jordbrukspolitiken. Höjda uppköpspriser på spannmål och 

minskade kvoter till det statliga uppköpsorganet heslutades. Handel mel

lan regionerna skall tillåtas och privata spannmålshandlare kommer att 

återfå sina licenser. Någon utvärdering av effekterna av de vidtagna fögär

dcrna föreligger ännu inte. 

Skuldsituationen har under 80-talet blivit alltmer betungande. Trots 

detta har Etiopien hittills skött sina räntehetalningar och amorteringar. Det 

senaste årets utveckling pekar dock mot att skuldbördan nu ökar snabbt 

och riskerar försätta landet i en allvarlig ekonomisk situation. 

Utöver den mycket höga befolkningstillv[ixten på 2.9 % under de senas
te åren och den E1ga invcsteringsnivi'tn inom jordbruket utgör krigssitua

tionen i landets norra delar det avgjort största hindret mot en stabil ekono

misk och social utveckling. Inbördeskriget, som har pågått i över 2.'i år. 

ianspnl.ktar ca 50 <,:(. av statsutgifterna och binder i övrigt stora mänskliga 

och politiska resurser. Trots att samtliga inblandade parter i konflikten mer 

eller mindre öppet uttalar att en militär lösning lir orealistisk. fortsiittcr 

stridigheterna som berör miljontals människor. 

Den militära mobiliseringen för kriget i norr, jämt1.: statsledningens me

toder för att genomdriva kollektivisering, bybildningar och vissa folkom

flyttningar, sker utan ett rimligt iakttagande av miinskliga riittigheter. 

Opposition och fri debatt i viist1.:rländsk bemärkelse, förekommer inte i 

Etiopien. En begränsad frigivning av politiska fångar. som fängslats av den 

nuvarande regim1.:n, har skett. Några avgörande förändringar till det bättre 

vad gäller M R-situationen i landet kan ej heller skönjas. 

Trots sin fattigdom hör Etiopien till de u-länder som mottar minst 

bistånd. Störst bilateral givare är Italien, medan Världshanksgruppcn och 

EG är störst bland de multilaterala organisationerna. 
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Sveriges bistånd 

Svenskt bilateralt bistånd har lämnats till Etiopien sedan mitten av 50-ta

lct. Därmed tir landet vtirt äldsta programland. I huvudsak har det svenska 

ut vecklingsbiståndct varit koncentrerat till sektorerna jordhruk. hälsa och 

utbildning. 

Utvecklingssamarbetet med Etiopien regleras av ett tvMirigt avtal för 

budgct~ln::n 1988/89 och 1989/90. Ramen för tvåårsavtalet är 290 milj. kr. 

Sedan det svenska bistilr1det inleddes - fram till innevarande budgetftr -

har ca 2 miljarder kronor utbetalats. 

Det svenska bistfmdet är inriktat p{1 följande tre huvudomdtden: 

- skydd av miljön och förbättring av de framtida förutsiittningarna för en 

ökad livsmedels- och skogsproduktion. 

- utbildning och kunskapsutveckling. 

- humanitärt motiverade insatser. 

Tillväxt- och utjämningsmålen är centrala i de svenska bist{indsan

strängningarna. Frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter har 

kommit att spela en allt viktigare roll i dialogen 1i1ed den etiopiska regering

en. 

Mcdelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.i: 

Disponibelt 

Anslag 
lngitende reservation 

Summa 

Fördelning 

Lantbruk 
\\'elo 
Skogsbruk 
Undervisning 
Ha I SO\"itrd 
Vattenforsörjning 
Övrigt 

Summa 

Utgaende reservation 

Lanthruk 

-------·--·- ··-----
1087188 J988'8A 

1 ~5 1~5 

Il 22 
15() 1{;7 

Ut.betalt Planerat 
1987/88 1988/SR 

2:1 20 
1n 35 
31 :J2 
~ll.J 38 
Il 10 
12 17 

8 10 
.13~ [(;2 

22 5 

Det regionala stödet för integrerad landsbygdsutveckling i sydöstra ut

vecklingszonen (SEADI har fr. o. m. 1986/87 begränsats och avslutas när 

det nu gällande avtalet löper ut 1989. 

We/11-pnl}cktet 

Under hösten 1987 inleddes ett långsiktigt stöd till det s. k. Welo-projektet 

som omfattar markvardsinsatser. skogsplantering och jordbruksutvcck

ling, miljöundervisning. primiirhälsovftrd och åtgärder för katastrofbered

skap i ett omrf1de som i huvudsak omfattar sydv~istra delen av Welo-re

gioncn. 
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Skogshruk 

Skogsprogrammet utgör en viktig del av de an~trängningar som görs för att 
skydda miljön och bevara marken för framtida produktion. Det svenska 

stödet avser utbildning och insatser för förbättrad statskogsförvaltning. 

Unden·isning 

En stor del av landets skolor har byggts med delfinansiering från Sverige. 
Det fortsatta stödet kommer att koncentreras till byggande och möblering 
av primärskolor, skolboksproduktion, lärarfortbildning, vuxenutbildning 

och planering/utbildningsstatistik. 

lliilsovård 

Stödet till hälsosektorn omfattar utbildning, mödra- och barnavård inklusi
ve familjeplanering, omgivningshygien samt administration. 

Vatte11fi>rsö1jning 

Programmet som har en katastrofförebyggande inriktning, genomförs i den 

torkdrabbade regionen Hararghe. Genom programmet har stora delar av 
befolkningen fått tillgång till dricksvatten inom rimligt avstånd. Ökad 
tonvikt kommer att läggas på underhåll genom folkligt deltagande. 

Öl'rigt 

Personal- och konsultfonden har i stor utsträckning utnyttjats för förvalt

ningsutbildning. 

Bistånd utanfbr landramcn 

SAREC bedriver forskningssamarbcte med det etiopiska forskningsrådet 
Etiopian Science and Technology Commission, ESTC. Sedan 1979 har 
sammanlagt 52 milj. kr. utgått i stöd. Forskningen är bl. a. inriktad på 
jordbruk, hydrologi och medicin; 

Det totala svenska bistiindct till Etiopien uppgick under 1987/88 till 
omkring 350 milj. kr.. varav 145 milj. kr. frän landramen, ca 150 milj. kr. 
katastrof medel, ca I 0 milj. kr. bidrag genom enskilda organisationer och ca 
8 milj. kr. forskningsstöd via SAREC. Dessutom lämnades stöd via BITS 

till projekt med ca 15 ,8 milj. kr. under året. 
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GUINEA-BISSAU 

--:- väg 

0 

Befolkning 

50 100 

km 

Befolknings t.~ l l växt.tår 

Bl'<P ! invånare 

• 0 
& 

Offentligt nettobistånd/person 

- totalt 1.exkl. iistländf!t'i 

- Sverige 

GUINEA 

Karta Stig Soderhnd. ~SIDA 

0,9 milj. 11986; 

1. n i::c 11980--861 

170 dollar 1198()1 

560 kr. 11 ~1861 

87 kr. 1l98Gi 
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Ekonomisk och social utveckling 

Jordbruket i Guinea Bissau svarar för drygt hälften av BNP och för 80 % 
av sysselsättningen. En stor del av befolkningen lever på självhushållning. 

Ägarfördelningen av jorden är jiimn. vilket medför att inkomstskillnaderna 
på landsbygden inte är så stora. 

Guinea Bissau befinner sig för närvarande i en ekonomisk konsolide
ringsperiod sedan regeringen är 1987 accepterade ett strukturanpassnings

program för landets ekonomi i samverkan med Internationella valutafon
den (IMFJ och Viirldsbanken. Programmet som avser perioden 1987-

1989. har bl. a. som mål att f1stadkomma en farlig tillväxt om 3.5 %. att 
minska inflationen från 45 ';:; år 1986 till 8 '.4: år 1989 och att nedbringa 

underskottet i betalningsbalansen till en acceptabel nivå år 1990. Program
met stöds genom en l{rnefacilitet om USD 45 milj. som IMF/Världshanken 

tillsammans med en grupp andra givare har ställt sig bakom. Sveriges 

bidrag var 20 milj. kr. 
Devalveringar av den guincanska peson har lett till att den officiella 

kursen har närmat sig parallell marknadens kurs. Detalj handeln har privati
serats och prisregleringar har i princip sliippts. Producentpriserna för 

lantbruksprodukter och lisk har höjts. Programmet har dock medfört en 

stigande arbetslöshet i landet. 
Under 80-talcts början viixte statens utlandsskulder Mm USD 63 milj. år 

1980 till USD 281 milj. år 1985. Skuldtjänsten-förutom återbetalningar till 
IMF-beräknades år 1987 uppgå till USD 23 milj. 

Guinea Bissau är en enpartistat. Brott mot mänskliga rättigheter har 
förekommit vid utrensningar i statsförvaltningen, bl. a. i samband med 
försök till en statskupp. En upprustning av rättsväsendet planeras med 

bl. a. svenskt stöd. 
Guinea Bissau erhåller ett omfattande internationellt bistånd. År 1986 

uppgick det till ca 57 milj. USD. av vilket 25 ~:f. var krediter och resten 

gåvor. Denna siffra kan jämföras med det samlade officiella exportvärdet, 
som samma är utgjorde 14 milj. USD. EG är tillsammans med Sverige och 
Nederländerna landets största biståndsgivare. 

Sveriges bistånd 

Sedan utvecklingssamarbetet inleddes år 1975 har 770 milj. kr. utbetalats 
t. o. m. utgången av 1987/88. 

Det nuvarande samarbetsavtalet avser kalenderåren 1988 och 1989 och 
omfattar totalt 150 milj. kr. 

Målsättningen för det svenska biståndet är främst att söka bidra till att ge 

landet en bättre resurstillväxt. både vad giiller ekonomisk utveckling och 
materiella och mänskliga resurser. 

Medelsfördelningcn framgår av följande tabell (milj. kr.J: 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Sununa 

Fördelning 

Landsbygdsutveckling 
Småindustri 
Hantverksfiske 
Telekommunikationer 
Varubistånd 
Ö\Tigt 

Summa 

Utgående reservation 

Landshygds11t1·eckling 

][)87 /88 1988/89 

7b 73 
:!8 u 

10:~ 82 

Ctbetalt Planerat 
1987/88 1Y88/8A 

33 20 
22 z:.) 
14 12 

8 7 
6 6 

14 11 
'17 Rl 

fj 

Under 1980-talet har hittills 140 milj. kr. av landramsmedel utnyttjats för 
ett landsbygdsutvecklingsprojekt i landets norra delar. Programmet omfat

tar bl. a. försöksodling. vattenförsörjning. rådgivnings verksamhet. bashäl
sovård och krediter för inköp av redskap. 

Småindustri 

Industrisamarbetet är inriktat på att konsolidera insatser avseende statliga 

industriföretag. Produktion och lönsamhet har varit god vid fanerföretaget 
Folbi samt vid ett tegelbruk och ett varv. En fordons verkstad. verkstads
företaget Guimetal. samt sågvcrksförctaget Socotram dras ännu med svåra 
lednings- och lönsamhetsproblcm. 

Fiske 

Hantverksfiskeprojektet i Bijagos-arkipelagen har pågått i tio år. Områdets 
fiskare levererar ungefär ett tusen ton fisk per år till huvudstaden. De 
statligt reglerade priserna på fisk har varit ett hinder för den kommersiella 
delen av projektet. En avveckling av denna del planeras. 

Telestiidct 

Teleförvaltningens administrativa kapacitet är under utbyggnad och under
håll av tidigare investeringar ;ir nödvändiga. Telenät för nya orter byggs ut. 

Swedtel svarar för personalbistånd och utbildning av guineaner. 

\/aruhiständ 

Varubiståndet omfattar bl. a. tändstickor. fotogenlampor, korrugerad tak
plåt för bostäder samt torrbatterier. 
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Ö1Tigt 

Stödet till undervisningssektorn är under utbyggnad. Hälsosektorn stöds 
bl. a. genom ett hälsolaboratorium, som kartlägger och diagnostiserar 
främst tropiska sjukdomar. Personal- och konsultfonden finansierar exper
ter som staten rekryterar till sin förvaltning. Bostäder och en skola för 
biståndspersonalen har färdigställts under 1987/88. 

Bistäntl utwifi"ir /1111dramen 

Betalningsbalansstöd om 20 milj. kr. har lämnats till Guinea-Bissau inom 

ramen för Världsbankens särskilda program för Afrika. Tidigare beslutat 
stöd om 12.4 milj. kr. för betalning av skulder till svenska' staten utbetala
des under året. 

Afrikagrupperna bedriver en omfattande aktivitet i Guinea-Bissau. Ett 
tiotal ARO-volontärer är aktiva. huvudsakligen inom moderna sektorer i 
landet. Enskilda organisationer är verksamma inom olika områden. t. ex. 

genom att bygga ut en förskola i Bissau. 
En kurs i internationell upphandling i regi av ITC finansieras av Sverige. 

En informationskampanj mot AI DS som WHO genomför i landet har 

stötts. 
Katastrofbistånd har givits för bekämpning av en koleraepidemi. 
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INDIEN 

Arabiska 

havet 

ladladlvema· 

INDISKA 

MALE• 

Befolkning 

Befolkningstillväxt/år 

BJlc'P /invånare 

Offentligt nettobistånd/person 

totalt 

Sverige 

KINA 

BURMA. 

Karta: Stig Söderllnd. c SIDA INDOMESIEll 

781 milj. 119861 

2.2 % 11981}-861 

WO dollar 11\l861 

19 kr. 11\l861 

0. 71 kr. 119861 
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Ekonomisk och social utveckling 

Jordbruket är den dominerande ekonomiska sektorn i Indien med ca 40 r;,;, 

av BNP m:h 70 i,;; av sysselsiittningen. Normala år är Indien nu sjiilvför

sörjande p{i livsmedel. Men m{mga av Indiens fattiga kan inte tillgodogöra 

sig den ökande tillg(mgen på mat genom bristande köpkraft. 

Industrin stfir för en dryg tJiirdedd av BNP och Indien iir dl av viirldens 

15 största industriliinder. Tillviixtcn i industrin har varit stabil och hög 

under 1980-talet. vilket innebiir en kraftig förbiittring jiimfört med föregå

ende decennier. Brist på energi och däligt utnyttjande av gjorda investe

ringar har tidigare hiillit nere tillväxten. Huvudorsaken till den moderna 

sektorns långsamma tillviixt har dock varit en längt driven plan- och re

gelstyrning. Betydande liittnader har införts i dessa system under 1980-ta

Ict. 

För inte s[i länge sedan var Indien urtypen för ett u-land utan framtid 

med ökande undernäring och stiindigt förvärrade motsiittningar. På senare 

år har en annan uppfattning blivit vanligare. niimligen Indien som ett 

framåtskridande industriland. Indien har under 1980-talct påtagligt ökat sin 

tillväxt. från 3 c;~. till 5 ':'f årligen. Även den svåra torkan med åtföljande 

missviixt under 1987 fi1.:k mindre effekt iin tidigare torrår. såviil på skörd 

som pii priser 01.:h sysselsättning. 

Indien har genom åren fört en relativt försiktig och balanserad makro

ekonomisk politik. inte minst för att undvika att hamna i en skuldkris. 

vilket skulle begränsa den nationella självständigheten. På senan: f\r har 

dock budgetunderskottet vuxit till niistan 9 1;''f, av BNP. Detta motsvaras 

dock alltjämt av ett mycket högt sparande i företag och hushåll. Få u-län

dcr uppvisar som Indien en sparkvot pft 25 %·. Men utvecklingen innebär 

ett hinder för ökade satsningar på t. ex. fattigdomsbekämpning. Subventio

ner. försvaret och skuldräntor upptar halva driftsbudgeten. 

Indiens export har sedan självständigheten varit stagnerande. delvis som 

ett re~ultat av en medvetet inåtriktad ekonomisk politik. Underskottet i 

handelsbalansen har varit dt kroniskt hinder för snabbar.:: tillviixt. D.::n 

nya. mer liberala ekonomiska politiken förutsätter ökad import för att 
möjliggöra snabbare inhemsk tillviixt 01.:h öka konkurrensen på den hittills 

alltför skyddade indiska marknaden. Som en effekt st1väl av en gradvis 

devalvering som av den mer exportinriktade politiken. har Indiens export 

emellertid ökat snabbt sedan mitten av 1980-talet. Volymökningen har 

legat kring 10 'li· per år. trots förra ärcts torka. 

Indien är en demokrati. Yttrandefriheten i pressen är nästan total. Lag

stiftningen uppfyller de nesta krav och rättsviiscndet är oberoende. Det iir 

istället på det lokala planet som problemen linns. Det är svårt för fattiga att 

skydda sig mot lokala makthavare som ofta anviinder våld. Polisen står 

oftast på de starkares sida. Antalet dödade av mer eller mindre politiska 

skäl är stort. Indien iir cl! synnerligen hierarkiskt samhälle genom det djupt 

rotade kastsystemet. Kvinnans stiillning iir svag. Sydasien är den enda 

region i världen där kvinnor har kortare livslängd iin miin. 

Indien. som har en av viirldens liigsta inkomster per invånare, erhåller 

förhållandevis lite utvecklingsbist[md per invånare. Biståndet utgör endast 

ca 2 'X av BNP. De multilaterala organisationerna är de största givarna. 
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Sverige står för en ringa del. Under 1980-talct har biståndsflödet minskat i 
reala termer. Indien har därför i ökad utstriickning tvingats lita till kom
mersiell upplåning, vilket lett till att skuldtjänstkvoten gradvis ökat till 

ca 30 %. Ökningen har nu avstannat och utsikterna för en fortsatt balan
serad utveckling är tämligen goda. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Indien regleras av ett tvåårsavtal för 
budgetåren 1987/88 och 1988/89. Landramen för 1988/89 är 380 milj kr. 
Sedan biståndssamarbetet inleddes år 1953 har sammanlagt ca 4,6 miljar
der kronor utbetalats. 

Indien har, trots en förbättrad tillväxt. en stor andel av världens fattiga. 

Två tredjedelar av biståndet används därför till insatser för fattiga befolk
ningsgrupper. särskilt på landsbygden. Indien behöver även stöd för till

växt och modernisering. I detta syfte inleddes samarbete på energiområ
det. där Sverige besitter stort kunnande. Miljöfrågorna har fätt allt större 

aktualitet i Indien. Främst gäller det de miljöskador som fattigdomen 
vållar. Byskogsbruk iir en verksam metod att motarbeta avskogning och 
jorderosion. Nyligen har Sverige även börjat bereda insatser för miljövård 

inom den moderna sektorn. dvs. främst luft- och vattenvård. vilket Indien. 
med sin omfattande industri och stora städer. efterfril.gar. Demokratin i 

Indien befrämjas bäst genom att stärka de fattigas ställning, vilket är målet 
för flertalet biståndsinsatser. Särskilt kan pekas på det stöd till indiska 
kvinnorganisationer som utgår via SIDA. 

Indien är ett mycket stort land med stark men tung byråkrati. Projekt tar 

därför lång tid att bereda, men de blir å andra sidan väl genomarbetade och 
genomförda. Den långa bercdningstiden har medfört stora reservationer 
när biståndet förändrats från varubistånd till projekt. Det svenska bistån
dets litenhet i jämförelse med Indiens viildighet innebär givetvis alt det kan 
vara svårt att snabbt se påtagliga resultat. 

Medelsfördclningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt lfl87 I 88 1988/89 

Anslag 380 :180 
Ingående reservation :3:H:i 417 

Swnma 7 lti 7\17 

Fördelning Ctbetalt Plm1erat 
lfl87: 88 1!!88, 8!l 

Skogsbruk med markvård ~l Il~ 

Hälsovård 1:.i:i H2 
Dricksvatten :1!! n:=·) 
Energisamarbete 5 12 
Varubistånd. bundet 5·1 ~lf) 

Grundvatten ;) 

Exportfrämjande 7 
Undervisning :i 10 
Konsultfond 2 2 
Swnma 2!19 :l!l7 

Utgående reservat1on ·l 17 ·IOO 
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Reservationen, som fortsatte att öka under 1987/88, har flera orsaker. 
Energisamarbetet. som står för en stor andel av reservationen. har inför 
avgörandet om Uri-projektet stått stilla. Kraftiga förseningar i beredning 
och genomförande av andra projekt har medfört lägre utbetalningar än 
väntat. Reservationen väntas minska med undantag för energireserva

tionen. 

Skogs- och markrård 

Samarbetet är koncentrerat till stora. långsiktiga projekt för sysselsätt
ningsintensivt byskogsbruk i delstaterna Bihar. Orissa och Tamil Nadu. 

Projekten. som inriktas på den lokala befolkningens behov. förutsätter 
dess aktiva deltagande. Syftet är att öka tillgången pfi brännved. virke och 
foder samt att främja markvård. Verksamheten skapar mycket sysselsätt

ning på landsbygden. För Tamil Nadu har ett avtal om en ny fas överens
kommits. Det nya projektet inriktas mer på miljöförbättring och metod

utveckling. 
Sverige lämnar vidare stöd till olika institutioner inom skogssektorn. Ett 

förvaltningsstöd diskuteras. 

H iil.w ml rd 

Stödet till hälsovården har ökat betydligt, främst genom ett omfattande 
stöd genom UNICEF till de nationella programmen för bekämpning av 

lepra, malaria och tuberkulos. Rehabilitering av leprasjuka kan hli en ny 
insats. Stödet till det integrerade mödra- och barnhälsovårdsprogrammet i 
Tamil Nadu har fördröjts ytterligare, men stödet iir nu i det närmaste 
avtalat. 

Dricksvattenj('irsö1:jning pc/ landshygdcn 

Genom UNICEF ges långsiktigt stöd till det landsomfattande indiska pro
grammet för dricksvatten och sanitet. Stöd Himnas även till ett projekt i 
delstaten Rajasthan för bekämpning av guineamasken. vilket skall utvidgas 
eftersom goda resultat erhållits 

Energisamarhete 

Energisamarbetet inriktas främst på områden där Sverige har stort kun

nande. t. ex. vattenkraft. kraftöverföring. energisparande och miljöskydd. 
Samarbetet har hittills mest omfattat kraftöverföring. medan pttgäendc 

mindre projekt rör bl. a. energisparande. driftsledning m. m. Flera besluta

de projekt har ännu inte lett till avtal. Reservationen har vuxit snabbt. För 
närvarande avvaktas utvecklingen avseende Uri-projektct. 
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Varuhistilnd 

Varubiständet, som är helt hundct till upphandling 
främst för inköp av kvalitetspappcr. 

Ö1·riga pn!ickt 

Sverige, används 

Utanför koncentrationssektorerna stödjer Sverige tre insatser. I Rajasthan 
genomförs ett projekt med stöd för primiirundervisning. framför allt för 
flickor på landsbygden. Denna grupp nås ofta inte av det allmänna skolvä

sendet. Hittillsvarande resultat är lovande. Genom !TC lämnas bidrag till 
ett projekt för cxportfriimjande. med inriktning pf1 sysselsättnings- och 

inkomstskapande aktiviteter. I delstaterna Kerala och Tamil Nadu har 
stöd givits till grundvattenundersökningar och ett vattentcknologicenter. 

Bistånd utanji"ir tandramen 

Indien är ett av de största mottagarna av u-krediter. Hittills har ca 
370 milj. kr. utbetalats genom BITS. Under 1987/88 har dock inga nya 
projekt avtalats. 

SAREC lämnar stöd till svenskt-indiskt forskningssamarbete om 
oljeväxter och nutritionstoxikologi om ca 3 milj. kr. per år. 

Svenska enskilda organisationer erhåller stöd om ca 16 milj. kr. per år 

för sin verksamhet i Indien, i huvudsak inom undervisning, hälsovård och 
utbildning. Vid sidan härav erhöll under 1986/87 ett fyrtiotal indiska kvin

noorganisationer sammanlagt över 3 milj. kr. för i huvudsak inkomstska
pande insatser. Direkt stöd lämnas vidare till vissa indiska enskilda organi
sationer. för insatser inom de landramsfinansicrade projekten, friimst 
dricksvattenförsörjning och byskogsbruk. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

Kap Verde är för sin livsmedelsförsörjning starkt beroende av import. som 

svarar för ca 80 (;.; av konsumtionen. Landets exportinkomster täcker 

endast en marginell del av importen. Underskottet i handelsbalansen finan

sieras genom betalningar från medborgare som arbetar utomlands. gåvo

bistånd eller u-krediter. Landets transitinkomster - bl. a. som en följd av 

tillstånd för Sydafrikas flyg att fä service på Sals internationella flygplats -

har minskats sedan USA infört landningsförbud för sydafrikanska flygplan 

på sitt territorium. 

Ett centralt problem i landets ekonomi är sysselsättningen. Ungefär en 

tredjedel av invånarna i arbetsför ålder är fullt sysselsatta. Niirmare hälf

ten iir säsongsvis sysselsatt. medan de övriga helt saknar arbete. De är för 

sitt upphälle beroende av stöd från familjemedlemmar. hemma eller i 

utlandet. Det är huvudsakligen kvinnor som är undersysselsatta eller ar

betslösa. Ca 40 r;;; av arbetskraften är temporärt sysselsatt inomjordbruks

sektorn. En stor del av dessa arbetar med bistiindsfinansierade miljövår

dande insatser. som beskogning. terrassering etc. Kap Verde anses inte 

kunna producera mer än hälften av livsmedelsbehovet under gynnsamma 

år. 

Trots att ca l 5 % av befolkningen har utvandrat under de senaste 20 åren 

så är befolkningstillviixten för närvarande 2. 7 %. Regeringen planerar att 

söka reducera tillväxten till 1.7 9f., år 2000. UNFPA har inlett ett omfattan

de program i landet. 

Kap Verdes skuldtjänst ökade med 21 % under 1987 till USD 

8, 7 milj. kr. Skuldtjänstkvoten beräknas för närvarande ligga på ca 17 0L 
Den totala utlandsskulden uppgick till 162 milj. dollar i början av 1986. 

Kap Verdes betalningsbalans är ytterst känslig för internationella prisför

ändringar inom energi- och livsmedelssektorcrna. Landets valutareserv 

täckte under 1936 ett halvårs importutgifter. 

Det politiska livet i Kap Verde domineras av ett parti. PAICV. Problem 

inom området mänskliga rättigheter är inte kiinda för Kap Verdes vidkom

mande. 

Det internationella biståndet till Kap Verde är av största vikt för landets 

överlevnad. Livsmedelbiståndet utgör nära en fjärdedel av det totala bi

ståndet. EG och dess medlemsstater spelar en avgörande roll i biståndet 

inom jonlbruksscktorn. Andra givare, som USA och Japan. stödjer enskil

da investeringar. Sverige är en av de större bilaterala biståmlsgivarna. 

FN-organ. Världsbanksgruppen. och Afrikanska utvecklingsbanken ger 

också betydande bistånd. 

Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde inleddes 1975. Fram 

t. o. m. budgetåret 1987/88 har totalt 430 milj. kr. utbetaltats. För närva

rande gäller ett tvåårsavtal för åren 1987 och 1988 som omfattar totalt 

120 milj. kr. Samarbetet är inriktat på att trygga den kapverdiska befolk

ningens överlevnad. Biståndsmcdlcn har utnyttjats till närmare 100 1}f, m:h 

varubistånd iir ett dominerande inslag. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.J: 

----·-----

Disponibelt 

Anslag 
Ingilende resl~rvat ion 

Swnma 

Fördelning 

varubistånd. obundet 
vm·ubistimd, bundet 
Konsu 1 t tj äns ter 

Swnma 

Utgående resen·ation 

Hl87!HH 

öO 
J.l 

74 

1!)88 .· 89 

til) 

~ 

63 

Utbetalt Planerat 
1987.88 1988•80 

53 :rn 
12 15 

ti 10 
71 63 

3 

--·------------··--------------·---·---

Varuhiständ 

Det obundna varubiståndet har under 1987 använts för upphandling av 

cement, trävaror och annat byggnadsmaterial. Varorna säljs lokalt och 

motvärdet tillförs den nationella utvecklingsfondcn, som stöder olika ar

betsintensiva utvecklingsprojekt, främst markvård och bevattningsanlägg
ningar. 

Det bundna varubiståndet har främst utnyttjats för inköp av lastbilar. 

bussar. brandfordon. kompressorer, reservdelar, papper och matolja. 

Av landramen har drygt en fjärdedel använts för att finansiera inköp av 
svenska varor och tjänster. 

K 011.rnlt tjii 11s/ er 

Konsultfonden har utnyttjats för studier inför den statliga femårsplanen. 
för en studie om tillverkning av matolja samt för utarbetande av kursplaner 
för lantmäteritekniker. Vidare har en studie gjorts om konstbevallning via 

tegelrör samt för lokal tillverkning av sådana rör. 

Bistånd 11ta11j{)r /andra men 

SAREC har ingått överenskommelse om forskningss:imarbete med Kap 

Verdes nationella forskningsråd, för perioden 1988/89-1989/90. Hydro

geologiska undersökningar har lett till att ett nationellt grundvattenprog

ram har utformats. Ett system för ·återanvändning av renat avlopps vatten 

iir under utformande. SAREC har även byggt ut en experimentanläggning 

för akvakulturcll odling. En öppen fond har inrättats för stöd till kapverdi

ska forskare. 

Rädda Barnen bedriver sedan 1977 bl. a. ett mödra- och harnavårds

projekt. Slumsanering och utbildning av ungdom pågår på ön Sao Vincen
te, där Afrikagruppernas rekryteringsorganisation ( ARO) är aktiva med ett 

antal volontärer. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 5 
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SWEDFUND har tillsammans med ett kapverdiskt och ett svenskt Prop. 1988/89: 100 

företag grundat ett företag (J'vktalcaveJ som tillverkar hushftllsutrustning. Bil. 5 
Kvinnomganisationcn i Kap Verde har erh~illit stöd för att Ulra vuxna 

kvinnor all Hisa och skriva. Kursdeltagandet har varit omfallandc och 

resultat gott. 
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Befolkningstil !växt/år 4, 1 q 

HNP;invb.nare :lHH dollar 
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Ekonomisk och social utveckling 

Kenyas BNP ökade 1986 med 5,7 %, vilket medförde en positiv tillväxt per 
invånare för första gången på fem år. Goda väderleksförhållanden med 
rekordstor skörd, höga kaffepriser. låga oljepriser på världsmarknaden. 

ökade turistinkomster och en väl genomförd ekonomisk politik har bidragit 
till det goda resultatet. Bytesbalansen uppvisade ett överskott och valuta
reserven ökade något för att nu motsvara drygt tre månaders import. 

Av Kenyas befolkning lever 85 % på landsbygden. Endast omkring en 

fjärdedel av landets yta är odlingsbar. Den ojämna jordfördelningen - en 
fjärdedel av landsbygdsbefolkningen är jordlös - försvårar produktivitets
förbättringar inom jordbruket. En fortsatt befolkningsökning i nuvarande 
omfattning innebär en fördubblad folkmängd fram till år 2000. Landets 

arbetskraft beräknas vid sekelskiftet uppgå till fyra miljoner. Arbetslöshe
ten är redan ett stort problem, och om den inte skall öka ytterligare behövs 

en fördubbling av antalet arbetstillfällen inom 15 år. 
Kenya är sedan 1982 en enpartistat. Allvarlig kritik, såval inom som 

utanför landet, har riktats mot genomförandet av parlamentsvalen våren 
1988. Då tillämpades för första gången det s. k. kösystemet vid val på lokal 
nivå. Domarnas ställning har under året försvagats genom ett parlaments
beslut. Numera till- och avsätts de av presidenten. Under året har ett antal 

personer. som suttit fängslade utan rättegång. släppts. Under senare tid 
har emellertid ett antal personer åter fängslats. Polisen har fått utökade 
möjligheter att i häkte hålla kvar personer som anklagats för allvarliga 
brott. Dödsstraff förekommer. Anklagelserna om tortyr har minskat. Ytt
rande- och mediafriheten är, med vissa begränsningar. relativt omfatlande 

i Kenya. 
De största biståndsgivarna till Kenya är Världsbanken. USA. Japan. 

Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna och Norge. 
Det svenska biståndet utgör numera mindre än 5 % av det totala biståndet. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Kenya regleras av ett tvåårigt avtal för bud
getåren 1987/88 och 1988/89. Medclsramen för 1988/89 uppgår till 
140 milj. kr. Sedan det svenska biståndet inleddes 1965 har 1.68 miljarder 

kr. utbetalats. 
Samarbetet är koncentrerat till landsbygdsutveckling inom sektorerna 

markvård. vattenförsör:jning och hälsovård med familjeplanering. Vidare 
ges stöd till en landsbygdsutvecklingsfond. till dislriktsvägar. lantbruks

byggnader och husdjursförädling (artificiell insemination). I programmet 
ingår vidare varubistånd samt en personal- och konsultfond. 

Mcdelsfönlclningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

swnma 

Fördelning 

~larkvård/ jordbruk 
Landsbygdsutvecklingsf ond 
Vattenförsörjning 
Hälsovård och familjeplanering 
varubistånd. bundet · 
Landsbygdsväga.r 
Ö\Tigt 

Summa 

tJtgåH1de reservation 

lU87/H8 1988/89 

140 140 
86 70 

226 210 

Utbetalt Planerat 
Hl87 /88 1988/Sfl 

17 21 
18 lö 

26 32 
31 31 
31 ~5 

rn 15 
14 12 

156 lfi2 

70 48 

Årets utbetalningar har överstigit landramen och reservationen har mins
kat med 15 milj. kr. under året. Uppbyggnaden av reservationen ligger 

längre tillbaka i tiden och utgör en eftersläpning av det gamla varubistån

det. Flera faktorer har medverkat till den stora reservationen. bl. a. brister 
i projektadministration och planeringskapacitet samt nedskrivning av den 
kenyanska valutan. 

Afarhärd m. m. 

Den snabba befolkningsökningen har lett till att utnyttjandet av odlingsbar 
jord och betesmark ökat markant. Omfattande terrasseringsarbeten krävs 
för att erosionsrisken skall minska. Ca 700 000 småjordbruk har hittills 
nåtts av markvårdsprogram. Huvuddelen av markvårdsinsatserna genom
förs av bönderna själva. Insatserna omfattar även jordbruksstöd i form av 
ett intcnsivodlingsprogram för småjordbrukare samt uppförande av små 
lagringsbyggnader på landsbygden. lntensivodlingsprogrammet har bety
delse för både livsmedels- och energiförsö1jning. Stöd lämnas till jord
bruksministeriets markvårdsenhet och till utbildning av fältpersonal, till 
Kenya-Non-Governmcntal Organisation <KENGO) och till ett nationellt 
forskningsprogram om markvård. 

Genom stödet till landsbygdsutvecklingsfonden finansieras projekt för 
självhjälp och sysselsättning på by- eller distriktsnivå. 

Vattenfiirsörjning 

Stödet till landsbygdens vattenförsörjning syftar till att ge 800 000 männi
skor tillgång till rent vatten. Vattenprojekten har under 1980-talet stegvis 

omorienterats från relativt storskaliga och tekniskt krävande lösningar till 
enkel teknik. där befolkningen medverkar. Det svenska stödet är inriktat 
på drift och underhåll samt upprustning av befintliga anläggningar. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Hiil.1·01·1/rd 

Kenyas befolkning ökar med omkring 4 % per år. I takt med att befolk
ningen ökar kan en försämrad hälsostandard hefaras. Sti)det till hälsosek
torn har som målsättning att förstärka landshygdshälsovården. främst den 

förebyggande vården med inriktning på barna- och mödravård med familje
planering. 

I hälsovårdsprogrammet finns flera komponenter. såsom underhåll av 
byggnader och utrustning. ett basläkemedelsprogram. familjeplanering. 
fortbildning av hälsopersonal med stöd till förebyggande åtgiirder mot 

AIDS samt förebyggande hälsovård. 

Perso11alj(111d 

Personalfonden används till största delen för stöd till datorisering i central
banken. Andra exempel på anviindning av fonden är personalhistfrnd för 

bl. a. skuldhantcring. 

Varuhiständ 

Varubiståndet används för upphandling i Sverige av bl. a. utrustning för 
elcktrifiering av landsbygden, reservdelar till järnvägsvagnar, telekommu
nikationsutrustning samt handelsgödscl. 

Bistånd 11tanför /andra men 

T. o. m. budgetåret 1987/88 har totalt 78 milj. kr. utbetalats till enskilda or

ganisationers verksamhet. främst för insatser inom kooperation. hälsovård 
och skog. 

Sverige har genom BITS .. ställt två u-krediter om sammanlagt 
400 milj. kr. till Kenyas förfogande. 

Genom SAREC lämnas stöd till ett internationellt insektsforskningsin
stitut (ICIPE) med 7.8 milj. kr. Vidare lämnas stöd till studier inom mark

vård och kooperation. 
Två ILO-program stöds via anslagsposten Särskilda program. delposten 

Försöksverksamhet och metodutveckling. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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LAOS 

Befolkning 3,7milj. 119861 

Refolkningsti 11 växt 2.0 <:; 11980--Hfil 

BNPiinvänarc kr. 

Offentligt neltobisUmd/pcrson 

- Totalt 1exklusivc östländer; 93 kr. 1198(); 

-- Sverige 18 kr. I Hl8l\J 
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Ekonomisk och social utveckling 

Lao~ är ett litet, kustlöst och glesbefolkat land med en av de lägsta 
inkomsterna per invånare i viirldcn. Den helt övervägande delen av befolk

ningen iir sysselsatt i självhushållningsjordbruk. Landets moderna sektor 
är liten, förvaltningen svag och bristen på utbildad arbetskraft stor. De 
besvärliga kommunikationerna isolerar landets olika delar frän varandra. 
De naturliga förbindelserna g:'tr ofta till Thailand. Laos har efter hand 
anpassat sin politik efter dessa faktorer. Landet har nu en ovanligt öppen 
ekonomi för att vara ett socialistiskt u-land. 

Laos har haft en snabb tillväxt under 1980-talet. År 1987 drabbades 
landet dock av en svår torka, som medförde att jordbruksproduktionen 
och tillväxten föll. Ekonomin domineras helt av jordbruket. som svarar för 

två tredjedelar av BNP. Som jämförelse kan nämnas att industrin endast 
utgör 8 <;'(. av BNP. En betydande del av jordbruksproduktionen sker i 
kollektiv, men den praktiska innebörden av detta har gradvis minskat. 
Även staten skall således numera betala marknadspriser för leveranser 

från jordbrukarna. 
Laos stora strukturella problem - bristfällig infrastruktur. brist på ar

betskraft. liten hemmamarknad m. m. - förvärrades tidigare av en olämp
lig ekonomisk politik med inriktning på socialism och planhushållning. 
Landet saknade helt kapacitet att genomföra en sådan politik. Laos geo
grafiska belägenhet och kulturella struktur sätter snäva gränser för den 
ekonomiska politiken. Landets öppna gränser ledde till att mer än en 
tiondel av befolkningen, oftast de med bäst utbildning, flydde under åren 
efter maktskiftet 1975. De senaste årens ekonomiska reformer har givit 
påtagliga resultat. En stabil växelkurs har etablerats och inflationen mins
kat från JO()q till 10% per år. Affärslivet har blomstrat upp, främst i 
huvudstaden. Stora delar av Laos är dock fortfarande oberörda av föränd
ringarna, vilket t. ex. avspeglas i hög spädbarnsdödlighet. Utvecklingen 
har främst gynnat huvudstadsområdet och södra Laos utmed gränsen till 
Thailand. 

Svedjebruk är alltjämt vanligt. inte bara i avlägsna bergstrakter utan 
över hela landet. Svedjebruk är det stora miljöhotet i Laos. Det är emeller
tid nära förbundet med levnadssättet, särskilt för minoritctsfolken. vilket 
gör det svårt att minska omfattningen. 

Läget avseende de mänskliga rättigheterna har förbättrats efter hand. 
Fortfarande saknas lagstiftning, grundlag och domstolar, vilket gör rätts

skipningen godtycklig. Men antalet flyktingar har minskat och ornskol

ningslägrcn synes ha avskaffats. Den öppna gränsen utövar en mildrande 

effekt på politiken. 

Laos geopolitiska läge är nära relaterat till tre stormakter i regionen: 
Kina, Thailand och Vietnam. Förhållandet till Kina har förbättrats avse
värt, medan förhållandet till Thailand fortfarande är spänt. Vintern 1988 
utbröt stridshandlingar mellan länderna över en omtvistad gränsdragning. 

Samtidigt står Laos i kulturellt och ekonomiskt hänseende nära Thailand. 
Den vietnamesiska närvaron i form av rådgivare i förvaltningen och solda

ter minskar snabbt. Nu uppges färre än 10 000 vietnamesiska soldater vara 
posterade i Laos. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Laos m{1stc importera praktiskt taget alla industrivaror. Importen är fyra Prop. 1988/89: 100 
gånger s[1 stor som exporten. Exporten bcgriinsas till elkraft. trä och andra Bil. 5 
rävaror. Laos har stora naturtillgångar. vilka på sikt borde kunna bidra till 

en större export. Pt1 kort sikt hotar dock den bristande balansen att bromsa 

landets tillväxt. Skulderna liksom importen domineras av östliinder. vilka 

inte alltid kräver f1terbctalning. Underskottet finansieras genom bistånd. 
Laos är starkt histåndsheroende. Samtliga investeringar finansieras ge

nom bis!<'lnd. Öslliinderna dominerar. men Sverige tillhör jämte internatio
nella organ. Japan. Australien och Nederländerna de större givarna i 

övrigt. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvccklingssamarbete med Laos regleras av ett tvåårigt avtal för 

budgetåren 1988/89 och 1989/90 om 70 milj. kr. för vardera budgetåret. 

Samarbetet koncentreras till skogsencrgi samt transportsektorn. Sedan 

biståndssamarbctet inleddes 1974/75 har ca 630 milj. kr. utbetalats. 

Inledningsvis inriktades biståndet till Laos främst på tillväxt och obero

ende genom varubistånd och stöd till infrastruktur och företag. Stöd till 

infrastrukturen och exporten - genom kraftverk - är fortfarande mycket 

viktigt för Laos. Biståndet har dock vidgats till att stödja uppbyggnaden av 

skogsförvaltning. vilket får positiva konsekvenser för såväl tillväxten som 

miljön. Genom ökade kontakter med Laos kan Sverige även bidra med att 

tillföra nya erfarenheter till ett land. som nu söker häva sin isolering genom 

ökat samarbete med västvärlden. 

Biståndssamarbetct med Laos kännetecknades tidigare av stora pro
blem. En svag förvaltning, kombinerad med orealistiska förväntningar på 

båda sidor. fick följder för biståndets effektivitet. Numera inriktas projek
ten huvudsakligen på uppbyggnad av kunskaper genom utbildning. förvalt

ningsstöd m. m. Den förändrade allmänna ekonomiska politiken innebär 

även att biståndet för bättre effekt. 
Mcdelsfördclningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 

Anslag 
Ingaende reservation 

Swnma 

1987i88 

70 
53 

123 

1988/89 

70 
47 

117 

Fördelning Utbetalt Planerat 

Skogsbruk och träindustri 
Vagar och underhåll 
Xeset m. m. 
Halsostöd 
Varubistånd 
Konsu I ttj äns ter 

Summa 

Utgående reservation 

1(187/88 

24 
37 

11 

4 
76 

47 

1988/89 

16 
28 
62 

1 

5 
4 

115 

2 
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Reservationen fortsatte att minska under 1986/87. Ramen är nu väl inteck- Prop. 1988/89: 100 
nad. Xesct-projektet innebär att reservationen kommer att försvinna inom Bil. 5 

kort. 

Skogsbruk 

Samarbetet inom skogssektorn har pågått i tio år. Ett par relativt effektiva 

skogsföretag. vilka svarar för en stor del av virkesavverkningcn i Laos. har 
byggts upp. Avsättningen av produktionen är dock ett problem. Stöd till 
Laos skogsstyrelse inleddes 1980 och omfattar policy-utveckling. invente
ring av skogsbeständet. plantering. utbildning och rådgivning. Ett försöks

projekt för stabilisering och effektivisering av svedjebruket inleddes 

1986/87. Utveckling av naturvårdsplancring o;::h naturreservat stöds sedan 
1987/88. 

Vägar och 1111dcrlulll 

Det svenska stödet till transportsektorn har bl. a. omfattat broar. tankbilar. 
asfalt och en verkstad för underhåll av lastbilar. Verkstaden har länge haft 

låg produktivitet och ditlig lönsamhet. Det svenska stödet till verkstaden 
inriktas pa förctagslcdning och marknadsföring. 

Ett långsiktigt stöd till vägsektorn inleddes 1985/86. Stödet syftar främst 
till att bygga upp landets kapacitet att förbättra och underhålla vägar. 
Insatsen är därför till stor del inriktad på utbildning. Stöd lämnas även till 
upprustningen av vägen söderut från Vientiane. Goda resultat har upp

nåtts. 

Energi 

Avtal om stöd till ett vattenkraftprojekt i Xeset i södra Laos i samarbete 
med Asiatiska utvccklingsbanken och Världsbankcn slöts under 1987. En 
studie av projektets miljöeffekter genomförs för närvarande. 

Personal- och konsu/(/(md 

Fonden används bl. a. för personutbyte och utbildningsinsatser i syfte att 
bidra till att effektivisera förvaltning och företag. Verksamheten avses 

expandera. 

Hii/.wn/rd 

Under 1988/89 kommer stöd genom UNICEF till en insats för mödra- och 

barnhälsovård att inledas. 
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Varuhistånd 

Varubiståndet omfattar varor som asfalt. borrar. takplåt och jutesäckar. 
En stor del av dessa går numera över Da Nang isUillet för genom Thailand. 
vilket till oförändrade kostnader medfört snabbare leveranser. 

Insatser utanfiir /andramen 

Laos får del av det svenska stödet till Mckong-kommitten. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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LESOTHO 

väg 
jarnvag 

Befolkning 

Befolknings ti 11 växt/ år 

Bl\'P/invånare 

Offentligt nettobistånd;person 

- totalt 1exkl. östländer1 

- Sverige 

. ,ri·;·: 

1. 6 milj. 119861 

2. 7 '"f 11980-861 

370 dollar 119861 

394 kr. 1 l!J86 I 

30 kr. 119861 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

Lcsotho är helt omslutet av Sydafrika. Det lilla bergslandet är därför i de 
flesta avseenden beroende av den mäktige grannen. Inkomster från tulluni

onen med Sydafrika utgör den största inkomstkiillan. Praktiskt taget all 

import kommer från Sydafrika. Arbetslöshet och undersysselsättning ut

gör stora problem. Hälften av alla löncarbetande män arbetar i Sydafrika. 

Bl. a. som följd av migrantarbete är jordbruket mycket eftersatt och låg

produktivt. Den odlingsbara arealen är liten och minskar bl. a. genom en 

omfattande jorderosion. 

Den nuvarande regimen för en pragmatisk och resultatinriktad politik 

där politiska motsättningar gentemot Sydafrika tonas ned och gemensam

ma intressen lyfts fram. Ett belysande exempel på denna politik utgörs av 

samarbetet rörande Highland Water Scheme. Projektet innebär att vatten 

leds från dammar i Lesotho och säljs till Sydafrika. En kraftverksutbygg

nad i anslutning till projektet kommer att göra Lesotho självförsörjande på 

energi. 
Lesotho styrs sedan 1986 av ett militärråd och partipolitisk verksamhet 

är förbjuden. Samtidigt kan noteras att inga lesothier längre lämnar sitt 

land på grund av politisk förföljelse. Det finns också vissa ansatser till en 

demokratisk utveckling på det lokala planet. Regeringen har inlett en 

administrativ reform för att öka det folkliga deltagandet på lokalplanet i 

utvecklingsarbetet. Lesothos roll som fristad för flyktingar från Sydafrika 
har kraftigt inkränkts. Sådana flyktingar sänds så snabbt som möjligt 

vidare till tredje land. 
USA är den största bilaterala biståndsgivaren. Därefter kommer Sveri

ge, Förbundsrepubliken Tyskland. Storbritannien, Canada och Danmark. 

Världsbanken (!DAi. Viirldslivsmedelsprogrammet CWFPI och EG är 

störst inom det multilaterala biståndet. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Lesotho inleddes 1967. året efter landets själv
ständighet. T. o. m. budgetåret 1987/88 har ca 250 milj. kr. utbetalats. Nu 
gällande samarbetsavtal avser perioden 1987/88-1988/89 och omfattar 
70 milj. kr. Det svenska biståndet till Lesotho har växt fram som en del av 

det ökade engagemanget i södra Afrika. Det syftar i första hand till att 

stödja landet att bevara sin självständighet. Utvecklingssamarbetet är kon

centrerat till förvaltningsutveckling, markvård och sysselsättningsskapan
de åtgärder. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.I: 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingitende reservation 

Swruna 

Fördelning 

Förvaltningsbistitnd 
Markvärd/Skogsutbildning 
Sysselsättningsskapande ätgärder 
Telekommunikationer 
studier och rapporter 
Civi 1 luftfart 
Å.teruppbyggnad av vägar 
och broar 
Landsbygdselektrifiering 

Utgående reservation 

Swruna 

Hl87/88 

:15. 0 
26. 4 
fil, 4 

Ctbetalt 
1987;88 

15.3 
ti, 2 
4. tl 
o. 7 

2.1 

9.4 
0.4 

38.7 

22. 7 

1988/89 

35.0 
~2.i 

51, 7 

Planerat 
1988/8\l 

17, 0 
10,0 
6.0 

2.0 
7,0 

7.0 

49.0 

8, 7 

Av reservationen tas 10 milj. kr. i anspråk som katastrofinsats för rehabili
tering av vägar och broar som förstörts vid översvämningar. 

Fiin•ultningsbistånd 

Förvaltningsbiståndet syftar till att höja kompetensnivån i den centrala 
statsförvaltningen. Verksamheten är inriktad på utbildning och metod
utveckling. Den svenska insatsen består av organisations- och lednings
utveckling samt finansförvaltning för att förbättra planering. styrning och 
kontroll av statliga resurser. Vidare ges stöd för rådgivning och utbildning i 
statistikproduktion. Insatser för effektivare fysisk planering omfattar råd
givning till plankontoret samt genomförandet av olika planeringsuppdrag. 
Flertalet insatser sker med medverkan av svenska institutioner. 

Marhård. markanl'ändning och skogsutbildning 

Biståndet på markvårdsområdet har fungerat väl. Det har lett till utarbe
tande av former för att få byborna engagerade i miljövård som bygger på 

gemensamma bybeslut, böndernas egen teknik och arbetsintensiva meto

der. Produktionen av säd. grönsaker och frukt har ökat i projektområdet. 
Sammanlagt medverkar 63 byar i någon form av markplanering. 

Systematisk trädplantering i det nästan trädlösa Lesotho bö1jade först 

1973. Totalt har utbildats 12 jägmästare. 35 skogsteknikcr och 6 skogsför
män. Dessutom har 70 jordbruksrådgivare nu också skoglig utbildning. Ca 

20 % av de utexaminerade är kvinnor. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Arhetsi11te11sil'll metoder 

Programmet för sysselsättningsfrämjande åtgärder ger arbete till i medeltal 
2 000 personer per är, framför allt vid vägbyggen pä landsbygden. Det har 
dock varit svf1rare att skapa sysselsättning inom andra sektorer. Det vidare 
syftet är att ge migrantarbetare i Sydafrika möjligheter till arbete i sitt eget 
land. 

T eleko111 munika t ioner 

Tefeinsatsen avslutades under 1987/88. Den har bidragit till att göra Leso
tho oberoende av Sydafrika för sina internationella telekommunikationer. 

Ci l'i I It {/(fim 

Sverige har sedan 1985 stött civilflyget i Lesotho. Stödet omfattar konsult
tjänster, utbildningsinsatser och reservdelar för ett flygplan inom ramen 

för SADCC-samarbetet. Flygplanet flyger numera till två SADCC-länder. 

Botswana och Zimbabwe. Den avslutande fasen omfattar fortsatt stöd till 
utbildning av piloter och mekaniker. 

Landsbygdse/ektrijiering 

Programmet för landsbygdselektrifiering innefattar uppbyggnad av 
33 kv-lcdningar, transformatorstationer och ett fjärrkontrollsystem. 

Örrigt 

Under 1988/89 kommer en insats för att öka det kvinnoinriktade biståndet 
genom kvinnobyrån att beredas. 

Bistånd utanför landramen 

Utanför landramen utgår stöd till SADDC:s markvårdssekretariat i Mase
ru. Tyngdpunkten i programmet ligger på utbildning. 

19 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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MO<;AMBIQUE 

Befolkning 

Befolkningsti l lväxt/ä.r 

BNP ! invånare 

Offentligt bistånd/person 

- totalt 

- Sverige 

TANZANIA 

Nacala 

INDISKA 

-väg 
-järnväg 

0 100 200 300 

km 

OCEANEN 

l(erta; Stig Söderlind, OSIDA 

14, 2 milj. 119861 

2. 7 7r 1 l!J80--l9861 

210 dollar 1198tli 

212 kr. ! lfl861 

35 kr. 119861 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

MO!;amhiques utveckling är nära knuten till det politiska skeendet i Syd
afrika. Landet är hårt utsatt för den destabiliseringspolitik som Sydafrika 
bedriver mot grannländerna. Produktion och distribution inom jordbruk, 
industri och handel har försvårats. och inom vissa områden helt lamslagits 
av de sabotageaktioner och den väpnade terror som utförs av den sydafri
kastödda rebellrörelsen. RNM. 2 400 primärskolor och 600 hälsokliniker 

har förstörts" eller fått stängas. 
Sydafrika har också utnyttjat M0<;ambiques ekonomiska beroende för 

påtryckningar. Antalet migrantarhetare har drastiskt reducerats från 
120 000 till 40 000 inom loppet av ett år. Transittrafiken till hamnen i 
Maputo har omdirigerats till sydafrikanska hamnar. MO!;ambique har på 

grund av dessa åtgärder förlorat viktig utlandsvaluta. Av landets befolk
ning är nästan sex miljoner beroende av bistånd för sin överlevnad. Över 
två miljoner människor lever som flyktingar i sitt eget land eller i grannlän

derna. 
År 1987 påbörjades ett treårigt ekonomiskt rehabiliteringsprogram. som 

innebär en orientering mot ökad marknadsekonomi med bl. a. en kraftig 
devalvering. höjda jordbrukspriser samt ökad tillgång på insats- och kon

sumtionsvaror till småbrukare. Programmet har utarbetats av MO!;am
bique i samarbete med IMF och Världsbankcn. Det har börjat ge positiva 

resultat. Tillväxten i ekonomin under första halvåret 1988 uppgick till 5 %. 
Exporten liksom varuutbudet har ökat. Samtidigt står det klart att vissa 
grupper kommer att drabbas hårt genom indragningar av statliga subven
tioner. Om programmet även fortsättningsvis skall ge önskade resultat 
krävs en ökning av det internationella gåvobiståndet och ökad effektivitet i 

statsförvaltningen. 
Skuldtjänsten uppgick 1988 till 240 9< ... Det står klart att skuldfrågan. 

trots omförhandlingar av utlandsskulden. kommer att vara ett stort pro
blem för lång tid framåt. Likaså kommer behovet av katastrofbistånd att 
vara stort. 
Mo~ambique är en enpartistat. där partikongressen bestämmer den poli

tiska inriktningen. Läget i Mo"ambique rörande mänskliga rättigheter har 
lyfts fram under det senaste året. Presidenten har betonat vikten av att 
FN :s deklaration om de mänskliga rättigheterna iakttas. Han har vidare 
bekräftat att Mo"ambique kommer att ratiticera OA U :s stadga för mänsk
liga rättigheter. I en internationellt uppmärksammad amerikansk rapport 
har omfattande brott mot mänskliga rättigheter konstaterats när det gäller 

rebellrörelsen MNR. 
M0<;ambique erhåller bistånd från ett stort antal länder i både öst och 

väst. utvecklingsbanker och enskilda organisationer. Gåvobiståndet år 
1988 uppgår till ca 400 milj. USD. Största biståndsgivare iir Sverige, Itali

en. Nederländerna, EG, Norge. USA och utveeklingsbankerna. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Sveriges bistånd 

Biståndssamarbetet med Mo<;ambique regleras av ett tvåårigt avtal för 
1987/88-1988/89 på sammanlagt 650 milj. kr. Totalt har 2 466 milj. kr. ut

betalats i landramsbistånd sedan det första avtalet 1975/76. 

Utvecklingssamarbetet med Mo<;ambique är i första hand inriktat på att 

åstadkomma ekonomisk tillväxt samt att minska landets beroende av Syd

afrika. Biståndet har successivt anpassats till det besvärliga läget i landet. 

Detta innebär att utformningen av pågående insatser har påverkats av 

såväl krigssituationen som av den ekonomiska krisen och strukturanpass
ningsprogrammet. Den nuvarande utformningen är en avvägning mellan 

projektbistånd. som går att genomföra under nuvarande omständigheter, 

och betalningsbalansstöd. Den fördjupade krisen har gjort att biståndet i 

hög grad har fått inriktas mot överlcvnadsinsatser. 

Medelsutnyttjandet har fram till 1985/86 varit mycket högt. Under 

1987/88 uppgår reservationen till 77 milj. kr. I det ekonomiska strukturan

passningsprogrammet ställs krav på att importföretag gör motvärdesbetal

ningar i inhemsk valuta för att få varubistånd. Kravet har medfört att vissa 

företag har hamnat i en akut betalningskris. 

Det svenska biståndet är koncentrerat till jordbrukssektorn, undervis

ning, industriupprustning och energi. Härtill kommer insatser av mer be

gränsad karaktär avseende skogsindustri. telekommunikationer och för

valtning. Med den djupa krisen i landets ekonomi har tillskott till betal
ningsbalansen blivit allt viktigare. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 198i/88 1988/89 

Anslag :l25 355 
Ingående reservation 68,3 17, 7 

Swnrna 388,3 432,7 

Fbrdelning Utbetalt Planerat 
1987 /88 1988/89 

Varubistånd 136,3 152,8 
MONAP/Lantbruk 35,0 32.0 
AGRICOM 14,2 15,0 
Fiske 5.5 
Skogsindustri 24,9 17,6 
Energi 11. 5 21. 0 
Telekommunikationer 10, 0 16,0 
Upprustning av industrier 29,4 32.0 
Undervisning 15.0 25,0 
Konsultfond 5,8 11. 0 
Personalfond 20.0 30,0 
Importutbildning iITC! 3,0 2.6 
Förvaltningsstöd 
Ofördelat 4,9 

Swnrna 315,5 355,0 

Utgående reservation 77, 7 77. 7 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Varubistllnd 

En ökande andel av det bistånd som har utbetalats över landramen utgörs 
av varubistånd. Under 1988/89 uppgår varubiståndet till 152 milj. kr.. 
dvs. knappt hälften av landramen. Varubiståndet är ett viktigt bidrag till att 
hålla delar av industriproduktionen och transportapparaten igång. Stödet 
koncentreras till papper, mediciner, reservdelar och vissa råvaror till indu
strin. Upphandlingen görs huvudsakligen genom Moc;ambique. Den bund
na delen av biståndet uppgår till 15 milj. kr. 

Jordhrukssektorn 

Det svenska stödet till jordbrukssektorn har starkt påverkats av kriget på 
landsbygden. Det nordiska MONAP-programmet kommer efter år 1990 att 
övergå till bilaterala program. Antalet projekt har reducerats och inriktas 
främst på småjordbrukens problem. Jordbruksministeriets planerings- och 
utredningsenhet får stöd. Även för stödet till marknadsföretaget AGRI
COM har ett sista nordiskt avtal förberetts. AGRICOM kommer att efter 
år 1989 erhålla bilateralt svenskt stöd. 

Det tvååriga nordiska projektet för stöd till hantverksfiske har avslutats 
och utvärderats. Ett begränsat bilateralt stöd för produktion och underhåll 
av olika typer av båtar för hantverksfisket ges inom ramen för varubistån

det. 

Industrisektorn 

Stödet omfattar uppförande och drift av en fabrik för tillverkning av sågade 
trävaror och spånskivor i provinsen Manica. Projektet har påverkats myc
ket negativt av det försämrade säkerhetsläget i området. Fortsatt driftstöd 
utgår under 1988/89. Under denna tid skall projektets förutsättningar att på 
sikt bli lönsamt utredas. 

Olika insatser genomförs för att i samarbete mellan svenska och mrn;am

bikiska systerföretag rusta upp industrianläggningar. Fyra industrier har 
hittills rehabiliterats. Under den kommande perioden kommer tonvikten 
att läggas vid småindustri och kunskapsutveckling. 

Energi 

Stödet har främst avsett konsultinsatser och inkluderar personalbistånd till 
drift och underhåll av högspänningsnät. utbildning av krafttekniker samt 
till en tjärrkontrollstation för Maputo. Samarbetet kommer att öka i om
fattning och ett tvåårigt sektorstöd på energiområdet har nyligen ingåtts. 

Telekommunikationer 

Inom telesektorn utgår konsult- och utbildningsstöd i samband med upp
rustning och utbyggnad av landets telenät. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Unden·i.rning 

Stödet till undervisningssektorn ökar under de kommande åren. Samarhe
tet kommer att ha samma inriktning som tidigare. varvid produktion och 

distribution av läroböcker och skolmaterial för primärskolan utgör en 
viktig komponent. Det utökade stödet går även till att höja kapaciteten för 
planering och administration. Yrkesutbildning. alfabetisering och vuxenut

bildning är andra samarbetsområden. 

Per.rnna{fi>nd 

Bristen på utbildad personal är akut inom många områden. Fonden har 
därför stor betydelse för landets möjligheter att rekrytera kunnig utländsk 
personal. Ett fristående sektorstöd för kapacitetsuppbyggnad inom civil

ministeriet och finansministeriet är under beredning. 

Bistånd 11tm(f'ijr la11drame11 

Det svenska stödet till Mo~ambique omfattar betydande insatser utanför 

landramen. Insatsen inom det regionala samarbetet med SADCC utgör ett 
viktigt komplement med betydande insatser inom de strategiska transport
och energisektorerna. Totalt har ca 150 milj. kr. betalats ut och ytterligare 

ca 500 milj. kr. är avtalade eller under beredning avseende bl. a. vägpro
jekt, energi och stöd till den s. k. Beira-korridoren. 

Mo~ambique har beviljats särskilt betalningsbalansstöd för det ekono
miska rehabiliteringsprogrammet. För 1987/88 träffades avtal om totalt 

142 milj. kr. 
Katastrofbiståndet har ökat kraftigt och uppgick 1987/88 till ca 

210 milj. kr. Stödet är inriktat på de genom kriget och torkan mest utsatta 
grupperna och består av läkemedel och medicinsk utrustning, livsmedel 
samt konsumtions- och insatsvaror till småbrukare. 

SAREC lämnar stöd till forskningsverksamheten vid universitet i Mapu
to. Afrikagruppernas rekryteringsorganisation tAROJ har volontärer i Mo

~ambique. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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NICARAGUA 

ST/LL4 

HAVET 

--permanentad väg 
---- g·rusväg 

0 50 100 150 

km 

Befolkning 

Bef olkningstil 1 växtiår 

BNP/invånare 

Offentligt bistånd/person 

- totalt 1exkl. östländer1 

- Sverige 

3,4 milj. 119861 

:-l.4"" 11980-19861 

?BO dollar I 1986 i 

:-!18 kr. rl9861 

31 kr. 119861 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

Nicaraguas ekonomi är efter de många krigsåren i stark obalans. BNP per 
invånare har sjunkit och investeringarna har minskat kraftigt. Detta har i 

sin tur lett till en dramatisk nedgång i lcvnadsstandarden. Nicaragua är ett 
av de mest skuldsatta länderna i världen per invånare. I bö1jan av 1988 
genomfördes en omfattande valutareform som tillsammans med andra 
åtgärder syftade till att nedbringa inflationen. angripa snedvridna prisrela

tioner, anpassa priserna till världsmarknaden. gynna exporten och stimule
ra produktionen. Problemen med inflation och underskott i statsbudgeten 
kan dock inte lösas förrän resurserna till militären kan överföras till ut
vecklingsändamål. Nicaragua kommer även framgent att vara beroende av 
betydande bistånd för återuppbyggnad och utveckling. 

Av de konfliktdrabbade länderna i Centralamerika iir Nicaragua det land 
som gått längst när det gäller försonings- och demokratiseringsåtgärder i 

enlighet med den centralamerikanska freds planen frän augusti 1987. En 
bred nationell dialog har inletts, amnesti och benådningar har genomförts 
och en temporär vapenvila har uppnåtts genom förhandlingar med contras

rebellerna. Dessa har erbjudits möjlighet att fritt delta i Nicaraguas poli

tiska liv när väl en permanent vapenvila har uppnåtts. En förhållandevis fri 
debatt förs i parlamentet och i nyhetsmedierna. I januari 1988 upphävdes 
undantagstillståndet. Därmed kunde den nya konstitutionen börja tilläm
pas fullt ut. Samtidigt avskaffades undantagsdomstolarna, TPA, vilka 
brast ur rättssäkerhetssynpunkt. Genom dessa åtgärder har rättssäkerhe

ten förbättrats. Den nationella dialogen mellan regeringen och oppositio
nen i landet har emellertid avbrutits och relationerna försämrats ytterligare 
genom fängslandena av ett 30-tal medlemmar ur oppositionen i juli 1988. 
Efter bl. a. internationella påtryckningar släpptes dessa under november 
och december 1988. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Nicaragua regleras av ett tvåårsavtal för bud
getåren 1988/89-1989/90 omfattande 380 milj. kr. Sedan det svenska bi
ståndet inleddes år 1979 har totalt 856 milj. kr. utbetalats t. o. m. budgetåret 
1987/88. 

Biståndet har i första hand varit inriktat på ekonomisk tillväxt och 
nationellt oberoende. Koncentrationen har legat på utvecklingen av lan
dets gruvor och på skog. Stöd har också utgått till energisektorn. 

Den fortgående ekonomiska krisen har föranlett en successiv anpassning 
av biståndet. Ökad vikt har lagts vid kortsiktiga produktiva insatser, samti

digt som de långsiktiga perspektiven bibehållits. Huvudinstrumentet i kris
anpassningen har varit det varubistånd som infördes under budgetåret 

1985/86. 
Särskilda ansträngningar har gjorts för att stödja utsatta grupper, där

ibland kvinnor, samt för att främja en utveckling mot demokrati och 
samhällelig mångfald. De enskilda organisationernas stora engagemang 
betyder mycket i samarbetet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

284 



Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

sununa 

Fördelning 

Mineralsektorn 
Skogssektorn 
Energisektorn 
Personal- och konsultfond 
Varubistånd 
Lantbrukskooperation genom SCC/UNAG 
Kultursamarbete 
Kvinnoinsatser 

Sununa 

Utgående reservation 

Minera/sektorn 

1987/88 1988/89 

160 190 
25.5 11, 4 

185, 5 201.4 

Utbetalt Planerat 
1987/88 1988/89 

38.9 40 
32,0 31 
12,0 21 

2. 1 3 
69.S 13 
11,0 22 

1, 7 1,6 
2,5 

114. 1 200,l 

11. 4 1, 3 

Insatserna är koncentrerade till två av landets fyra guldgruvor. Biståndet 
omfattar malmprospektering. upprustning av gruvorna. rådgivning för an
rikningsverk samt utrustning och uppbyggande av ett minerallaborato
rium. Biståndet syftar till utveckling av lönsam drift och bidrar till att säkra 
malmreserver för fortsatt brytning. Tillräckliga malmresurser för 15 års 
drift har identifierats. Två anriknings verk har färdigställts och utbildnings
verksamhet pågår. Guldproduktionen har genom dessa insatser ökat med 
60%. En skola för uthildning av gruvarbetare har också startats. 

Skogsbruk 

Biståndet syftar till att bidra till ett effektivt skogsbruk och att öka produk
tionen av skogsprodukter. Insatserna avser bl. a. rehabilitering av sågverk 
och en plywoodfabrik, utbildning av skogstekniker samt skogsplantering. 
Den statliga skogsindustrin har som en direkt följd av den svenska insatsen 
kunnat återuppta sin export. 

Energisektorn 

Inom energiområdet stöds planering för små och mellanstora kraftverk i 
områden på landsbygden som inte kan nås genom det nationella eldistribu
tionsnätet. Den försöksverksamhet med alternativa energikällor. som på
gått under ett par år, har givit goda resultat. Biståndet har även omfattat 
reservdelar till ett oljekraftverk. 
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Varubistånd 

Varubiståndet utgör den största posten i samarbetet och har använts för 
inköp av reservdelar och verktyg för bussar. kemikalier och insatsvaror för 
kemisk industri och läkemedelsindustri. Ett nytt inslag är stöd till en fond 
som förser privat och statlig exportindustri med utländsk valuta. 

Lanthr11kskooperationen 

Stödet till lantbrukskooperationen blev under budgetåret 1987/88 långsik
tigt i och med att ett treårigt avtal om totalt 90 milj. kr. undertecknades. 
Härav belastar 18 milj. kr. katastrofanslaget. Insatsen administreras av 
Swedish Co-operative Centre <SCC) i samarbete med en nicaraguansk 
bondefacklig organisation (UNAG). Stödet skall dels förse befolkningen 
på landsbygden med nödvändiga varor. dels stödja uppbyggnaden av en 
självständig och fungerande kooperativ organisation. 

Kultursamarhete 

Under budgetåret 1987/88 påbörjades kultursamarbete som en del av det 
landramsfinansierade samarbetet. Bibliotek. museer och en teater får stöd 
för angelägna återuppbyggnadsinsatser. Verksamheten genomförs i samar
bete med svenska institutioner. bl. a. Kungl. biblioteket och Statens histo
riska museer. 

Bistånd utanför landramen 

Inom forskningssamarbetet med SAREC ges stöd till forskning, som är 
relaterad till det övriga samarbetet inom gruv-. skogs- och energisektorer
na. Samarbetet med SAREC regleras av ett tvåårigt avtal för budgetåren 
1987/88-1988/89, omfattande 16 milj. kr. 

Ett flertal svenska enskilda organisationer genomför insatser i Nicara
gua om totalt 22 milj. kr. avseende budgetåret 1986/87. De största bidragen 
har gått till Utbildning för bistånds verksamhet ( UBV). Svensk volontär
samverkan (SYS) och Arbetarrörelsens internationella centrum <AICJ. 

Katastrofbistånd har under budgetåret 1987 /88 utgått med ca 
24.4 milj. kr.. varav 13 milj. kr. avser stödet till lantbrukskooperationen 
(UNAG). Vidare har humanitärt stöd lämnats till miskitobefolkningen på 

Atlantkusten. 
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SRI LANKA 

INDIEN 

Mannar-1ikm 

Karta: Stig Södelllnd, OSIOA 

Befollming 

Befolkningstillväxt/år 

BNP/invånare 

Offentligt nettobistånd/person 

- totalt 1exkl. östländer1 

- Sverige 

0 biståndsprojektet Kotmale 
väg 

-järnväg 

0 50 100 

km 

Bengaliska 

bukten 

INDISKA OCEANEN 

16.1 milj. 119861 

1,5"! 11976-861 

400 dollar 119861 

253 kr. 119811 

11 kr. 11987 /881 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

287 



Ekonomisk och social utveckling 

Utvecklingen i Sri Lanka har under de senaste åren präglats av den 
allvarliga väpnade konflikten mellan singaleser och tamiler. Den överens
kommelse som träffades i juli 1987 mellan Sri Lanka och Indien har lett till 
ett visst lugn i de tidigare stridsområdena. Det har dock inte varit möjligt 

att fullfölja fredsavtalet, som väckt starkt motstånd bland tamilska extre
mister och singalesiska nationalister. Sju provinsrådsval har genomförts 

under 1988, men val till det provinsråd, som skall administrera den 
sammanslagna norra och östra provinsen har ännu inte ägt rum. President

val har utlysts till december 1988. Som en följd av det osäkra läget har 
investeringarna minskat. Landets försvarskostnader har ökat kraftigt och 

därmed förstärkt underskottet i statsbudgeten. 
Genom fredsavtalet genomdrevs en decentralisering av makten från 

centralregeringen till nyinrättade provinsråd i syfte att tillmötesgå tamilska 
krav på självbestämmande. Fredsavtalet kom att utlösa en våg av terror

dåd, där framför allt regeringspartiet UNP drabbades. Regeringen har 
svarat med att sätta in hårdföra polisstyrkor. Utvecklingen har medfört att 

brotten mot mänskliga rättigheter i Sri Lanka har fortsatt och även tilltagit 
i omfattning. Dessa brott har även blivit vanliga utanför den norra och 

östra provinsen. 
Tillväxten år 1987 stannade vid 1,5 %, vilket var den lägsta nivån på 13 

år. Torka och den politiska oron är de viktigaste skälen till denna utveck
ling. 

Jordbruksproduktionen sjönk totalt med 8 %, medan tillverkningssek
torn noterade en ökning med 7 %. Textil- och beklädnadsindustrins tillväxt 
var 23 %. Underskottet i bytesbalansen minskade till följd av en uppgång 

av råvarupriserna samt en ökning av beklädnads- och ädelstensexporten. 
Valutareserven motsvarar två månaders import. Skuldtjänsten uppgick till 
28,5 %. Inflationen ökade till ca 14 %. Likaså ökade arbetslösheten till ca 
20 %, i vissa distrikt ända upp till 30 %. 

Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken har vid sidan av flera 
givarländer utfäst bistånd till Sri Lanka för återuppbyggnad i landets 
konfliktdrabbade delar. Världsbanken är landets största biståndsgivare 
medan de ledande bilaterala givarna är USA, Japan. Storbritannien och 

Canada. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbete med Sri Lanka regleras av ett tvåårigt samarbetsav
tal för perioden 1987/88-1988/89 och omfattar totalt 100 milj. kr. Sedan 

biståndssamarbetet med Sri Lanka inleddes 1958 har ca 1,8 miljarder kro

nor utbetalats. 
Sverige har sedan 1978/79 finansierat delar av vattenkraftprojektet i 

Kotmale, ett av tre stora kraftverk inom Mahaweliprogrammet. Det svens
ka stödet till Kotmale har maximerats till I 395 milj. kr. och den sista 

utbetalningen gjordes 1987 /88. 85 % av stödet har varit bundet till upp
handling i Sverige. Elproduktionen har varit i gång sedan december 1987. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

288 



Sedan Kotmale-projcktet har avslutats koncentreras det svenska bistån
det på landshygdsutveckling och utbildning. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt lfl87 /88 1988/89 

Anslag 210 50 
Ingående reservation -48 33 

Surruna 162 83 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1987 /88 Ul88/89 

Vattenkraftverket Kotmale 103 
Landsbygdsutveckling 10 17 
Undervisning 12 15 
Immunisering 3 7 
Konsultfond mm 6 

Summa 129 4~ 

Utgående reservation 33 38 

Landsbygds11t1·eckling 

Sverige stöder sedan år 1979 ett landsbygdsutvecklingsprogram i Matara

distriktet i landets sydvästra del. Sedan år 1984 präglas programmet av en 
mer medveten strävan att nå fattiga befolkningsgrupper. Stödet inriktas på 
tre huvudområden: integrerad byutveckling med ett stort mått av folkligt 
deltagande. åtgärder för att skapa arbetstillfällen och social infrastruktur. 
Sverige stöder också hälso- och undervisningsinsatser inom ett liknande 
landsbygdsutvecklingsprogram i höglandsdistriktet Badulla. Det riktar sig i 
första hand till plantagearbetarbefolkningen i eftersatta landsbygdsområ
den. J projektet ingår integrerad byutveckling. bl. a. med tonvikt på mark
vårdsinsatser bland svedjebrukare. 

Underl"isning 

Det svenska stödet till undervisningssektorn inleddes år 1974. För närva
rande omfattar programmet upprustning av plantageskolor och primär
skolor på landsbygden samt distansundervisning av lärare och specialun
dervisning. 

lmmunisering 

År 1987 ingicks ett avtal med UNICEF och den lankesiska regeringen om 
stöd till landets immuniseringsprogram. som syftar till att ge samtliga barn 
upp till tre års ålder ett fullgott skydd mol sex sjukdomar. J programmet 

ingår även stelkrampsvaccinering av kvinnor i fertil ålder. Programmet har 
redan nått en täckningsgrad om ca 80 %. 
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Bistånd llTanfi"ir tandramen 

Sammanlagt 16 milj. kr. har under 1987 /88 utgått i kata5trofbistånd till 
UNHCR. Diakonia och Ungdomens Nykterhetsförbund för arbete i de 

krigsdrabbade norra od1 östra delarna av landet. 

Ett 10-tal svenska enskilda organisationer erhåller stöd IHtn SIDA för sin 

verksamhet i landet. Därutöver ges direktstöd till sju lankesiska kvinnoor

ganisationer. 

SAREC samarbetar med Sri Lankas nationella forskningsråd. NARE

SA. Insatserna kostade 2,5 milj. kr. under budgetfiret 1987/88. Verksamhe

ten avser bl. a. forskning om vattenbufllar och söt vattenfiske. 
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TANZANIA 

Karta St19 Soderhnd. ~-~f;A. 

Befolkning 

Befolkningstillviixt/år 
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Ekonomisk och social utveckling 

Jordbruk och boskapsskötsel sysselsätter ca 85 % av befolkningen och 
utgör därmed de dominerande sektorerna i Tanzanias ekonomi. Industri

utvecklingen har gått långsamt och många företag arbetar idag långt under 

sin kapacitet. Den svaga infrastrukturen på alla områden har bidragit till att 

alla reformförsök går långsamt. Den ekonomiska krisen har inneburit en 

försämring inom de sociala sektorerna, främst utbildning och hiilsovård. 

Utlandsskulden är mycket hög, med en skuldtjänstkvot för närvarande om 

ca 50 %. 
Tanzania har under de senaste åren genomfört ett ekonomiskt struktur

anpassningsprogram i huvudsaklig överensstämmelse med de policyrikt

linjer som förordas av Internationella vah;tafonden OMFJ. De viktigaste 

inslagen i reformpolitiken har varit en kraftig nedskrivning av valutan. 

betydande nedskärningar av de statliga utgifterna. minskad upplåning 

inom bankväsendet. uppjustering av räntenivån. effektivisering av den 

statliga verksamheten samt ökade producentpriser för jordbruksproduk

ter. Till stor del har Tanzania lyckats genomföra planerna i den takt som 

överenskommits med IMF. För att kunna fullfölja den inslagna vägen är 

Tanzania beroende av att biståndsflödet upprätthålls på en fortsatt hög 

nivå. 
Den ekonomiska utvecklingen har varit positivare än tidigare, med en 

tillväxt överstigande befolkningsökningen och ökade exportinkomster. 

Den ekonomiska krisen har dock ännu inte kunnat övervinnas, detta har 

bl. a. lett till negativa effekter inom de sociala sektorerna, t. ex. hälsovård 

och utbildning, där en kraftig standardsänkning ägt rum. Grundskola och 

läkarbesök har också avgiftsbelagts. Lönerna inom offentliga sektorn har 

urholkats kraftigt vilket medfört sänkt kvalitet inom social service. 
Tanzania är en enpartistat, och partiet är överordnat parlamentet. Val 

till parlamentet präglas dock i praktiken av viss pluralism inom enpartisy

stemets ram. Läget avseende mänskliga rättigheter är relativt gott. Strävan 

efter jämlikhet och människovärde har varit ett av regeringens uttalade mål 

alltsedan självständigheten och stora satsningar har gjorts inom t. ex. un
dervisning och hälsovård. Amnesty lnternational tillåts verka i landet. 

Tanzania har länge aktivt arbetat mot rasdiskriminering i internationella 
sammanhang och bedriver en generös flyktingpolitik. För närvarande har 

ca 240000 människor erbjudits en fristad i landet. 

Sverige är för närvarande det största bilaterala givarlandet. Andra stora 

givare är Nederländerna. Canada, Förbundsrepubliken Tyskland, Dan

mark. Norge och Storbritannien. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Tanzania regleras av ett tvåårigt avtal för 

budgetåren 1987/88-1988/89. omfattande totalt I 020 milj. kr. Sedan det 
svenska biståndet inleddes år 1964 har t. o. m. budgetåret 1987/88 sam

manlagt ca 5 miijarder kr. utbetalats. Huvudmålsättningen för det svenska 

biståndet under de senaste åren av svår ekonomisk kris har varit att 
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medverka till strukturanpassningsåtgärder som bidrar till ekonomisk åter
hämtning och tillväxt. Genom biståndssamarbetet skapas också förutsätt
ningar för att upprätthålla standarden inom de sociala sektorerna. t. ex. i 
fråga om hälsovård och undervisning. En betydande del av biståndet 
används för rehabilitering, konsolidering och drift av existerande anlägg
ningar samt social service. Vidare tillgodoses genom biståndet särskilt 
angelägen import. huvudsakligen för industri. jordbruk och kommunikatio
ner. Inom biståndet ges ökad vikt åt åtgärder som främjar decentralisering 
och ökat folkligt deltagande. 

Medelsfördelningcn framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 

Anslag 
InglJ.ende reser\'ation 

Fördelning 

Industri 
Energi. Mberakraftverket 
Undervisning 
Landsbygdsutveckling 
Förvaltning 
Varubistånd 
ÖVrigt 

Swnrna 

Utgående reservation 

Industri 

Swnrna 

1987/88 1988/89 

510 520 
8fl,8 162 

599,8 !i82 

Utbetalt Planerat 
1!)87/88 1988/89 

l lö, :1 119. 5 
29.4 13 
50,2 55 
72. 1 84 
20, 6 23 

118, 5 186 
16, 1 42 

483,2 524,5 

8!l, 8 115 

Rehabiliteringsinsatser har givits ett ökat utrymme och omfattar för närva
rande cementindustri. produktion av jordbruksredskap samt tryckeri- och 
förpackningsindustri. Stöd ges till driften av pappers- och massafabriken i 
Mufindi, vilken bl. a. Sverige har finansierat. Inom smflindustriprogram
met har 29 företag med totalt över 700 anställda etablerats med stöd från 
svenska systerföretag. Stöd ges även till exportfrämjande insatser. Bidra
gen till serviceinstitutioner för industrin samt till utvecklingsbanken. TIB. 
har minskats. 

Unde1Tisni11g 

Den ekonomiska krisen har lett till en försämring av utbildningskvaliteten. 
Biståndet till undervisning syftar till att motverka denna försämring bl. a. 

genom produktion av läroböcker och undcrvisningsmaterial. rehabilitering 
av skolbyggnader och utbildning av lärare. Praktisk utbildning inom olika 
yrken stöds genom den svenskfinansierade skolan för yrkesutbildning i 

Moshi. 

20 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Landshygdsuti·eckling 

Svenskt histånd utnyttjas för att i de tre regionerna vid Victoriasjön säker
ställa att installerade vattenförsörjningsanläggningar fungerar. I detta pro
gram integreras vatten-. sanitets- och hälsovårdsaspekter. I programmet 
tillämpas en enkel teknologi, bl. a. i syfte att främja befolkningens och 
särskilt kvinnornas deltagande. 

Hälsostödet i samarbetsprogrammet avser färdigställande av hälsocen
traler och stöd till ett nutritionsinstitut. samt åtgärder för att förebygga 
AIDS. 

Svenskt histånd används till att på nytt bygga upp den kooperativa 
rörelsen i landet. Samarbete bedrivs också inom ett byskogsprogram med 
tonvikt på enkel teknologi, folkligt deltagande och markvård. 

Fiirl'lilllling 

Biståndet till utveckling av förvaltningen avser främst åtgärder för att bistå 
finans- och planeringsministeriet bl. a. i fråga om skuldhantcring. förvalt
ning, beskattning, statistik och revision. 

Varuhiständ 

Sverige och Tanzania har avtalat att en betydande del av biståndssamarbe
tet tills vidare skall utgöras av import av varor för att säkerställa priorite
rad produktion och underlätta den ekonomiska återhämtningen. Varubi
ståndets andel av utbetalningarna har under de senaste åren uppgått till en 
tredjedel. Dessa biståndsmedel används huvudsakligen för jordbruket. 
transportväsendet och industrin. Varubiståndet har utnyttjats bl. a. för att 
tillgodose behov för sammansättning och reparation av lastbilar och har 
även omfattat handelsgödsel. 

Bistånd utm~för /andramen 

Svenska enskilda organisationer är engagerade i ett trettiotal projekt, 
bl. a. inom hälsovård, undervisning och landsbygdsutveckling. För närva
rande är 22 volontärer från Svensk volontärsamverkan verksamma i Tan
zania. Utanför landramen ges även stöd till kvinnoprojekt. 

Genom SAREC ges stöd till tanzaniska forskningsinstitutioner, huvud
sakligen för forskning inom medicin. jord- och skogsbruk. 

Inom SADCC-samarbetet pågår tre projekt avseende en mikrovågslänk 
mellan Tanzania och Malawi, rehabilitering av Dar es Salaams hamn och 
upprustning av T AZARA-järnvägen. 

Under 1988 har Sverige givit särskilt betalningsbalansstöd till Tanzania 
om totalt 138 milj. kr. Dessa har främst använts till varubistånd och för 
rehabilitering av hamnen i Dar es Salaam. 
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VIETNAM 
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0 

Befolkning 63 milj. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Vietnams ekonomiska situation förvärrades ytterligare under år 1987. Den 
ekonomiska tillvUxten minskade till :! %. främst genom att jordbruket 
drabbades av torka. Hungersnöd var nära att utbryta i vissa provinser. 

Jordbruket dominerar ekonomin. Produktionsökningen har stagnerat. 
sett över flera års sikt. Brist råder på insatsvaror s~1som konstgödning och 
bevattningspumpar. Jordbruket har gradvis avn::glcrats. Bönderna får allt 

större frihet att avgöra vad som skall odlas och var produktionen skall 
säljas. I dagens liige saknar dock bonden ofta motiv för att öka produktio

nen. eftersom det inte finns några konsumtionsvaror att köpa. Jordbruket 
är fortfarande mycket känsligt för väderförändringar. 

Industrin är i en djup kris. liksom hela den statliga sektorn av ekonomin. 
Under senare år har en rad reformer genomförts i syfte att förbättra 
ekonomins funktion. Reformerna har dock varken varit tillräckligt genom

gripande eller samordnade. Effekterna har urholkats av en alltför expansiv 
finanspolitik. Inflationen minskade visserligen under år 1987 till ca 3000·L 
men har åter ökat markant under år 1988. Den dåliga skörden har lett till en 
kraftig. varaktig ökning av rispriset. Trots att reformerna ännu inte har lett 

till varaktiga positiva resultat synes Vietnams ledning vara övertygad om 
att man mf1ste gå vidare på den utstakade vägen. 

Delar av ekonomin är nu i praktiken fria. vilket ökar påfrestningarna på 
den statliga sektorn. Skillnaderna mellan norra och södra Vietnam ökar 
påtagligt. Priser och löner saknar relation med verkligheten. Infrastruktu

ren är mycket eftersatt. Landet saknar erl·arcnhet av modern ekonomi. 
företagslcdning m. m. 

Vietnams skuldsituation är allvarlig. Importen är mer än dubbelt så stor 
som exporten. Underskotten täcks genom krediter från öststaterna. men 
utlandsskulden iir nu nästan 9 miljarder dollar. 11 gånger exporten. 

Vietnams förbindelser med omvärlden iir alltjiimt problemfyllda. Isole
ringen beror främst pft Kampucheafrågan. Vietnam har påtagligt minskat 
truppnärvaron i Kampuchea. Utsikterna till en lösning före år 1990, då 
Vietnams trupper skall ha liimnat Kampuchea. har under året ljusnat. 

Vietnam är mycket tättbefolkat. särskilt i de bördiga slättområdena. 
Befolkningstillväxten utgör diirför ett stort problem för landet. Miljön 
utsätts för svåra påfrestningar på grund av svedjebruk och skogsavverk

ning. främst för brännved. Bristen på jordbruksmark leder till att skogen 
försvinner. Effekterna av kriget är fortfarande stora, siirskilt i delar av 
södra Vietnam. 

Läget avseende de mänskliga rättigheterna har förbättrats under de 

senaste åren. Nästan alla i omskolningslägren har släppts. Utresebestäm
melserna har liberaliserats. Rörelsefriheten inne i landet har ökat. De 

ekonomiska reformerna innebär ökande möjligheter att finna en försörj
ning utanför den statliga sektorn, vilket innebiir en viktig förbättring för de 
mänskliga rättigheterna i ett land som Vietnam. 

Vietnam är mycket biståndsberoende. Den helt dominerande delen av 
biståndet erhålls från öststaterna. varför det är svftrt att uppskatta bistån
dets omfattning. I övrigt erhfills bistånd främst från FN, Sverige, Finland 
och Indien. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Vietnam regleras av ett samarbetsavtal för 

budgetåren 1987188 och 1988/89 om 300 milj. kr. per budgetår. Det svenska 
biståndet inleddes 1970/71. Ca 5,0 miljarder kr. beriiknas ha utbetalats 
t. o. m. budgetåret 1987/88. 

Sveriges biståndssamarbete med Vietnam har hittills främst inriktats på 
tillväxt och oberoende. Gradvis har biståndet förändrats mot bakgrund av 

alt Vietnam är ett mycket isolerat land med niistan total brist på utländsk 
valuta och utan kontakter med länder utanför östblocket. Industrirehabili
teringar har därför med små medel kunnat ge väsentligt bidrag till den 
vietnamesiska ekonomin. Utbytet av personer och e1farenheter har efter 
hand blivit allt livligare. både inom projekten och på ett mera allmänt plan. 

Genom ett regeringsbeslut i april 1987 uppdrogs åt SIDA att planera det 

fortsatta utvecklingssamarbetet med Vietnam. sä att inga bindande åtagan
den finns vid utgången av budgetåret 1989190. Insatser för tiden efter den 

30 juni 1990 skall dock förberedas. Ett fortsatt bistånd förutsiitter att Viet
nam då har lämnat Kampuchea. Beslutet. som ger handlingsfrihet beträf
fande det framtida biståndet, skall ses mot bakgrund av Vietnams utfästel

se att senast år 1990 dra tillbaka sina trupper från Kampuchea. 
Biståndet omfattar främst stöd till skogsindustri, hälsovård och industri

rehabilitering samt varubistånd. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt l!l87/88 1988/8!) 

Anslag 300 300 
Ingående reservation 15 54 

Swnrna 315 354 

Fördelning Utbetalt Planerat 
Hl87 /88 1988/89 

Vinh !'hu-projektet m . m. 1:~4 1,15 
Hälsosektorn 34 50 
Plantering o markvfu'd 4 11 
Industrirehabi-
li tering 28 47 
Energi 35 18 
Varubistånd 25 74 
Konsultfond 2 

Swnma 21il 347 

Utgående reservation 54 

Avsikten är att bygga upp en viss reservation, för att år 1990 möjliggöra en 
överbryggning eller avveckling i ordnade former. 

Skogssektom 

Svenskt stöd till skogssektorn domineras liksom tidigare av stöd till Vinh 
Phu-projektet. 
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Pappersbruket i Vinh Phu producerade år 1986 ca 28 000 ton papper. 
Stöd utgår enligt gällande avtal till 1990, då Vietnam beräknas helt kunna 
överta driften. Stödet koncentreras nu till utbildning. underhåll och före
tagsledning. Fortfarande kvarstår på några års sikt problemet med att 
säkra virkestillförseln. Under år 1987 lyckades fabriken exportera 2 600 
ton papper värt ca 9 milj. kr. En export är nödvändig för att garantera en 
löpande tillförsel av oundgängliga insatsvaror och reservdelar. För närva
rande lider fabriken av betydande driftsstörningar beroende bl. a. på dåligt 
underhåll. 

Inom Vinh Phu finns tre mindre sidoprojekt. En yrkesskola har fått stor 
betydelse även utanför projektet. Ett transportprojekt syftar till att under
lätta försörjningen med kol för fabrikens drift. Infrastrukturen för bostä
derna runt fabriken förbättras. 

Stödet till skogsbruket har i huvudsak utgått till avverkning och plante
ring för pappersbrukets behov. Ett särskilt planteringsprojekt startades 
hösten 1986 för att stödja försök med intensiv plantering, byskogsbruk och 
samodling av träd och jordbruksgrödor. Det är nödvändigt att försöka 
möta både pappersbrukets behov av papper och befolkningens behov av 
brännved. samtidigt som miljöskadorna genom erosion m. m. förhindras. 
Arbetet med att förbättra skogsarbetarnas villkor fortsätter. 5 milj. kr. har 
avsatts för bl. a. bostäder, brunnar och barnstugor. 

Hälso1·ård 

Stödet till hälsovården består av driftstöd till de svenskbyggda sjukhusen i 
Hanoi och Uong Bi, primärhälsovård, läkemedelsförsörjning samt till pro
duktion och reparation av medicinsk utrustning. 

Ett arhete pågår för att anpassa de två sjukhusens teknologiska nivå till 
normala vietnamesiska förhållanden. 

Primärhälsovårdsprojektet har utvidgats till att omfatta 11era distrikt och 
skall även omfatta råvaruområdet för Vinh Phu-projektet. Det syftar till att 
utveckla metoder och organisation för en effektiv primärhälsovård. Läke
medelsstödet är av stor betydelse för Vietnams läkemedelsförsörjning. 

l ndus t ri re ha bi I it e ri fil? 

Upprustningen av två pappersbruk i södra Vietnam är i det närmaste 
avslutad. Produktionen och dess kvalitet har höjts påtagligt. Fortsatta 
kortfristiga insatser för rehabilitering skall göras. 

EnerRi 

l södra Vietnam har upprustningen av ett oljeeldat kraftverk avslutats med 
gott resultat. Samarbetet fortsätter med ett fortsatt stöd till rehabilitering 
av elproduktion och cldistribution i Ho Chi Minh-staden. 
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Varuhistånd 

Bristen på utländsk, konvertibel valuta gör varubiståndet till en viktig del 
av biståndet till Vietnam. Varubiståndet har främst använts för inköp av 
enkla insatsvaror för konsumtionsvaruindustrin, t. ex. polyesterfibrer. En 
tredjedel är bundet till upphandling i Sverige. 

Konsultfond 

Konsultfonden används i första hand för förberedande insatser inom före
tagsledning och administration. Ett personutbyte har inletts. 

Bistånd utanför landramen 

Vietnam erhöll under budgetåret 1987/88 17,5 milj. kr. i katastrofbistånd i 
form av konstgödning. 

SAREC ansvarar för forskningssamarbete med Vietnam sedan år 1977. 
Sammanlagt 25 milj. kr. har utbetalats. De viktigaste samarbetsområdena 
är medicin, jord- och skogsbruk, geoteknik och kvinnoforskning. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Zambias ekonomiska situation fortsätter att förvärras. Den allt tyngre 
skuldbördan gjorde att Zambia i maj 1987 beslutade avbryta det omstruktu
reringsprogram som genomfördes i samarhete med IMF och Världshan
ken. En bidragande orsak var även de svåra kravaller. som utbröt i decem
ber 1986, när subventionerna på majs togs bort. Zambias inställda skuldbe
talningar medförde att biståndsflödet till landet minskade under 1987/88. 

Ett positivt inslag i den zambiska ekonomin har varit att landets export
inkomster har ökat, tack vare det höga världsmarknadspriset på koppar. 
Vidare har majsskörden blivit rekordhög. 

Den zambiska regeringen har utarbetat ett eget Merhämtningsprogram 
som dock inte tillräckligt angriper landets underliggande strukturella eko
nomiska problem. Under år 1988 har relationerna mellan Zamiba och 
Världsbanken/JMF varit ansträngda. Som ett led i att underlätta försöken 
att nå fram till en uppgörelse mellan Zambia och de multilaterala institutio
nerna stödjer Sverige genomförandet av ett par strategiska studier avseen
de landets växelkurs- och skuldpolitik. Viss oklarhet råder beträffande 
Zambias skuldtjänstkvot. En rimlig uppskattning torde dock vara omkring 
HJO% under år 1988. Utan en radikal lösning på landets skuldproblem och 
ett väsentligt större biståndsflöde har ekonomin dock små möjligheter att 
utvecklas i positiv riktning. 

Det hitillsvarande anpassningsprogrammet har drabbat stadsbefolkning
en hårt och gynnat landsbygden, bl. a. genom högre priser på livsmedel. De 
sociala sektorerna har drabbats av nedskärningar i statens budget. 

Zambia är en enpartistat med stor makt samlad hos presidenten. Gene
rellt visas respekt för personlig rätlssäkerhet och frihet. Presidenten har 
dock enligt lag befogenhet att hålla personer misstänkta för ekonomiska 
brott eller politiskt omstörtande verksamhet i förvar. Yttrandefriheten är 
förhållandevis omfattande. I parlamentet och i media förekommer ofta 
kritik mot partiet och regeringen. Zambia för en generös flyktingpolitik. 

Sverige svarar för ca JO I/( av det samlade biståndet till Zambia. Andra 
stora biståndsgivare är USA. Japan och EG. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Zambia regleras av ett tvåårigt avtal för 
1988-1989 omfattande 460 milj. kr.. Samarbetet påbörjades år 1965 efter 
självständigheten. Huvudområden för det landramsfinansierade biståndet 
är, sedan slutet av 1970-talet. sektorstöden till jordbruk. undervisning och 
hälsovård. Sedan år 1985 har dessutom varubiståndet ökat kraftigt till följd 
av betalningsbalanskrisen. Från år 1965 till 1987/88 har sammanlagt ca 1.9 
miljarder kr. utbetalats inom ramen för det bilaterala biståndssamarbetet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Jordbruk 
Importstöd 
Undervisning 
Hälsovård 
Personal- och 
konsultfond 

Utgående reservation 

Jordbruk 

Summa 

198?,'88 1988/89 

230 240 
?4, 1 92 

304,l 332 

Utbetalt Planerat 
198?/88 1988/89 

81, I 80 
100 

19.2 40 
19,l 22 

3,5 8 
122,9 250 

91,5 82 

Ett treårigt avtal om stöd till jordbrukssektorn har ingåtts för perioden 
1988-90 omfattande 90 milj. kr. per år. De största insatserna avser integre
rad landsbygdsutveckling, kooperation samt ett utsädes- och forsknings
program. Insatser för småbönder och kvinnor på landsbygden är en viktig 
komponent i jordbruksstödet. Zambia har idag genom svenska insatser en 
fungerande produktion av högkvalitativt utsäde vilken dessutom ger ett 
visst exportöverskott. l det nya stödet till jordbrukssektorn ingår en insats 
för miljö- och markvård. 

Hälsm·ård 

Samarbetet omfattar insatser för hälsovård på landsbygden, hälsocentra
ler, utbildning för primärhälsovård. ett program för övervakning av kost
och näringsfrågor, läkemedel till hälsocentraler på landsbygden, hälso
planering och stöd till hälsoministeriets transportfond. Läkcmedelspro
grammet har i flera avseenden varit framgångsrikt. Sverige stöder även 
Zambias AIDS-kampanj som inleddes under år 1988. 

Undervisning 

Större delen av stödet går till produktion av skolmöbler och läromedel för 
primärskolorna, lärarutbildning för primärskolan och handikapputbild
ning. Stöd har även givits till det zambiska universitetets institutioner för 
lantmäteri och elektronik. Praktiskt taget hela den zambiska undervis
ningsbudgeten (97 %) går nu till att betala lärarlöner, vilket har lett till att 
föräldrar får ta större kostnader. Trots den större ekonomiska uppoffring
en har deltagandet i primärskolan i stort kunnat upprätthållas. 
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Varuhistånd 

Vid förhandlingar i början av år I 988 ingicks ett ettårigt avtal om varubi
stånd. Det slogs fast att varubiståndets omfattning och inriktning i framti

den måste vara avhängigt av den makroekonomiska politiken. För kalen
deråret 1988 har ungefär hälften av varubiståndet avsatts för ett system 
gällande tilldelning av valuta som har ersatt det auktionssystem som av
skaffades år 1987. Återstående medel används i huvudsak för import av 
konstgödsel och reservdelar till transport- och energisektorerna. 

Personal- och konsultfond 

Genom fonden finasieras vissa nyckeltjänster i den zambiska förvaltning
en. Bl. a. utgår stöd till den zambiska riksbanken, till rekrytering av en 
makroekonomisk expert till finansministeriet samt till planeringskommis
sionens kvinnoenhet. 

Bistånd utw(för landramen 

Utanför landramen berörs Zambia av det svenska SADCC-samarbetet, 
främst omfattande insatser längs Tazara-järnvägcn. Sverige lämnar även 
omfattande humanitärt bistånd till flyktingar i landet. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Den zimbabv.'iska ekonomin brottas med djupgående strukturella problem. 

Tillväxten för år 1988 viintas. trots det. bli ca 5 C.:'r. Friimst beror detta på 

produktionsökningar i jordbruket och till viss del även im)(n tillverknings

industrin m:h gruvnäringen. Budgetunderskottet närmar sig 10 C::c av BNP. 

Skuldtjänsten uppgfir till ca 30 c.;; och Zimbabwe har skött sina utlandslån 

utan anmärkning. Pris- och lönestopp har upphiivts och regeringen stude

rar förslag till ytterligare avreglering av ekonomin. inklusive ett förändrat 

system för tilldelning av valuta. Den redan stora arbetslösheten växer och 

utgör ett allt svårare politiskt och socialt problem. 

På grund av sitt geopolitiska läge upprätthåller Zimbabwe ekonomiska 

förbindelser med Sydafrika. I enlighet med regeringens önskan har expor

ten till Sydafrika reducerats, Sydafrikanska intressen har dock fortfarande 

ett stort inflytande i Zimbabwes näringsliv, 

Zimbabwe är enligt konstitutionen en tlerpartistat. Efter beslutet om 

sammanslagning av de tvt1 största partierna. ZAN U och ZAPU. i slutet av 

1987 har ZAN LI :s dominerande ställning ytterligare stiirkts. I samband 

med att presidentiimbctet omvandlades till att bli exekutivt valdes rege

ringschefen Robert Mugabc till president vid årsskiftet 1987/88. I den då 

ombildade regeringen ingår flera f. d. ZAPU-politiker liksom flera vita. 

Mänskliga rättighetsläget i landet har påverkats positivt av partisamman

slagningen och amnestin till dissidenterna. Politiskt motiverade frihetsbe

rövanden synes ha upphört. Undantagstillståndet förlängs dock regelbun

det. Dödsstraffet tillämpas. Massmedia har under året innehållit uppgifter 

om korruption bland bl. a, politiker. Sådan kritik har även framförts i 

parlamentet. 

De största biståndsgivarna till Zimbabwe är vid sidan om Sverige, För

bundsrepubliken Tyskland. Nederländerna. Storbritannien. Canada. 

Norge och Världsbanken. USA har återupptagit sitt bilaterala bistånd efter 

några års avbrott av politiska skäl. 

Sveriges bistånd 

Det humanitiira svenska stödet till befrielserörelserna ZANU och ZAPU 

öve~gick efter självständigheten år 1980 i återuppbyggnads- och utveck

lingsbistånd till Zimbabwe. Totalt har t. o. m. budgetåret 1987/88 855 

milj. kr. utbetalats inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. 

Nu gällande samarbetsavtal utgår i juni 1989. En ettårig förlängning bereds 

för närvarande. Mcdclsramen för ett år är 160 milj. kr.. 

Zimbabwes mottagningskapacitet och medelsutnyttjande har påtagligt 

förbättrats under 1987/88. Reservationen har nedbringats frän 43 till 

21 milj. kr. 

Huvudmålen för biståndssamarbetet är att understödja Zimbabwe\ strä

van till social och ekonomisk utjämning samt att minska det ekonomiska 

beroendet av Sydafrika. Sektorstöden avseende undervisning. hälsovård, 

förvaltningsutveckling och transport har en inriktning på landsbygds

utveckling. Varubiståndet och personal- och konsultfonden svarar friimst 

mot histfindsmålen oberoende och tillväxt. 
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Svenskt stöd ges till dcmokratiseringsreformer inom förvaltningen och 

till insatser med folkligt deltagande på lokal nivå. I flera insatser utgör 
kvinnor målgruppen. För den utsatta gruppen lantarbetare och deras fa
miljer görs speciella satsningar inom undervisning och hälsovård. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.J: 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Swnma 

Fördelning 

Hälsovård 
Undervisning 
Förvaltningsbiständ 
Personal- och konsultfond 
Transporter 
Varubistånd 

Swnma 

Utgående reservation 

Häl.rnl'llrd 

1987/88 1H88/89 

l(l() 160 
43 21 

203 181 

Utbetalt Planerat 
1987/88 1988/89 

32 21 
47 48 
24 21 

4 4 
Hi 31 
50 35 

173 160 

21 21 

Stora framsteg har gjorts inom primärhälsovården i Zimbabwe med stöd 
från bl. a. Sverige. Den nationella vaccinationskampanjen har förbättrat 
hälsoläget hos barn särskilt vad gäller mässling och polio. Samarbetet med 
hälsoministeriet har efter en översyn givits mer stadga. I sektorprogram
met ingår förvaltningsutbildning. Delinsatser görs för vatten och sanitet i 
Manicaland, nutrition, personalutbildning och handikapprehabilitering. 

Särskilt stöd går till det nationella programmet .för bekämpande av AIDS. 
Ett tvåårsavtal omfattande 40 milj. kr. undertecknades i juli 1988. 

Unden·i.rning 

Undervisningssektorn har under lång tid fått stora svenska bidrag. Stödet 
har gått till att bygga och utrusta primärskolor på landsbygden. För sekun
därskolan har lokalt anpassade läromedel utvecklats och lärarna har utbil

dats i tekniska ämnen. Ett av de största projekten är byggande av primär
skolor i eftersatta områden. där föräldrar deltar i arbetet på självhjälpsba
sis. Gällande sektoravtal löper till juni 1991 och omfattar 200 milj. kr .. 

F ön·alt nin!{shiständ 

Förvaltningssektorn har från 1985/86 gjorts till en separat samarbetssektor. 

Stödet utgår till organisationsutveckling, förvaltningsutbildning och statis-
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tiksamarbete. Insatser görs bl. a. för att stärka folkligt deltagande på lokal 
nivå och kvinnoinriktade verksamheter. Svenska institutioner har engage
rats aktivt i genomförandet av olika delprogram bl. a. statens institut för 
personalutveckling, statistiska centralbyrån. statens planverk och Kom
munförbundet. Stöd går till förberedelser av kommunreformer och till 
fysisk planering. Sverige deltar även i en översyn av statsförvaltningen. 
Sektoravtalet utgår i juni 1990 och uppgår till 75 milj. kr. 

Personal- och konsultfond 

Tidigare har insatser inom transportområdet dominerat. Vägingenjörer och 
bitinspektörer har förstärkt den zimbabwiska vägförvaltningen. Flygledare 
har arbetat inom civiltlyget. Tre stora konsultstudier har utförts om det 
nationella transportväsendet, persontrafiken i städerna och utbyggnad av 
vägar på landsbygden. Sedan dessa insatser överförts till transportstödet 
avser merparten av PK-fondens utbetalningar lönepåslag för svensk perso
nal som rekryteras av Zimbabwe. s. k. direktanställning. Därutöver har 
utförts studier t. ex. om rehabiliteringsbehov i ett pappersbruk. 

Transporter 

Transportstödet utgår i stor utsträckning genom svenska institutioner och 
transportföretag. Det omfattar tekniskt bistånd för vägunderhåll. utbild
ning och bilbesiktning samt övervakning/kontroll av vägbyggen. En delin
sats avser byggande av mindre landsbygds vägar. 

Varubistånd 

Stödformen motiveras av Zimbabwes stora brist på utländsk valuta och 
landets ekonomiska beroende av Sydafrika. Av varorna till den offentliga 
respektive privata sektorn upphandlas 3/4 i Sverige. Inom det offentliga 
stödet har Zimbabwe prioriterat lastbilar, vattenborrar. tryckeriutrustning, 
papper och kullager. För den privata sektorn har införsel skett av stål, 
papper och kemiska produkter. Beslut har även fattats om import av 
utrustning för landsbygdselektrifiering. En studie har utförts som belyser 
varubiståndets makro- och mikroekonomiska effekter. Hanteringen av 
stödet har förenklats. 

Bistånd utanför landramen 

Ett betydande bistånd går till Zimbabwe utanför landramen, såsom 
SADCC-insatser. forskningsstöd. katastrofbistånd. stöd till kvinno- och 
kulturprojekt samt via enskilda organisationer. Inom det regionala 
SADCC-stödet är insatserna avseende den s. k. Beira-korridoren av bety
dande zimbabwiskt intresse. Såväl BITS som SWEDFUND och IMPOD 
är engagerade i projekt i Zimbabwe. 
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Bilateralt bistånd till icke-programländer 

En stor del av det hilaterala biståndet utgår till länder utanför kretsen av de 

17 programliinderna. Bistånd ges t. ex. via katastrofinsatser. livsmedels

bistånd eller enskilda organisationer. Men bilaterala bistånd kanaliseras 

även genom andra biståndsorgan än SIDA. främst BITS, SWEDFUND. 

IMPOD och SAREC. Detta bistånd utanför programlandskretsen går för 

närvarande till ett 60-tal länder och områden. 

Nedan ges en sammanfattning av några av de största insatserna i länder 

som inte är programländer, men som ändå erhåller bilateralt bistånd. För 

varje land ges en kort beskrivning av de olika insatserna. 

A 1·grii11s11i11gar 

I sammanställningen som följer ingår insatser kanaliserade genom 

SAREC. BITS, IMPOD. och SWEDFUND. Vidare ingår betalningsba

lansstöd, katastrofbistånd. livsmedelsbistånd samt stöd via enskilda orga

nisationer. 

I flertalet fall redovisas inte regionala insatser. Det innebär t. ex. att 

medlen under Särskilda program endast tas upp då de klart kan hänföras 

till enskilda länder. 

Det livsmedclsbistånd som redovisas har normalt kanaliserats via olika 

multilaterala program. Trots detta redovisas biståndet som bilaterala insat

ser. eftersom det har varit möjligt att knyta de olika bidragen till respektive 

länder. Under enskilda organisationer presenteras endast verksamheter 

som ges stöd från SIDA. 

Den sammanfattning som följer är inte heltäckande. Endast några av 

huvuddragen i vissa projekt redovisas. 
För en komplett sammanfattning hänvisas till tabellen Biståndet fördelat 

på enskilda länder där samtliga insatser och länder redovisas. Följande 
länder och områden har medtagits i redogörelsen nedan: 

AFRIKA 

Algeriet, Burkina Faso, Egypten, Rwanda. Somalia, Sudan. Tunisien, 

Uganda. Zaire. 

ASIEN 

Afghanistan. Filippinerna. Gaza/Västbanken. Iran/Irak. Jordanien. Kam

puchea. Kina. Libanon, Malaysia, Nordyemen. Pakistan. Sydyemen. Sy

rien. Thailand. 

LATINAMERIKA 

Bolivia, Brasilien. Costa Rica. Cuba. Ecuador, Jamaica. Peru. 
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AFRIKA 

Algeriet 

Total summa 1987/88: 95.4 milj. kr. 
Algeriet var samarbetsland för nämnden för internationellt bistånd 

(NIBl på 60-talet. och är i dag ett av BITS äldsta samarbetsländer. Inom 
ramen för det tekniska samarbetet bidrar Sverige med en del av kostnader
na i utlandsvaluta till en konsultinsats i Algeriets största stålverk. Sverige 
och Algeriet planerar också samarbete kring utbildning rörande drift och 
underhåll av digitala telefonstationer. 

Flera projekt som finansieras med u-krediter har genomförts eller kom
mer att genomföras. Sammanlagt har drygt en miljard kronor utgått i form 
av sådana krediter. vilket gör Algeriet till det tredje största mottagarlandet 
av u-krediter. 

Även IMPOD är verksamt i Algeriet. Under perioden arrangerade IM
POD en resa till landet för importörer inom utvalda produktgrupper. Resan 
var en uppföljning av ett seminarium som tidigare hållits i Sverige. 

Rädda Barnen arbetar sedan år 1975 med stöd för de västsahariska 

flyktingarna i landet. 

Burkina Faso 

Total summa 1987/88: 7.2 milj. kr. 
Flertalet av landets provinser drabbades av torkan år 1987. Detta inne

bar att spannmålspriserna steg till en så hög nivå att stora grupper inte 
längre hade möjlighet att köpa spannmål. Burkina Faso beviljades därför 
katastrofbistånd på drygt 3 milj. kr. under perioden. Landet erhöll dessut
om livsmedelsbistånd. 

Sverige samarbetar med UNSO (United Nations Sudano-Sahelian Of
fice) i ett markvårdspojekt som till viss del omfaltar Burkina Faso. 

Flera svenska enskilda organisationer är verksamma i Burkina Faso. 
bl. a. Diakonia, Pingstmissionens u-landshjälp IPMUl och Svenska handi
kapporganisationernas internationella biståndsstiftelse !SHIA). Diakonia 
arbetar t. ex. med byutveckling och stöd till olika bygrupper. 

Egypten 

Total summa 1987/88: 9.5 milj. kr. 
BITS har haft tekniskt samarbete med Egypten inom energisektorn i 

cirka tio år. I samarbetet har främst ingått konsultinsatser för rehabilitering 
och utbyggnad av högspänningsnätet samt för utveckling av vat!enkraften. 
Insatser inriktade på energibesparing har också erhållit stöd. 

För närvarande är inga nya projekt med u-kreditfinansiering aktuella. 
Däremot är flera projekt genomförda eller under genomförande. I samband 
med att Egypten införde lagar som förbjöd användning av bördig och hårt 
utnyttjad lera från Nilen för tegeltillverkning. beslutade det egyptiska 
bostadsministeriet att uppföra 12 nya produktionslinjer för lättbetong. 
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U-kreditfinansiering beviljades för fyra av dessa. Sverige finansierar även 
en genomgripande renovering och upprustning av ett ångkraftverk. 

SWEDFUND medverkar i tre fabriksprojekt i Egypten med tillverkning 
av lödningselektroder. rostfria vaskar och diskbänkar samt tillverkning av 
aluminiumfosfat. 

Även IMPOD har haft olika aktiviteter i landet. 
Rädda Barnen arbetar i Egypten med projekt mot kvinnlig omskärelse. 

och Svenska Alliansmissionen !SAM) medverkar bl. a. i ett vattenprojekt. 

Rwanda 

Total summa 1987/88: 8,3 milj. kr. 

Via u-krediter finansierar Sverige ett fabriksprojekt för tändstickstill

verkning i Rwanda. Det till Världsbanken knutna International Finance 
Corporation <IFCJ, deltar också i projektet och garanterar u-krediten. 

SWEDFUND arbetar också i landet 
Men drygt hälften av Sveriges bistånd till Rwanda kanaliseras genom 

enskilda organisationer. PMU är störst i landet, och organisationen arbetar 
med grundskolor. 

Somalia 

Total summa 1987/88: 28,3 milj. kr. 

Somalia samarbetar med bl. a. BITS. Tillsammans med Världsbankcn 
finansierar BITS en uppbyggnad av en statistisk centralbyrå i landet. 

Sverige ger också stöd till ett fiskebåtsprojekt där SWEDFUND är 

delägare. 
SAREC inledde ett forskningssamarbete med Somalia år 1980. Tillsam

mans med Somalias vetcnskapsakadcmi ger SAREC stöd till forskning om 
kamelskötsel, medicinsk forskning om primärhälsovård. jordbruksforsk
ning, arkeologi. samt till forskning kring somaliska kvinnors situation och 
villkor. 

Somalia fick också livsmedelsbistånd på närmare 15 milj. kr., samt ett 
katastrofbistånd på drygt 4 milj. kr., i första hand avsett för flyktingar. 

Svensk-Somaliska föreningen arbetar med ett sjukhusprojekt i landet. 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen <EFSJ erhåller stöd för arbete med llyk

tingar. 

Sudan 

Total summa 1987/88: 41.6 milj. kr. 
SWEDFUND stödjer ett mejeriprojekt i Khartoum sedan år 1982. Även 

BITS har åtaganden i projektet. BITS har dessutom sedan några år ti!ihaka 

ett samarbete med Sudan inom barnhälsovården. 
Sudan beviljades ett hetalningsbalansstöd på 114 milj. kr., för betalning 

av vissa skulder till svenska staten. 
Katastrofbistånd och livsmedelsbistånd har givits bl. a. i samband med 
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nödsituationen under de långa och ihållande regnen. Katastrofbiståndet 
och livsmedelsbiståndet uppgick tillsammans till 36 milj. kr. 

En rad olika enskilda organisationer arbetar i Sudan. Evangeliska fos
terlandsstiftclsen ( EFSJ ger bistånd till flyktingar. Lutherhjälpen arbetar 
med program för landsbygsutveckling samt med upprustning av etl sjuk
hus. Svensk-Sudanska föreningen arbetar i ett byprojekt. PMU finns också 

i landet. 

Tunisien 

Total summa 1987/88: 21.3 milj. kr. 
Tunisien är ett tidigare programland och dessutom ett av BITS äldsta 

samarbetsländer. Inom det tekniska samarbetet med landet ligger tonvik
ten på konsultinsatser och på utbildning för vattenrening och telekommu
nikation. En stor del av de beviljade u-krediter till Tunisien har använts t_ill 
att förstärka telenätet. 

SWEDFUND arbetar i ett fabriksprojekt för produktion av bildelar och 

slangklämmor. 
IMPOD har under tre år stött försök atl införa tunisiska apelsiner på den 

svenska marknaden. Försöken har hittills inte givit önskat resultat. bl. a. 
beroende på pris- och kvalitetsproblcm. 

Livsmcdelsbiståndet till Tunisien uppgick under perioden till drygt 

I milj. kr. 

Uganda 

Total summa 1987/88: 52,9 milj. kr. 

Uganda erhöll betalningsbalansstöd på totalt 30 milj. kr. under perioden. 
Bland organisationer som arbetar i landet finns Swcdish Cooperativc 

Centre !SCC) som ger stöd till landets transportsektor. samt medverkar i 
en uppbyggnad av kooperationen i Luwero. Lutherhjälpen arbetar med 
vattenförsörjning i en av provinserna. PMU arbetar med rehabilitering av 
flyktingar. Sverige ger bidrag till UNHCR för stöd till återvändande från 
Sudan samt bidrag till UNICEF:s hälso- och vattenprogram i landet. 

Sverige stöder fyra insatser för AIDS-kontroll i Uganda. Bidrag har även 
lämnats till Östafrikanska utvecklingsbanken för stöd till Ugandas industri. 

Zaire 

Total summa 1987/88: 19 milj. kr. 

En rad olika enskilda organisationer arbetar sedan lång tid i landet. Via 

dessa organisationerna fick Zaire stöd från Sverige på drygt 19 milj. kr. 

under 1987/88. Medlen har kanaliserats t. ex. genom Diakonia. PMU samt 
Svenska missionsrådet <SMR). 

PMU medverkar i upprustning av sjukhus. Diakonia arbetar med by

utveckling. Svenska missionsförbundet (SMF) arbetar bl. a. i sjukhus
projekt. 
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ASIEN 

Af g lw n is 11111 

Total summa 1987/88: 32.5 milj. kr. 
Behovet av återbyggnadsarbete i Afghanistan är mycket omfattande. 

Hälften av jordbruket är förstört. bevattningsanläggningar ligger öde. 

vägar och broar har raserats etc. Under perioden beslutade regeringen om 
ett katastrofbistånd till Afghanistan/Pakistan på 45 milj. kr. Bidraget har 
gått till FN: s hjälpverksamhet till förmån för Afghanistan, bl. a. för finansi
ering av FN-koordinatorns kontor i Geneve. 

Bistånd har även kanaliserats via Svenska Afghanistankommitten, som 

arbetar med hälso- och sjukvård samt livsmedelsdistribution. Kommitten 
ger stöd bl. a. till ett 50-tal sjukstugor i landet. Röda korset arbetade också i 
Afghanistan/Pakistan under perioden. 

Filippinerna 

Total summa 1987/88: 20,3 milj. kr. 
I samarbete med Världsbanken har Sverige via BITS lämnat stöd till en 

kartering av naturresurser och miljöpåverkan med hjälp av satellitbilder. 
Sverige stöder även en utveckling av kraftöverföringssystemet i landet. 

IMPOD har under de senaste två åren arrangerat olika delcgationsresor 
till Filippinerna för svenska importörer. 

Filippinerna har beviljats katastrofbistånd på 4 milj. kr. under perioden. 
Bland de enskilda organisationer som arbetar i landet kan nämnas Dia

konia, Röda korset och LO-TCO:s biståndsnämnd. Diakonia arbetar bl. a. 
med jordreformer och livsmedelsproduktion. LO-TCO:s biståndsnämnd 
arbetar med facklig utbildning. 

Gaza/Viisthanken 

Total summa 1987/88: 8,4 milj. kr. 
Sverige är den tredje största bidragsgivaren i Gaza/Västbanken. 
FN: s hjälporganisation för palestinaflyktingar (U N RW Al får svenskt 

stöd bl. a. för en upprustning av skolbyggnader i Gaza. Palestinagrupperna 
stöder en läkarstation för uppsökande verksamhet på Västbanken. Diako
nia medverkar i en förskoleverksamhet i Gaza och i ett byutvecklings
projekt på Västbanken. Sverige ger också stöd till Internationella röda 

korsets arbete i området. Under perioden beslutade regeringen att ställa en 

expertgrupp till förfogande för rådgivning avseende utformning och plane
ring av ett medicinskt rehabiliteringscenter på Västbanken. 

Iran/Irak 

Total summa 1987/88: 8 milj. kr. 
Sedan början av 80-talet har Sverige lämnat stöd till Internationella röda 

korskommittens humanitära hjälpverksamhet till förmån för nödlidande i 
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Iran/Irak-konflikten. Sverige har bidragit med ca 10 % av kommittens 
budget, och är därmed en av de största bidragsgivarna i programmet. 

Sverige har på olika sätt lämnat stöd till dem som drabbats av använd
ningen av kemiska vapen i konflikten. 

Jordanien 

Total summa 1987/88: 20,2 milj. kr. 
BITS samarbetar med Jordanien avseende stöd till ett underhållssystem 

för elkraftmyndigheten i landet. Jordanien har även fått u-krediter för att 

kunna upprätta en driftledningscentral för elmyndigheten. Dessutom ge
nomförs en flerårig större konsultinsats som syftar till att stärka det natio
nella telebolaget under en period då betydande satsningar görs på telekom

munikationerna i landet. 
Jordanien erhöll livsmedelsbistånd på runt 1,3 milj. kr. från Sverige. 

Kampuchea 

Total summa 1987/88: 5,7 milj. kr. 
Kampuchea har beviljats 16 milj. kr. i katastrofbistånd under 1987/88. 

Utbetalningar blev endast 5.7 milj. kr. Sverige har lämnat bistånd till lan
det sedan år 1979. dvs. lika länge som FN har haft en samordnad verksam

het såväl bland flyktingarna som inne i Kampuchea. 
Biståndet har främst kanaliserats via FN:s barnfond (UNICEFl. som 

har byggt upp ett väl fungerande stöd till landets primärskolor, hälsovård 
och dricksvattenförsörjning. Diakonia har bidragit med jordbruksinsatser 

efter torkkatastrofer. 

Kina 

Total summa 1987/88: 109,7 milj. kr. 
BITS tekniska samarbete med Kina inleddes 1979/80. Samarbetet är 

omfattande. och tonvikten har främst legat på utbildningsinsatser inom 
industrin. 

Via BITS lämnar Sverige också bl. a. stöd till ett projekt som syftar till 
att integrera miljöhänsyn i planering och utveckling av staden Tianjin. 
Vidare ges stöd till utbildning av flygledare och flygtekniker. 

Kina erhöll de första u-kreditema år 1984. Det är framför allt pappers
och massaindustrin, skogsindustrin, livsmedelsindustrin. telekommunika

tioner samt energiförsörjning som har prioriterats. Närmare hälften av 
u-krediterna används till olika projekt för telekommunikation. 

SWEDFUND arbetar med två fabriksprojekt i landet; avseende läkeme
delsproduktion och framställning av värmetråd. 

IMPOD:s insatser i Kina omfattade cirka en halv miljon kronor under 

1987/88. Under perioden genomfördes den första IMPOD-arrangerade 
resan till landet. 

Svenska kyrkans mission (SKM) arbetar i landet med ombyggnad av ett 

servicecentrum. 
Kina har dessutom erhållit livsmedelsbistånd. 
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Libanon 

Total summa 1987/88: 7,6 milj. kr. 
Libanon beviljades både livsmedels- och katastrofbistånd under perio

den. En del av pengarna har kanaliserats till nödlidande i landet via FN. 
Biståndet behövdes framför allt till livsmedels- och jordbrukssektorn. 
sjukvården och utbildning. 

Också Röda Korset och Diakonia arbetar i landet. 

Malaysia 

Total summa 1987/88: 11,6 milj. kr. 
BITS har tekniskt samarbete med Malaysia inom olika projekt avseende 

kraftöverföring. Dessutom pågår en uppbyggnad av samarbetet inom vat
tenrening, miljö och förvaltning. Sverige har även lämnat u-krediter till två 
insatser inom energisektorn. 

IMPOD har kartlagt den malaysiska fruktmarknaden, och också arran
gerat kampanjer för viss frukt. 

En rad olika organisationer är verksamma i landet, bl. a. Svenska kyr
kans mission (SKM). Amningshjälpen och LO-TCO:s biståndsnämnd. 
SKM medverkar i ett projekt för vattenförsörjning. LO-TCO:s bistånds
nämnd arbetar med facklig utbildning. 

Arabrepubliken Yemen (Nordyemen) 

Total summa 1987/88: 34.7 milj. kr. 
BITS har lämnat en u-kredit till landsbygdselektrifiering i samfinansiering 
med Världsbanken och Arahfonden för ekonomisk och social utveckling. 

Genom Vattenfall har BITS även genomfört en organisationsstudie rö
rande det nationella elbolaget. 

Under perioden fick Nordyemen ett livsmedelsbistånd på närmare 
I milj. kr. 

Rädda barnen arbetar sedan många år i landet. Även PMU finns på 
plats. 

Pakistan 

Total summa 1987/88: 40,4 milj. kr. 
Pakistan är ett tidigare programland som nu erhåller stöd främst genom 

olika BITS-insatser. 
BITS tekniska samarbete med Pakistan inleddes år 1983 och har i huvud

sak koncentrerats till transportsektorn. Svenska experter har bl. a. med
verkat till att bygga ut busstrafiken i staden Lahore. Sverige stöder också 
en utbyggnad av flygtrafikledningen i landet. Järnvägsförvaltningens skola 
i Lahore. och den särskilda linjen för utbildning av signal- och tclekommu
nikationstekniker. ingår i samarbetet. 

Pakistan har erhållit en u-kredit som tillsammans med stöd från Asiati
ska utvecklingsbanken. Nordiska investeringsbanken och krediter från 
Norge. skall finansiera ett driftövervakningssystem för kraftnätet. 
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Genom SAREC ger Sverige stöd till ett samarbetsprojekt mellan institu- Prop. 1988/89: 100 
tionen för pediatrik vid King Edward Medical College i Lahore och olika Bil. 5 
sjukhus och institutioner i Sverige. Projektet omfattar forskning kring 
infektionssjukdomar och näringsproblem hos mödrar och barn. 

IMPOD genomförde en affärsresa till Pakistan under perioden. De 
svenska företagsrepresentanterna intresserade sig i huvudsak för textil. 
lädervaror och sportartiklar. Resan resulterade i order omfattande 8 
milj. kr. från de svenska företagen. 

PMU arbetar bl. a. med utbildningsprojekt för barn i Pakistan. och 
LO-TCO:s biståndsnämnd driver facklig utbildning. Lutherhjälpen arbetar 
i landet med flyktingar från Afghanistan. Under perioden fick landet också 
ett livsmedelsbistånd till flyktingar på drygt 8 milj. kr. 

Dem. Folkrepub. Yemen (Sydyemen) 

Total summa 1987/88: 12,0 milj. kr. 

Sydyemen erhöll ett !ivsmedelsbistånd på 6,8 milj. kr. från Sverige via 
Wor!d Food Program (WFP). 

Rädda Barnen arbetar också i landet. 

Syrien 

Total summa 1987/88: 8,9 milj. kr. 
Syrien fick under perioden ett livsmedelsbistånd från Sverige via World 

Food Programme !WFP) och via Food Aid Convention !FAC). 

Thailand 

Total summa 1987/88: 9,7 milj. kr. 
BITS har ett samarbete med Thailand som rör energiutveckling och 

energibesparing. Landet satsar exempelvis på ett projekt med vedeldade 
kraftverk. 

Också IMPOD samarbetar med Thailand inom en rad olika projekt. 
IMPOD har t. ex. kartlagt exportmöjligheterna för tre olika thailändska 
produkter, nämligen leksaker, biltillbehör samt industrigummi. 

Diakonia stöder flyktingar som flyr till Thailand från Burma. Svenska 
baptistsamfundet (SB) arbetar bl. a. med by- och hälsovårdsprojekt. och 
KFUK-KFUM driver ett verksamhetscenter. 

LATINAMERIKA 

Bolivia 

Total summa 1987/88: 9,3 milj. kr. 
Bolivia har ett tekniskt samarbete med BITS inom framför allt energi

sektorn. Sedan år 1983 får landet bistånd främst till det statliga elektrici
tetsbolaget. 

Under perioden fick Bolivia ett betalningsbalarisstöd på JO milj. kr. Stö- 315 



det, som lämnades inom ramen för en av IMF samordnad internationell Prop. 1988/89: 100 
skuldlättnadsaktion, avsåg återköp av boliviansk statsskuld till kommersi- Bil. 5 
ella långivare i utlandet till ett starkt reducerat pris. 

Under det gångna budgetåret har Bolivia erhållit bidrag från IMPOD för 
att kunna visa landets turistattraktioner på en mässa i Göteborg. 

Via enskilda organisationer ger Sverige bistånd till en lång rad olika 
projekt avseende bl. a. undervisning och sjukvård. Vikingaskolans bi
ståndsprojekt satsar i ett skolbygge i landet. Diakonia stöder ett kvinno
centrum. Utbildning för biståndsverksamhet (LJBVl och Svalorna är ytter
ligare några organisationer som har verksamhet i Bolivia. 

Genom FN:s barnfond UNlCEF har Sverige givit bidrag till ett vatten
program. 

Beslut har fattats om att stödja den s. k. Sociala nödhjälp~·.fonden, vars 
syfte är att minska de sociala konsekvenserna av Bolivias strukturanpass
ningsprogram. Stödet är tvåårigt och uppgår till 24.8 milj. kr. 

Brasilien 

Total summa 1987/88: 8,3 milj. kr. 
Övervägande delen av svenskt bistånd till Brasilien kanaliseras via en

skilda organisationer. LO-TCO:s biståndsnämnd arbetar t. ex. med facklig 
utbildning. SMR-Tältmissionen arbetar med olika former av barnomsorg. 
Diakonia är en annan organisation som finns i -Brasilien. 

Under perioden fick Brasilien även ett mindre katastrofbistånd. 

Costa Rica 

Totalt summa 1987/88: 22,4 milj. kr. 
BITS inledde tekniskt samarbete med Costa Rica år 1982. En rad olika 

projekt har genomförts under åren. För närvarande ligger tonvikten på 
insatser som rör energi. telekommunikationer. bostadsbyggande och meje
riutveckling. Sverige ger bl. a. stöd till landets el- och telemyndighet för 
utveckling, drift och underhåll av kraftnätet. 

BITS utbildar också costarikansk personal. som i sin tur skall leda den 
regionala utbildning som landets teleförvaltning kommer att erbjuda perso
nal från de centralamerikanska teleförvaltningarna. 

Inom bostadssektorn arbetar BITS främst för att långsiktigt effektivisera 
bostadsbyggandet i landet. Sverige har också levererat mejeriutrustning till 
ett livsmedelscenter som skall ge utbildning och tekniskt stöd till mindre 
och svagare jordbrukskooperativ. 

SWEDFUND stödjer ett möbelfabrikprojekt i Costa Rica. 
SAREC arbetar i ett projekt för rehabilitering av torr tropisk skog. 

SAREC är dessutom involverat i ett program för samarbete inom skogs
forskningen mellan Costa Rica och Nicaragua. 

Under 1987/88 inledde Sverige ett bilateralt stöd till Costa Rica med en 
planeringsram på 80 milj. kr. under två år. Inom denna ram ges stöd via 
SIDA för två projekt: ett som rör slumsanering och bostadsbyggande och 
ett annat avseende miljövård. 316 



Svenska Naturskyddsföreningen (SNFl och Diakonia kan också nämnas 
bland de enskilda organisationer som arbetar i Costa Rica. Diakonia arbe
tar med miljövård och SN F i en nationalpark i landet. 

Cuba 

Total summa 1987/88: 26,7 milj. kr. 
Cuba är ett tidigare programland som i dag erhåller bilateralt stöd främst 

via BITS. BITS inledde sitt samarbete med landet redan 1980, samma år 

som Cuba upphörde att vara svenskt programland. Tonvikten i samarbetet 
har legat på stöd till landets industri: huvudsakligen till sockerindustrin. 
livsmedelsindustrin och pappersindustrin. 

Inom sockerindustrin har Cuba bl. a. fått stöd för inköp av reservdelar 
till den utrustning som upphandlades i Sverige under 70-talet. Sverige 
medverkar även till upprustning av ett mejeri som sedan skall stå modell 
för andra mejerier. Cuba har vidare erhållit konsulthjälp för rening av 

utsläpp från pappersindustrin samt för studier rörande energibesparing och 

kemikalieåtervinning. 
SAREC:s forskningssamarbete med Cuba inleddes år 1978 och omfattar 

bl. a. det miljövård. medicin, jordbruksforskning och mikrobiologisk be

handling av sockerrörsavfall. 

Ecuador 

Total summa 1987/88: 7.7 milj. kr. 
BITS insatser i Ecuador koncentreras till tele- och energisektorn. 
SWEDFUND stödjer sedan början av 80-talet ett företag som tillverkar 

salicylsyra och acetylsalicylsyra. Detta projekt är SWEDFUND:s största i 

Latinamerika. 
LO-TCO:s biståndsnämnd samt Utbildning för biståndsverksamhct 

(UBV) är några av de enskilda organisationer som finns i Ecuador. Sverige 
har också lämnat bidrag via UNDP till stöd för jordbävningsdrabbade. 

Jamaica 

Total summa 1987/88: 4,5 milj. kr. 
Jamaica har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med BITS avseende 

bl. a. utbyggnad av landets ambulansstyrka. stöd till energisektorn och 
konsultinsatser rörande industriterminaler. 

JMPOD har medverkat i försök att introducera kaffe från Jamaica i 

Sverige. 

Peru 

Total summa 1987/88: 9.9 milj. kr. 
I Peru ligger tonvikten på BITS insatser inom transportområdet. Landet 

får stöd till kollektiva transporter samt till renhållningen av huvudstaden. 

Peru har dessutom tidigare erhållit u-krediter. 
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SWEDFUND har stött ett mejeri sedan år 1984. Produktionen startade i 

september 1987. 
Peru har med bidrag från IMPOD lämnat turistinformation till olika 

researrangörer i Sverige. Ett första steg har också tagits för att introducera 

varor av alpacka-fibern i Sverige. 
En lång rad enskilda organisationer är verksamma i Peru. Diakonia har 

t. ex. engagerat sig i statsplanering i Li mas slum och i viss landsbyggds
utveckling. Rädda Barnen arbetar bl. a. med insatser för gatubarn och med 
hälsovård. Minority Interest Group arbetar i ett hantverkskooperativ för 

Huahuapuqio-indianer. 
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Andra anslagsposter 

Regionala insatser 

Regionalt ckonomis/.:t swnarhete i södra Afrika ( SADCCJ 

Southern African Development Coordination Conferencc (SADCC) bilda
des år 1980 för att minska beroendet av Sydafrika och främja ekonomisk 

tillväxt i regionen. Medlemmarna i SADCC - Angola. Botswana. Leso
tho, Malawi. Moc;ambique, Swaziland, Tanzania. Zambia o<.:h Zimbabwe 

- har satt som främsta prioritet att stärka transporter och kommunikatio
ner mellan länderna. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna i 
övrigt engagerat sig särskilt starkt i denna sektor. Därutöver ges bistånd 

inom främst energisektorn. 
För att stärka SADCC:s förmåga att bereda och genomföra projekt har 

stöd givits i form av finansiering av personal och annat tekniskt bistånd till 
transport- och kommunikationskommissionen i Maputo, till industri- och 

handelssekretariatet i Dar es Salaam och till miljö- och markvårdssekreta
riatet i Maseru. En konsultfond har knutits till SADCC-sekretariatet i 

Gaborone. Ben:dning pågår av svensk-finskt stöd till gruvsekretariatet i 

Lusaka. 
Inom telekommunikationsområdet deltar Sverige tillsammans med 

Norge i finansieringen av tre mikrovågslänkar mellan Botswana, Zambia 

och Zimbabwe: mellan Malawi. Moc;ambique och Zimbabwe samt mellan 
Malawi och Tanzania. Ytterligare stöd ges för installation av en internatio
nell televäxel i Moc;ambiquc. Teletrafiken i regionen tar ett stort steg mot 
oberoende från Sydafrika. 

Inom vägsektorn har en väg från Swaziland till den moc;ambikiska grän

sen färdigbyggts. Reparationsarbeten pågår på bron i.iver Matola i Moc;am
bique. Fortsatt driftsstöd har under året givits det trafikflygplan Sverige 
levererat till Lesotho. 

På järn vägsområdet levereras tele- och signalutrustning till järnvägen i 
Botswana. För TAZARA-j~irnvägen har avtal slutits om inköp av järn

vägsvagnar. Beställningen har gått till två företag i Zimbabwe. I Beira
korridoren och i hamnen i Beira pågår stora arbeten för upprustning. 
liksom i Dar es Salaams hamn. Arbetena omfattar reparation av hamnan
läggningar. banvallar. spår och väg. Vid SADCC-konferensen i Arusha i 
januari 1988 presenterade SADCC en tioårsplan för den s. k. Lobito-korri
doren i Angola. I planen finns bl. a. förslag för upprustning av Bengu
ela-järnvägen. SADCC och Angola avser år 1989 ordna en särskild konfe
rens med potentiella givare om stöd för rehabilitering av Lobito-korrido
ren. 

På energiområdet har studier gjorts om kraftöverföring från Moc;am

bique till Malawi och om underhåll av kraftverk. Pågående insatser iir 
landsbygdelektrifiering i I .esotho och ett vattenkraftverk vid Corumana i 

Moi;ambique. 

SADCC arbetar på ett pragmatiskt sätt som är väl anpassat till den 
rådande situationen i södra Afrika och som har vunnit respekt inom det 
internationella givarsamfundet. I första hand inriktas verksamheten på 
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upprustning och/eller utbyggnad av befintliga anläggningar. Utbildning 
samt drift- och underhållsfrågor kommer att få en allt viktigare roll i 
samarbetet. 

Inom det regionala stödet ges även bidrag till ILO:s regionala sysselsätt
ningsorgan SA TEP. 

Nya former för nordisk samverkan har prövats inom ramen för SADCC
biståndet. Betydande resursbesparingar och bättre utbud har därmed ska
pats. 

De nordiska länderna svarar för en tredjedel av det bilaterala biståndet 
till SADCC-området. Sverige är den största givaren. Andra stora givare är 
EG. Canada, USA. Förbundsrepubliken Tyskland och Nederländerna. Ett 
visst samarbete har kommit igång med FN-organen. Världsbanken och 
öststater. Den alliansfria rörelsens Afrikafond mobiliserar resurser för 
SADCC-länderna och befrielserörelserna i Namibia och Sydafrika. Svens
ka bidrag till fonden avser finansiering av järnvägsvagnar till 
T AZARA-järnvägen och transporter inom ramen för projektet TRAN
SCARGA i Mrn;ambique. 

Det bredare samarbetet mellan Norden och SADCC fastlades i den s. k. 
Harare-deklarationen år 1986. Syftet är att finna nya samarbetsområden 
som komplement till det reguljära biståndet, särskilt inom handel. investe
ringar och kultur. Efter ett omfattande inventerings- och studiearbete har 
flera insatser tagit form. Regeringen har bl. a. godkänt ett program för 
motköpsaffärer mellan Norden och SADCC och inom SADCC-regionen. 
Ökade ansträngningar görs för att främja export från SADCC-länderna 
genom IMPOD. En revolverande fond för att stödja joint ventures mellan 
företag i Norden och SADCC-regionen planeras. Nordiskt stöd har beslu
tats för upprättande av en genbank i SADCC-området. Tidskriften 
Southern African Ernnomist började ges ut 1988 och har fått ett positivt 
mottagande. Sverige fungerar som nordisk samordnare för det nordiska 
initiativet under en tvåårsperiod. Ett flertal organisationer och institutio
ner har dragits in i det bredare samarbetet såsom banker. standardiserings
institutioner. ungdomsorganisationer. industriinstitutioner m. tl. 

Re!{ionala insatser i Centralamerika 

Medel för regionala insatser i Centralamerika anvisades första gången för 
budgetåret 1986/87. För innevarande budgetår anslogs 15 milj. kr. för ända
målet. Medlen har utnyttjats för stöd till primärhälsovård genom den 
allamerikanska hälsovårdsorganisationen (PAHO), stöd till den central
amerikanska kooperativa konfederationen (CCC-CA). insatser på miljö
vårdsområdet genom utbildningscentret för tropiskt jordbruk (CATIE), 
samt stöd till en regional insats för förebyggande av naturkatastrofer. 
Samarbetet med den centralamerikanska universitetskonfederationen 
(CSUCAJ, på medicinutbildnings- och kulturområdena har fortsatt, liksom 
stödet till Aktionskommitten för stöd till Centralamerika (CADESCAJ 
inom det latinamerikanska ekonomiska systemet. En studie rörande ett 
kvinnoinriktat bistånd till regionen har utförts i samarbete med NORAD. 
Vid utgången av budgetåret 1987/88 var insatser för ca 50 milj. kr. besluta

de eller planerade. 
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Regionala insatser i Asien 

Sverige stödjer sedan år 1979 via F AO ett regionalt program för utveckling 
av hantvcrksfiske i länderna kring Bengaliska bukten. Programmet omfat
tar Bangladesh, Indien. Indonesien, Malaysia, Maldiverna, Sri Lanka och 
Thailand. Nu gällande avtal avser perioden 1987-91. Stödet uppgår till 6 
milj. kr. per år. Danmark och mottagarländerna själva deltar i finansiering

en. 
Svenskt stöd utgår sedan år 1981 till Mekongkommitten, som verkar för 

regionalt samarbete mellan Laos, Thailand och Vietnam avseende utnytt

jandet av Mekongtloden. Sverige finansierar ett vattenkvalitetsprojekt. 
konsultstudier och tjänster vid kommitten till en kostnad av 6-8 milj. kr. 

per år. 

Humanitärt bistånd i Latinamerika 

Under anslagspostcn Humanitära insatser i Latinamerika utbetalades un
der budgetåret 1987/88 112,5 milj. kr. 

Det humanitära biståndet i Latinamerika inleddes efter militärkuppen i 
Chile år 1973, då främst nödhjälp lämnades till flyktingar och offer för 

förtryck. Verksamheten har därefter vidgats till stöd för försvar av mänsk

liga rättigheter och stöd till långsiktig demokratisk utveckling i flertalet 
länder i Latimuperika, samt till utvecklingsinsatser med inriktning på de 
mest utsatta grupperna i de fattigare länderna. Under 1980-talet har huma

nitärt bistånd i växande utsträckning lämnats till Centralamerika. 

Under de senaste åren har de större insatserna i Centralamerika plane
rats på årsbasis. I Sydamerika har rutinerna förbättrats, bl. a. genom 
samarbetsavtal mellan SIDA och de större mottagarorganisationerna. I 
synnerhet i Centralamerika har kapaciteten hos mottagande och förmed
lande organisationer utvecklats, vilket skapat förutsättningar för ökade 
hjälpinsatser. Det humanitära biståndet har bidragit till att stärka mottagar
grupperna och ge dem ökad prestige i arbetet för demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

Stöd utgår till insatser för utveckling av demokratiska strukturer. t. ex. 
genom bidrag till folkbildningsverksamhet och kooperation. Nödhjälp till 
hemlösa och flyktingar samt juridisk hjälp är vanligt förekommande. Lika
så utgår stöd till särskilt utsatta grupper. t. ex. kvinnor och s. k. gatubarn. 
Stöd har lämnats till anhöriga till politiska fångar och försvunna personer. 
Bidrag har också utgått till försvar av mänskliga riittigheter och till syssel
sättningsprojckt i form av verkstäder och daghem för krigsdrabbade barn. 
Vidare har under senare år stöd utgått till flyktingar som återvänt till 

hemlandet. 
Biståndet förmedlas av svenska folkrörelser och andra svenska och 

internationella enskilda organisationer. Bland dessa organisationer kan 

nämnas Arbetarrörelsens internationella centrum. Diakonia, Kyrkornas 
världsråd, LO/TCO:s biståndsnämnd, Lutherhjälpen, Rädda barnen, 

Svenska röda korset, Svenska kyrkans mission och World University 
Service. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

321 



Humanitärt bistånd i södra Afrika 

Under 1980-talet har apartheidsystemets fortsatt strikta tillämpning inne

burit att motsättningarna i Sydafrika fördjupats. Den sydafrikanska rege
ringen har inte visat några tecken på att vilja avskaffa apartheidsystemet. 

Genom nya lagar. en ny konstitution och fortsatta folkomflyttningar har 

systemet snarare befästs. Undantagstillstånd med långtgående informa

tionskontroll och censur infördes i hela landet i juni 1986. Sedan dess har 

mer än 30 000 människor fängslats. Under ilr 1988 har den sydafrikanska 

regeringen vidtagit och föreslagit ett flertal iitgärder i syfte att ytterligare 

skärpa apartheidsystemets tillämpning. Under åren har 24 antiapartheidor

ganisationer förbjudits att arbeta mot apartheidsystemet. däribland United 
Democratic Front ( UDF). And ringar i arbetsmarknadslagstiftningen har 

föreslagits innebärande kraftigt försiimrade möjligheter för fackförenings

rörelsen att verka. Ett lagförslag om förbud mot bidrag från utlandet till 

organisationer och individer inne i Sydafrika har presenterats vilket viickt 

starka reaktioner både från den sydafrikanska oppositionen och internatio

nellt. Trots den ökade repressionen i Sydafrika har antiapartheidorganisa

tionerna inne i landet ändock lyckats fortsätta sin verksamhet. 

Aven i Namibia tillämpas apartheidsystemet genom den s. k. interimsre

geringen. Förhandlingar mellan Sydafrika, Angola och Cuba med USA 

som mediande part har lett fram till en överenskommelse som öppnar 

möjligheter för ett genomförande av FN :s resolution 435 och för självstän

dighet för Namibia. 

Det humanitära biståndet i södra Afrika utgör ett stöd till offer för och 
motståndare till apartheidsystemet. Syftet är att stödja en utveckling mot 

ett fritt, icke-rasistiskt och demokratiskt Sydafrika samt Namibias själv

ständighetssträvanden. Biståndet omfattar bl. a. stöd till uppbyggnad av 
folkliga organisationer såsom fackföreningar och kyrkor. rättshjälp och 

försö1jningsbidrag till fängslade apartheidmotståndare och deras familjer. 
flyktinghjälp, stipendier. utbildningsinsatser samt information och forsk

ning. Bidragen lämnas dels som direkta bidrag till den humanitiira verk

samheten inom befrielserörelserna South West Africa Peoples Organisa
tion (SWAPO) och African National Congress (ANCJ. dels till svenska och 
internationella enskilda organisationer. 

Det svenska humanitära biståndet till SW APO inleddes budgetåret 

1970/71. T. o. m 1987/88 har ca 500 milj. kr. utbetalats. För budgetåret 

1988/89 har 73 milj. kr. anvisats. Huvuddelen av biståndet har använts för 

inköp av dagliga förnödenheter som kläder. livsmedel och mediciner till de 

ca 70 000 namibiska flyktingar som finns huvudsakligen i Angola och 

Zambia. Fordon har också inköpts för transport av förnödenheterna till 

flyktinglägren. En ökande del av bisttmdet används för olika utvecklings

projekt i flyktinglägren. t. ex. utbildnings-. vattenförsö1jnings- och hiil

sovårdsinsatser i K wanza Sul i Angola. Stöd ges även till bl. a. jordbruks

projekt för att öka sjiilvförsö1jningsgraden i flyktingliigren. till förbättring 

av vattenförsör:jningen i dessa läger och till uppbyggnad av en 

fordonsverkstad, hagerier samt bostäder. Ett antal namibier får iiven 
yrkesinriktad utbildning i Sverige. 
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Ett självständigt Namibia kan förutses bli ett svenskt samarbetsland för Prop. 1988/89: IOO 

biståndssamarbete. Former för nordiskt biståndssamarbete med ett fritt Bil. 5 

Namibia har utretts av en särskild arbetsgrupp inom den nordiska ämbets-

mannakommittcn för biståndsfrågor. 
Biståndssamarbetet med ANC har pågått sedan budgetäret 1972173 och 

närmare 360 milj. kr. har hittills utbetalats. För budgetåret 1988/89 har 
71 milj. kr. anvisats. Även bistiindet till ANC används huvudsakligen för 

inköp av dagliga förnödenheter för försörjning av sydafrikanska flyktingar. 

En viss projekt verksamhet pågår främst inom jordbrukssektorn i anslut

ning till läger i Tanzania och Zambia. Biståndet innefattar bidrag till 

administration. information och transporter. Stöd ges också för yrkesinrik

tad utbildning i Sverige. 

Det övriga humanitära biståndet rör insatser för offren för och motstån

dare till apartheidsystemet, förmedlat av olika enskilda organisationer. En 

stor del av detta bistånd avser insatser för stipendieverksamhet och utbild

ning. Huvuddelen används för flyktingstipendier. bl. a. genom World Uni
versity Service (WUSJ. African Educational Trust (AET) och FN:s utbild

ningsprogram för södra Afrika (UNETPSAJ. 

De sydafrikanska kyrkorna har en stark ställning i Sydafrika och inom 

apartheidmotståndet. Stöd ges till olika kyrkliga aktiviteter. bl. a. genom 

Diakonia. Frikyrkan hjälper. Lutherhjälpen. Svenska ekumeniska nämn

den och Svenska kyrkans mission. 

Det sydafrikanska förtrycket har medfört ett växande antal politiska 

fångar. För att hjälpa dessa ges bidrag till advokathjiilp och stöd till de 

drabbade familjernas försörjning, bl. a. genom International Defence and 

Aid Fund (]DAF) och FN:s förvaltningsfond för apartheidpolitikens offer 

( UNTF). Fackföreningsrörelsen blir även en allt viktigare faktor i anti

apartheidrörelsen. Spridning av information och forskningsresultat om 

situationen i Sydafrika iir betydelsefull för att öka medvetenheten om 

apartheidsystemet. Därför stöds informations verksamhet såväl i som utan

för Sydafrika. 

Katastrofbistånd m. m. 

Anslagsposten Katastrofer m. m. uppgick under budgetåret 1987/88 till 

595 milj. kr.jämte reservation från föregående budgetfir. Medlen har tagits 

i anspråk för I 20 insatser i ett 30-tal liinder. 

Över hälften eller ca 60 r;{ av anslagspostcn har utnyttjats for katastrof

hjälp i 13 afrikanska länder. Insatserna har företrädesvis avsett hjälp till 

människor som drabbats av torka, andra naturkatastrofer eller viipnadc 

konflikter. Den svåra försörjningssituationen i Etiopien har motiverat be

tydande katastrofbistånd. Stora bidrag har också utgtltt till Moc,:amhique, 

Angola. Sudan och Uganda. 

Drygt 17 r;,i· av anslagsposten har utnyttjats för insatser i Asien för 

humanitär hjälp bl. a. åt flyktingar och krigsdrabbade frän Afghanistan. 323 



Iran, Irak och Kampuchea. I Latinamerika har katastrofbistånd utgf1tt till Prop. 1988/89: 100 

sex länder, däribland Haiti, El Salvador och Nicaragua. Bil. 5 
Hälften av tillgängliga medel har använts för insatser förmedlade av 

svenska enskilda organisationer, medan cirka en fjärdedel vardera har 
utgjort stöd till FN :s katastrofinsatser respektive stöd direkt till mottagar

landet. 

Destination 

AFRIKA 
Algeriet 
Angola 
Burkina Faso 
Etiopien 
Guinea Bissau 
Mauretanien 
Moc;ambique 
Somalia 
Sudan 
Tanzania 
Tchad 
Uganda 
Zimbabwe 
övriga regionala insatser 

Summa 

ASIEN/MELLANÖSTERN 
Afghanistan/Pakistan 
Bangladesh 
Filippinerna 
Indien 
Iran/Irak 
Gaza/Västbanken 
Kampuchea 
Libanon 
Sri Lanka 
Thailand 
Vietnam 

LATINA\IERIKA 
Argentina 
Brasilien 
Colombia 
El Salvador 
Haiti 
Nicaragua 

ÖVRIGT 

Summa 

Summa 

Stöd till globala insatser mot sjukdomen 
AIDS, m. m. 

TOTALT 

Beslutade insatser 
1milj.kr.1 

Budgetåret 
1987/88 

0, l 
14.0 
3.2 

147,3 
1, () 

o. 1 
96.4 
4 ? 

27, I 
1.2 
0, 1 

18.8 
5,0 

70.2 
388,7 

45,0 
2,5 
4,0 
2,8 
8, 0 
8.0 

16,0 
4.5 

11, J 
2.2 
1. 0 

105.1 

0.3 
0,2 
1. 7 
2.2 
4.4 

23.4 
32.2 

99,5 

625,S 
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Förmedlande 
organisationer 

ENSKILDA ORGANISATIONER 
Adventistsamfw1det 
Afrikagruppernas Hekryter.ings
organisation 1AH01 
Diakonia 
Evangeliska FosterJandsstifteJsen 1EF'S1 
Lutherhjälpen 
NamW1o-kommitten 
Pingstmissionens u-landshjälp 1PMUI 
Rädda Barnen 
Svenska Afghanistankommitten 
Swedish Co-operativc Centre iSCC1 
Svenska Röda korset 
övriga 

Summa 

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 
FAO 
UNBRO 
UJl,'DP 
UNDRO 
UNHCR 
UNICEF 
UNRWA 
lffP 
WllO 

Summa 

TOTALT 

Hl87 /88 
milj. kr. 

2,4 
:~. 3 

10.9 
4!l.5 
37.2 

5,8 
19,3 
22.6 
30.0 
24,3 
96.8 
12,2 

:114,3 

11. 0 
1, 5 
0,1 
5,5 

lfJ' 0 
36,2 

6,8 
6,0 

70,0 
156, 1 

470.4 

Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda 
organisationer 

Anslagsposten för stödet till folkrörelsers och andra enskilda organisatio
ners utvecklingsprojekt har flerdubblats sedan 1974175. För år 1988/89 
anvisades 525 milj. kr., en ökning med 110 % i förhållande till 1984/85. 

Under 1987 /88 utbetalades sammanlagt 420 milj. kr. av totalt tillgängliga 
543 milj. kr. Knappt hälften av de återstående medlen är intecknade genom 
bidrags beslut. 

Bidrag utgick budgetåret 1987/88 för projekt i ca 70 u-ländcr. inklusive 
programländerna för bilateralt bistånd. De tio största mottagarländerna 
och storleken av bidragen till dem framgår av följande uppställning : 

Tanzania 
Nicaragua 
Indien 
Zaire 
Kenya 
Etiopien 
Zimbabwe 
Bangladesh 
Brasilien 
Kap Verde 

2:! Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 

l!l87 /88 
milj. kr. 

36 
22 
20 
l!l 
l!l 
17 
17 
14 

8 
8 
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De kristna organisationerna mottog den största delen av bidragen, 
208 milj. kr., motsvarande 50 % av utbetalade medel. Bidragen till fackliga 
respektive kooperativa insatser var 42 milj. kr. respektive 40 milj. kr. 

Liksom tidigare år har stödet i huvudsak använts till hälsovårds- och 
utbildningsprojekt. Stödet till landsbygdsutvecklingsprojekt har ökat. Stöd 
har utgått både för investeringar och drifts- och underhållskostnader i 

lokal valuta. 
Under åren har stora summor avsatts för kapitalkrävande byggnads

verksamhet och investeringar. En viss ändrad inriktning kan skönjas mot 
mindre byggande än tidigare. Ett skäl härtill är de svårigheter som har 
uppstått vid det successiva avvecklandet av det egna stödet och överläm
nande av driftsansvaret till lokala samarbetspartners. Insatserna idag base
ras därför mer på lokala behov och större hänsyn tas till förutsättningarna 
att uppnå varaktiga resultat. Sådana insatser är ofta svårare att planera och 
genomföra, samtidigt som de normalt är mindre kostnadskrävande. Ett 
resultat av denna utveckling kan bli att bidragens utbetalningstakt inte 
kommer att följa anslagets ökningstakt lika snabbt som hittills. 

Bland de enskilda organisationerna kan spåras tendenser till att tillgäng
liga medel inte kan utnyttjas fullt ut. På flera håll vittnas om kapacitets
problem både för planering och genomförande av insatser. Hos samarbets
organisationerna i u-länderna har också kunnat förmärkas begränsningar i 
mottagningskapaciteten. 

Biståndet genom enskilda organisationer förmedlas även inom ramen för 
anslagen för u-landsinformation. katastrothjälp och humanitärt bistånd. De 
sammanlagda bidragen till bistånd genom folkrörelser och andra enskilda 
organisationer under budgetåret 1987 /88 översteg för första gången 

I miljard kronor. 
Genom den av regeringen under hösten 1986 tillkallade särskilda folkrö

relseberedningen har ett instrument skapats för fördjupat samråd, erfaren
hetsutbyte och diskussion kring organisationernas egna biståndsprojekt, 
samtidigt som organisationerna kan lämna synpunkter på det totala svens
ka biståndets innehåll och utformning. Ett ingående samråd och crfaren
hetsutbyte äger också rum mellan SIDA och organisationerna. Det sker 
vid årsgenomgångar, konferenser och seminarier. gemensamma fältbesök, 
uppföljningar och utvärderingar. 

Ratna\"tal 

Ramavtal om biståndsinsatser har ingåtts mellan SIDA och följande elva 
organisationer, som tillsammans representerar ett 80-tal medlcmsorganisa
tioner: Afrikagruppernas rekryteringsorganisation (AROJ. Arbetarrörel
sens internationella centrum (AICJ, Diakonia, LO/TCO. Handikapprörel
sens internationella biståndsstiftelse (SHIA), Pingstmissionens u-lands
hjälp <PMUJ, Rädda barnen. Swedish Co-operative Ccntre (SCCJ. Svens
ka missionsrådet (SMR), Svensk volontärsamverkan (SYSJ samt Utbild
ning för volontärvcrksamhct <UBYJ. Av medlen under anslagsposten går 
omkring 85 % till dessa organisationer. Samarbetet med ramorganisatio
nerna regleras av avtal som löper på fem år. Rambidragen beviljas dock på 
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basis av ettåriga framställningar, medan indikativa rambelopp fastställs för Prop. 1988/89: 100 

ytterligare två år för att underlätta organisationernas planering. Bil. 5 

Volontärhidrag 

Genom stödet till volontärer. som arbetar för enskilda organisationer. får 
ett stort antal svenskar möjlighet till praktisk erfarenhet av arbete i u-land. 
Antalet volontärer med SIDA-bidrag under budgetåret 1987/88 var ca 700. 
För varje volontär utgår ett schablonmässigt bestämt bidrag. Fr. o. m. bud

getåret 1986/87 är bidraget 110 000 kr. per år. Volontärbidragen svarar för 
ca 20 % av anslagsposten. Bidragen uppgår till över 80 milj. kr. 

Direktstöd till organisationer i mottaRarländerna 

Stöd har lämnats direkt till kvinnoorganisationer i u-länder. Under 1987/88 
uppgick detta stöd till 13 milj. kr. fördelade på 140 organisationer i 15 av de 

17 programländerna. År 1982 reviderades riktlinjerna för detta stöd. så att 
biståndet huvudsakligen begränsas till programländerna. Biståndskonto

ren ansvarar för beredning och uppföljning av insatserna. 
Sedan budgetåret 1985/86 lämnas även direkt stöd med 6 milj. kr. till 

enskilda organisationer i u-länder för projektverksamhet i anslutning till 

landramsfinansieradc program. Organisationer i Bangladesh, Indien och 

Sri Lanka har fått direktstöd. Verksamheten har uppvisat goda resultat 
under året. 

Internationella enskilda organisationer 

Tre internationella enskilda organisationer - Kyrkornas världsråd. Inter
nationella koop.erativa alliansen och Disabled Peoplcs International - får 
bidrag från anslagsposten för sin verksamhet. 

Särskilda program m. m. 

Fr. o. m. budgetåret 1988/89 innefattar anslagsposten Särskilda program 
m. m. delposterna miljö- och markvård, energi. befolknings- och hälsofrå

gor. AIDS-bekämpning. kvinnofrågor. kultur och massmedia. mänskliga 
rättigheter och demokratisk utveckling. försöksverksamhet och metod
utveckling samt insatsförberedelser och resultatvärdering. Avsikten med 

verksamheten under de ämnesinriktade delposterna är att tillgodose behov 

i u-länderna inom särskilt prioriterade områden. Insatserna bör främst ha 

anknytning till det reguljära utvecklingssamarbetet med programländerna, 
men kan också omfatta verksamhet i andra utvecklingsländcr. Även visst 

samarbete med FN-organ eller andra internationella organisationer finansi

eras över anslagsposten. Medelsfördelningen framgår av följande tabell 

(milj. kr.): 
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Delposter 

Miljö-- och markvård 
Energi 
Befolkningsfrågor 
Hälsofrågor 
AIDS-bekämpning 
Kvinnofrågor 
Kultur och massmedia 
Mänskliga rättigheter 
och demokratisk ut
veckling 
Försöksverksarnhct och 
metodutveckling 
Insatsförberedelser och 
resultatvärdering 

Summa 

Anvisat 
1988/89 

79,0 
16, 8 
6,5 

11, 5 
140, 0 1 

11. l 
18.0 

13,5 

66.4 

36,0 

398.8 

1 varav 20 milj. kr. till forskning om AIDS och tropiska sjukdomar att administreras 
av SAREC. 

Mi(iö- och marhärd 

Grundläggande för SIDA:s arbete med miljö- och markvård under Särskil
da program är behovet av utveckling av metoder för planering och produk
tion som tar hänsyn till de ekologiska begränsningar naturen ger. försöks
verksamhet och metodutveckling på området skall tjäna som katalysator 
för att öka förståelsen för miljöfrågor som en integrerad del i utvecklingsar
betet. Insatserna lägger också stor vikt vid kunskapsöverföring och stär
kande av den institutionella resursbasen på miljöområdet. Större miljöin
satser som finansieras över delposten är t. ex. ett projekt mot ökensprid
ning i Sahel-området. markvårdsprogram i Östafrika. naturresursstratcgi
arbete, byskogsprogram, utbildningsprogram inom marin miljövård samt 
stöd till naturvård. 

Energi 

Verksamheten syftar bl. a. till att främja tillämpning och spridning av nya 
metoder och ny teknik. Ett annat syfte är att stödja introduktion av 
etablerad kunskap och teknologi som bedöms ha stor potential i u-ländcr. 

Medlen kan vidare utnyttjas för stöd till internationella organisationers 
energiprogram, särskilt i de fall de bidrar till energiutvecklingen i de 
svenska mottagarländerna. Till områden som prioriteras hör energiplane
ring (bl. a. stärkande av nationella energiinstitutioner) och stöd till projekt 
och kunskapsöverföring inom områden där det finns en god svensk resurs
bas. t. ex. inom energihushållning, miljöskyddsteknik, småskalig vatten
kraft samt viss bioenergiteknik. 

Ett projekt om småskalig vattenkraft i Etiopien och ett projekt avseende 
vedbränslesituationen i urbana områden, fjärranalys av skogsresurser, 
ökad energieffektivitet i tobaksindustrin m. m. kan tjäna som exempel på 
verksamheter under delposten. 
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Bef'olkning4råflor 

Insatserna syftar till att sprida kunskap och medvetenhet om befolknings
och familjeplaneringsfrågor. Insatserna kan avse land- resp. regionkon
centrerade aktiviteter. liksom verksamheter utan specifik geografisk av
gränsning. Den största insatsen består av ett institutionssamarbete mellan 
statistiska centralbyrån (SCB l och Kinas statliga familjeplaneringskom
mission kring uppbyggnaden av ett datoriserat informationssystem. 

Hä/.1·m·ärd 

På hälsovårdsområdet är insatserna inriktade mot primärhälsovårdens be
hov. De syftar till löpande metodutveckling och spridning av resultat 
genom regionala seminarier. kurser, utbildningsmaterial etc .. som stöd till 
insater inom lamlramarna. En stor del av insatserna avser stöd till WHO:s 
program för primärhälsovård. WHO:s strävanden att åstadkomma tvär
sektoriellt samarbete för förbättrad hälsa samt WHO:s program för att 
utveckla metoder för att stödja bybaserad rehabilitering av handikappade. 

Al DS-bekämpning 

Syftet med satsningen på detta område är att bekämpa AIDS och dess 
konsekvenser i framför allt Afrika. Medlen används för att stödja angeläg
na initiativ som tas av olika organisationer eller grupper i fråga om forsk
ning, planering och genomförande av AIDS-bekämpande insatser. Häiftcn 
av de anvisade medlen för 1988/89 ges till WHO:s globala AIDS-program. 
Dessutom ges stöd till bl. a. bilaterala insatser och enskilda organisationer. 
Sommaren 1988 beslutade regeringen att sammanlagt 60 milj. kr. under en 
treårsperiod skulle anvisas för forskning om AIDS och tropiska sjuk
domar. Dessa medel administreras av SAREC. 

Kvinnofrågor 

De särskilda programmen för kvinnor inriktas på eftersatta och angelägna 
områden av betydelse för kvinnor i mottagarländerna. Inom sektorerna 
hälsa. undervisning, landsbygdsutveckfing och industri arbetar SIDA för 
att integrera kvinnoaspekterna inom det landprogrammerade biståndet. 
För att kunna nå uppställda mål kompletteras insatserna med Särskilda 
program. Dessa insatser kan genom att vara innovativa främja kvinnors 
tillgång till och kontroll över ekonomiska resurser. De kan också medver
ka till att göra kvinnor och deras insatser i samhället mer synliga. Verk
samheten består bl. a. av stöd till kvinnobyråers och kvinnoministeriers 
uppbyggnad för arbete på poficynivå. opinionsbildning genom massmedia. 
kreditprojekt samt datainsamling och statistik. 

Den största enskilda insatsen består av stöd till ett regionalt kvinnokon
tor för Afrika. En annan större insats utgörs av informations- och media
stöd. Genom IUCN främjas ett nytt initiativ kring kvinnor och miljö. 
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Kultur och massmedia 

Syftet med kultursamarbetet är att bidra till mottagarlandets strävanden att 
tillvarata och utveckla sitt kulturarv. Det skall också främja ett samarbete 
och utbyte på jämbördig nivå mellan stater eller grupper av stater. Samar
betet består dels av kulturutbyte, dels av kulturstöd. 

Kulturutbytet syftar till att främja kontakterna mellan kulturinstitutioner 
och kulturarbetare i Sverige och systerinstitutioner och kolleger i u-ländcr 
till ömsesidig gagn för båda parter. 

De flesta kulturstödsinsatser har också svensk medverkan och därmed 
inslag av kulturutbyte. På motsvarande sätt kräver mestadels kultur
utbytesprojekt med ett u-land ett inslag av svenskt stöd för att u-landet 
skall kunna delta på jämställd bas i utbytet. 

Stödet till massmedia skall ses som bidrag till uppbyggandet och utveck
lingen av främst press och radio men även nyhetsbyråer i u-länder. 

Tonvikten på kulturstödet ligger på insatser i SADCC-regionen även om 
Östafrika och Latinamerika också erhåller stöd. SIDA stödjer bl. a. teater
samarbete och utbildning av filmare. Stödet till massmedia ges dels till den 
enskilda afrikanska mediaorganisationen African Council on Communica
tion Education (ACCEJ. dels till Inter Press Service (IPSJ. 

Mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling 

I enlighet med den tonvikt som lagts vid demokratimålet har SIDA ökat sin 
verksamhet för främjande av mänskliga rättigheter och demokratisk ut
veckling. Till de områden som naturligt faller inom delposten hör stöd till 
organisationer som verkar för mänskliga rättigheter, stöd till stärkande av 
rättsväsende och rättssäkerhet, stöd till demokratisträvanden och decen
tralisering inom offentlig förvaltning, tekniskt stöd till allmänna och kom
munala val, stöd till verksamhet för och information kring förföljda minori
teter. samt stöd till verksamhet för barns rättigheter. 

Inom SIDA:s verksamhetsfält finns redan en rad insatser - inom land
programmen såväl som under övriga anslagsposter - som bidrar till att 
främja demokrati och mänskliga rättigheter. 

Ett relativt omfattande stöd ges till den Internationella Juristkommis
sionen (ICJJ för bl. a. utbildning av advokater och domare. Planerat stöd 
till rättsväsendet i Guinea Bissau är ett annat exempel på insats under 
delposten. 

F örsöksverksamhet och metodutveckling 

Försöksverksamhet och metodutveckling (FoM) är inriktad på experimen
tell och nyskapande verksamhet på områden som är särskilt angelägna i 
utvecklingssamarbetet. Insatserna syftar till att tinna metoder för att angri
pa olika utvecklingsproblem för att på sikt förbättra situationen för den 
fattigare delen av landsbygdsbcfolkningen. Därigenom stödjer och komp
letterar insatserna den landprogrammerade bilaterala verksamheten. Sam
arbete bedrivs med FN-organ. andra mellanstatliga organ samt institutio-
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ner och företag i Sverige. Under 1987/88 har verksamheten ytterligare 
knutits till behoven inom det landprogrammerade biståndet. 

Inom FoM ges medel för bl. a. kontroll av husdjurssjukdomar, fiskod
lingsprojekt. växtnärings- och vattenprojekt. arbetsmiljö och teknik i 
skogsbruket, handlingsprogram för tropiska skogar. utveckling av småska
liga produktionsmodcller, stimulans av lokala näringslivsorganisationer, 
industriellt rättsskydd. landsbygds vägar, vattenförsörjning, utbildningspla

nering och förvaltningsutbildning. 

Insatsförberedelser och resultatvärdering 

Under anslagsposten Insatsförberedelser och resultatvärdering (IRV) finns 
medel för förberedelse. kontroll och utvärdering av projekt. program och 
andra aktiviteter som finansierats med svenska biståndsmedel. 

Främst används medlen till undersökningar och utredningar som skall 
ligga till grund för den svenska beslutsprocessen eller ge information till 
SIDA, statsmakterna och allmänheten om biståndsmedlens användning. 
För utredningarna anlitas specialister inom olika områden. såsom industri
ell teknik, energi, undcrvisningsplanering, medicin, jordbruks- och vat
tenfrågor. Utvärderingar av allmänt intresse publiceras i serien "Bistånd 
utvärderat". 
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ANDRA BISTÅNDSPROGRAM 

U-landsforskning 

SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för u-län
derna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk och 
social rättvisa. Det åligger SAREC att 
- främja forskning och bevaka forskningsfrågor inom områden som är 

betydelsefulla för u-länderna och för utvecklingssamarbetet. 
- handlägga frågor rörande samarbete med och biståndsfinansierat stöd 

till u-länderna pft forskningens område samt stöd till u-landsinriktade 
internationella forskningsprogram, 

- fördela anslag för u-landsforskning i Sverige. och 
- ta initiativ till forskningsinsatser inom områden för u-landsforskning. 

Ett centralt mål för SAREC är att stödja u-länders strävan att bygga upp 
och stärka egen kapacitet inom forskning, vetenskap och teknik. 

Verksamheten innefattar stöd till internationella forskningsprogram, 
stöd till forskning i och forskningssamarbete med länder i Afrika, Asien 
och Latinamerika, samt stöd till svensk u-landsforskning. Stödet till inter
nationella forskningsprogram utgör SAREC:s största enskilda anslagspost. 
De bilaterala och regionala forskningsprogrammens sammanlagda andel 
växer dock och för budgetåret 1988/89 har styrelsen planerat att dessa 
program beloppsmässigt skall överstiga stödet till de internationella pro
grammen. 

År 1986 anvisade regeringen I 00 milj. kr. genom SAREC för ett femårigt 
forskningsprogram om skog och miljö i u-länder. SAREC har vidare som
maren 1988 fått i uppdrag att utforma ett särskilt stöd till forskning om 
AIDS och tropiska sjukdomar. För denna forskning anslog regeringen 
60 milj. kr. för en treårsperiod med början budgetåret 1988/89. 

Budgetåret 1987 /88 inrättade regeringen sex professurer vid SAREC. 
Tillsättningen av dessa professurer beräknas ske våren 1989. 

För budgetåret 1988/89 anvisades anslaget C 3. Andra biståndsprogram 
280 milj. kr. för u-landsforskning. Dessutom anvisades 23 milj. kr. under 
anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA för SAREC:s verksam
het. För SAREC:s administration anvisades 10.3 milj. kr. under anslaget 
C 6. Styrelsen för U-landsforskning (SAREC). 

Under budgetåret 1987/88 uppgick de totala utbetalningarna till 
242 milj. kr. motsvarande en ökning om 15 % jämfört med föregående år. 
Den ingående reservationen 1988/89 uppgick till 82 milj. kr. varav 
79,5 milj. kr. var intecknade. 

Tekniskt samarbete och u-krediter 

BITS uppgift är att inom ramen för den svenska biståndsverksamheten 
främja ekonomisk och social utveckling i u-länder samt att utvidga och 
stärka Sveriges relationer med dessa länder. 

Verksamheten omfattar bidrag till tekniskt samarbete med u-länder in
klusive internationella kurser i Sverige samt u-kreditfinansiering av ut
vecklingsprojckt i u-länder. BITS insatser förutsätter att samarbetsländer-
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na har kapacitet att planera och ansvara för genomförandet av de projekt "Prop. 1988/89: 100 
som erhåller stöd, att projekten är prioriterade i ländernas utvecklingspla- Bil. 5 
ner samt att en kostnadsdelning sker mellan parterna. Huvuddelen av 
BITS verksamhet är inriktad på energiförsörjning. transporter. kommuni-
kationer och industri. 

BITS samarbetar med låg- och mellaninkomstländer. En stor del av 
verksamheten avser låginkomstländer med en BNP/capita kring 400 USD. 
Närmare hälften av BITS lämnade utfästelser om bistånd i u-krcditer avser 
denna kategori. Inom det tekniska samarbetet ligger tyngdpunkten på lägre 
mellaninkomstländer. 

BITS verksamhet har expanderat kraftigt under 80-talet. Utbetalningar
na uppgick budgetåret 1987/88 till 485 milj. kr., varav 173 milj. kr. för tek
niskt samarbete och 312 milj. kr. för u-krediter. Den ackumulerade re
servationen för u-krediter vid utgången av år 1987/88 uppgick till 
I 022 milj. kr., varav 422 milj. kr. var intecknade för utestående utfästel
ser. 

Tekniskt samarbete 

Det tekniska samarbetet syftar till att överföra kunnande från Sverige till 
samarbetsländerna. Detta inbegriper skapandet av kontakter. planering av 
projekt samt utbildning inom områden där Sverige har god kompetens och 
kapacitet. BITS medverkat} i det tekniska samarbetet utgörs av bidrag till 
konsultinsatser, utbildning för personer från enskilda länder. institutions
samarbete. finansiellt stöd. försöksutrustning och internationella kurser. 
Vidare ingår ett samarbete med Svenska institutet som avser person- och 
expertutbyte. BITS samarbetar också med SWEDFUND genom insatser 
för utbildning och driftledning i industriprojekt där SWEDFUND medver
kar. 

Det tekniska samarbetet sker främst inom sektorerna industri och ener
gi. Flera av de internationella kurserna behandlar dessa sektorer. Stöd till 
konsultinsatser, som är den största verksamhetsformen. har i växande 
utsträckning avsett insatser för att effektivisera utnyttjandet av befintlig 
industri och infrastruktur. t. ex. genom energisparande åtgärder. Finansi
ellt stöd på gåvobasis, för inköp av utrustning, kan ges som komplement 
till det tekniska samarbetet i länder med betalningsbalansproblem och till 
länder som inte kan komma ifråga för u-krediter. Stöd ges främst för 
underhålls- och rehabiliteringsinsatser. 

Tekniskt samarbete bedrivs med drygt 20 u-länder och ingår bl. a. som 
en del i genomförandet av de samarbetsavtal som Sverige ingått med vissa 
u-länder. Samarbete sker även med förutvarande programländer. I län
derkretsen ingår bl. a. Algeriet. Argentina. Bolivia. Costa Rica. Cuba. 
Dominikanska Republiken. Ecuador. Egypten, Filippinerna. Ghana, Ja
maica. Jordanien. Kina. Malaysia, Mexico, Nigeria. Pakistan. Peru. So
malia. Sudan. Thailand, Tunisien och Uruguay. 

Enstaka insatser görs även i andra länder vilkas utvecklingspolitik be
döms vara förenlig med målen för svenskt utvecklingssamarbete. Under 
budgetåret 1987/88 lämnades bidrag till ca 180 insatser i ett 30-tal länder. 333 



Den genomsnittliga nivån på stödet är ca IO milj. kr. per land och år i 
länder med vilka BITS bedriver reguljärt tekniskt samarbete. I de interna
tionella kurserna fanns dessutom deltagare från programländerna och and
ra u-ländcr. 

V-krediter 

U-kreditcr är statsstödda krediter som med hjälp av biståndsmedel kan ges 
på förmånliga villkor för att finansiera svenska varor och tjänster i projekt 
som främjar u-ländernas ekonomiska och sociala utveckling. V-krediter 
kan beviljas u-ländcr vilkas utvecklingspolitik är förenlig med målen för 
svenskt bistånd och vilka bedöms ha en tillfredsställande kreditvärdighet. 

V-kreditgivningen har till övervägande del inriktats på programländer 
för svenskt bistånd och de u-länder med vilka BITS bedriver tekniskt 
samarbete. De beviljade och aktuella krediterna fördelar sig på 25 länder 
med tyngdpunkt på Algeriet. Indien och Kina. Andra större mottagarlän
der är Angola, Egypten, Jordanien. Kenya, Pakistan. Tunisien och Zim
babwe. Samtliga utom Algeriet. Jordanien och Malaysia är låg- eller lägre 
mellaninkomstländer. För många u-länder begränsas möjligheterna att till
godogöra sig u-krediter av en försämrad kreditvärdighet. 

Kreditgivningen har främst inriktats på projekt inom sektorerna energi, 
transport och kommunikation samt industri. Närmare hälften av beviljad 
kreditvolym avser energisektorn. 

I vissa programländer ges u-krediter till projekt i samarbete med SIDA. 
Exempel på detta är ett större clektrifieringsprojekt i Angola och ett 
projekt för kraftöverföring i Indien. 

BITS har i flera fall av parallellfinansiering medverkat med u-krediter i 
projekt där Världsbanken eller en regional utvecklingsbank är huvudfinan
siär. V-krediter har även beviljats projekt där Nordiska investeringsban
ken eller arabiska utvecklingsfonder är engagerade i finansieringen. 

Förmånlighetsgraden. det s. k. gåvoelementet. i u-krediterna har hittills 
normalt uppgått till 25 %. I enlighet med en internationell överenskommel
se inom OECD som Sverige biträtt ges u-krediter numera med en förmån
lighetsgrad på 35 % respektive 50 %. Det högre gåvoelementet gäller för 
de s. k. minst utvecklade länderna. 

V-krediter ges normalt i en integrerad transaktion där biståndsmedlcn 
används för att subventionera kreditvillkoren. I vissa fall, främst till de 

I 

minst utvecklade länderna, kan s. k. kombinationskrediter lämnas. Dessa 
består dels av en gåva, dels av en exportkredit. 

För att tillgodose att priserna blir så förmånliga som möjligt för motta
garländerna erfordras som regel i u-kreditsystemet att upphandling sker i 
internationell konkurrens. 

Den totala kreditvolymen för beviljade och aktuella krediter uppgick vid 
utgången av budgetåret 1987/88 till 6 475 milj. kr. med en beräknad bi
ståndsdel på I 956 milj. kr. Av de 108 krediter som var aktuella vid budget
årsskiftet hade 95 krediter lett till åtaganden med en total lånevolym på 
5 328 milj. kr. Av detta hänfördes I 534 milj. kr till biståndet. 

I det modifierade u-kreditsystemet som infördes 1985 garanteras samtli-
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ga u-krediter över biståndsanslagen. Det totala garantiengagemanget under 
s. k. biståndsgarantier uppgick den 30 juni 1988 till 3 491 milj. kr. 

En säkerhetsreserv som uppbär garantipremier för biståndsgaranterade 
krediter har upprättats för biståndsgarantierna. Till reserven har tidigare 
även förts medel från biståndsanslaget. Reserven utökades under 1987 /88 
med 43 milj. kr. till totalt 270 milj. kr. Detta motsvarade 7 % av utestående 
garantiengagemang. 

Etporteffekter 

Genom att anslagsmedlen för BITS verksamhet används för upphandling 
av sve.nska varor och tjänster erhålls en direkt effekt på svensk export. 
Genom att kunskaperna om och erfarenheterna av de svenska resurserna 
ökar uppnås också en indirekt exporteffekt t. ex. genom det tekniska 
samarbetet. 

Den totala export som biståndet genom BITS direkt medverkar till kan 
uppskattas till ungefär tre gånger utbetalningarna. 

Internationella riktlinjer för blandade krediter 

S. k. blandade krediter och biståndskrediter utgör ofta konkurrensmedel 
på en rad utlandsmarknader. Risken för kapplöpning med subventioner 
och urgröpning av biståndets kvalitet har lett till att användningen av 
blandade krediter ägnats stor uppmärksamhet i internationella fora. 
OECD:s biståndskommitte (DAC) antog år 1987 reviderade riktlinjer för 
utnyttjande av offentligt bistånd i kombination med exportkreditgivning 
och reviderade riktlinjer för annat bundet bistånd. Riktlinjerna syftar bl. a. 
till att skärpa biståndskriterierna och begränsa den kommersiellt motivera
de konkurrensen med sådan kreditgivning. 

Reglerna för blandade krediter skärptes vidare genom en överenskom
melse inom OECD, som ingicks våren 1987 och som Sverige biträtt, om en 
höjning av den lägsta, tillåtna förmånlighetsgraden i blandade krediter. 
Även om det är för tidigt att värdera erfarenheterna från detta arrange
mang tyder mycket på att kreditvärdiga u-länder i dag lyckas finansiera en 
stor del av sina investeringsprojekt med blandade krediter och att dessa 
fortsätter att vara ett konkurrensmedel. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder 

SWEDFUND:s verksamhet skall bidra till industriell utveckling i u-länder 
genom att främja samägda s. k.joint venture-företag för tillverkning eller 
tjänsteproduktion. Fondens uppgift är att genom en relativt begränsad 
insats med statliga medel stimulera svenska företag till samarbete i u-län
der och att satsa egna resurser i samarbetet. SWEDFUND har särskilt 
sökt inrikta sig på företag i fattigare u-länder som tidigare endast i begrän
sad utsträckning engagerat svenska företag i industrisatsningar. 

SWEDFUND är enligt stadgarna en självständig statlig stiftelse. Fonden 
skall förmedla kontakter, medverka till och finansiera investeringsstudier 
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och medverka i långsiktiga samverkansprojekt genom aktiesatsningar samt 
ge lån och garantier. 

Fondens grundkapital. ursprungligen 100 milj. kr.. skall enligt riksdags
beslut (prop. 1984/85: 12, UU 22. rskr.33) steg för steg höjas till 
250 milj. kr. Hittills har 225 milj. kr. inbetalats. Fonden har bemyndigats 
att med statsgaranti låna upp medel inom en ram motsvarande högst tre 
gånger det vid varje tillfälle inbetalda kapitalet. De totala utestående kon
trakterade åtagandena för aktiesatsningar, lånegarantigivning och förstu
dier uppgick den 30juni 1988 till 186 milj. kr. Utbetalningarna uppgick vid 
samma tidpunkt till ca 148 milj. kr. Fondens löpande kostnader täcktes 
t. o. m. 1984/85 i huvudsak av avkastning från det egna grund kapitalet och 
vissa administrativa bidrag från statsbudgeten under verksamhetens tre 
första år. Sedan 1985/86 redovisar fonden ett underskott. Detta samman
hänger med att det försämrade ekonomiska läget i många u-länder haft en 
ogynnsam inverkan på fondens verksamhet. Driftssvårigheter i mindre 
projekt som följd av t. ex. oerfaren företagsledning förekommer också. 
Fonden har tvingats till att aktivt medverka i rekonstruktion av ett flertal 
företag. En följd har varit betydande av- och nedskrivningar i investerings
portföljen. Vidare har fondens arbetsinsatser och behovet av särskilda 
stödåtgärder i projektens inledande fas blivit större än som kunde förutses 
när fonden etablerades. 

Mot denna bakgrund tillsatte regeringen i juni 1987 en särskild utredare 
med uppgift att fram till årsskiftet 1987-88 göra en översyn av behovet av 
och formerna för särskilda stödåtgärder i SWEDFUND:s verksamhet i 
fattigare u-länder. Utredaren överlämnade sitt betänkande i januari 1988. 
Detta har under våren remissbehandlats av 70 olika instanser. En redovis
ning av utredningen och regeringens ställningstaganden återfinns under 
anslaget C 3. 

SWEDFUND medverkade finansiellt per 30 juni 1988 i sammanlagt 43 
projekt inkl. förstudier i 25 u-ländcr. Projekten finns i nuvarande eller 
tidigare programländer samt i u-länder med vilka Sverige önskar utveckla 
ett bredare samarbete. 

Det totala värdet av investeringarna i de pågående projekten beräknas 
till ca I 850 milj. kr. SWEDFUND:s totala finansiella åtagande i dessa 
projekt uppgår till 186 milj. kr. Övriga finansiärer iir projektens svenska 

och lokala intressenter. nationella och regionala utvecklingsinstitutioner. 
exportkreditorgan, affärsbanker m. tl. 

De pågående projekten väntas skapa drygt 6 000 nya arbetstillfällen i 
värdländerna. Verksamheten inriktas på projekt där tillverkningen baseras 
på lokala råvaror och resurser. Ansträngningar görs för att utveckla pro
jekt med en produktionsteknik som kan fungera i länder med svagt utveck
lad infrastruktur och med liten tillgång till service- och underhållstjänster. 
Samtidigt uppmärksammas projekt som medför att ny och något mer 
avancerad teknik än vad som tidigare funnits, introduceras i landet. 

Både stora och små företag, statliga, kooperativa och privata förekom
mer som svenska parter i samarbetet genom SWEDFUND. De svenska 
företagens intresse är inte genomgående knutet till export från Sverige. 
Andra incitament avser utnyttjandet av en befintlig materiell eller perso-
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nell överkapacitet, marknadsföring av en ny intressant produkt samt ut
veckling av ny teknik. 

Projektbistånd till vissa u-länder 

Budgetåret 1988/89 anvisades 50 milj. kr. under anslaget C3. Andra bi
ståndsprogram under en ny anslagspost Projektbistånd till vissa u-länder. 
Anslagsposten motiveras med att det kan finnas behov av att från svensk 
sida gå in med särskilda insatser i vissa u-länder för att markera vårt stöd 
till ett land i ett kritiskt skede där utgången kan bli avgörande för framtida 
utvecklingsmöjligheter. Svenska insatser kan t. ex. verksamt bidra till att 
främja en utveckling i demokratisk riktning. Hittills har beslut fattats om 
stöd till Costa Rica. Filippinerna och Uganda. 

Särskilda insatser i skuldtyngda länder 

Budgetåret 1985/86 inrättades för första gången en anslagspost för särskil
da insatser i skuldtyngda länder, då kallad Betalningsbalansstöd. 1988/89 
anvisades 470 milj. kr. under anslagsposten Särskilda insatser i skuldtyng
da länder under anslaget C 3. Andra biståmlsprogram. Totalt under de fyra 
budgetåren har 1730 milj. kr. anvisats. 

Behovet av särskilda biståndsinsatser för att lätta u-ländernas skuldbör
da och för att underlätta ekonomisk återhämtning har vuxit under åttiotalet 
i takt med att den ekonomiska krisen förvärrats i många länder. Biståndet 
har företrädesvis givits inom ramen för internationellt samordnade insatser 
till stöd för ett lands ansträngningar att genomföra ekonomiska återhämt
ningsprogram. Härigenom uppnås ett starkare stöd för ekonomisk-politi
ska reformer i syfte att öka landets tillväxt och återupprätta kreditvärdig
heten. Dessa återhämtningsprogram utarbetas oftast i samarbete med 
Världsbanken och Internationella valutafonden (IMFJ. En förutsättning 
för att reformansträngningarna skall vara hållbara är att ett tillräckligt 
externt resursflöde kommer till stånd. Att med biståndet delta i internatio
nellt samordnade aktioner har också till syfte att påverka andra givare att 
ge ökat bistånd och ytterligare skuldlättnad. 

Behovet av särskilda insatser framstod klart redan i mitten av åttiotalet. 
då formerna för att hantera skuldkrisen emellertid endast var svagt utveck
lade. Inrättandet av en anslagspost ökade möjligheterna för Sverige att 
agera internationellt för att bidra till att nya och mer effektiva former för 
sådant stöd skapas. Anslagsposten användes under det första året, 
1985/86, och även senare, för att reglera vissa u-länders skuldtjänst till 
svenska staten. När det internationella samarbetet utvecklades bl. a. ge
nom svenska initiativ. utfästes särskilda insatser i de sammanhangen. 
Större utbetalningar kom till stånd under 1987/88. Också för 1988/89 förut
ses utbetalningar som är större än det anvisade beloppet. Den stora reser
vation som kom till 1986/87 minskar därmed. 

I vidstående tabell redovisas insatser som anslagsposten har använts till 
under budgetåren 1985/86 - 1987/88, samt under innevarande budgetår 
fram till den 31 december 1988. Insatserna redovisas under det år. d[1 
beslut fattats om insatserna. 
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Särskilda insatser i skuldtyngda länder: anslagspostens användning 
under budgetä.ren 1985/86 - 1988/89 1t. o. rn. 88--12-311 1i milj. kr. l. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

Budgetår Anslag 

1985/86 400 

1986/87 400 

1987/88 460 

1988/89 470 

Summa 1730 

1 (t.o.rn. 1988-12-311 

Beslutat eller utfäst 
belopp ändamål 

367,0 

62,4 
varav: 

50 

Betalning av skuld till svenska 
staten: Tanzania 1166,21, 
Moi;ambique 1132,41, Zambia 147,8;. 
Vietnam 12, Bi. Nicaragua llB. 21. 

Stöd till återhärntningsprogram: 
Tanzania. 

12,4 Betalning av skuld till svenska 
staten: Guinea-Bissau. 

627,4 
varav: 
117, 4 

200 

150 

150 

Betalning av skuld till svenska 
staten: Sudan. 

Stöd till återhärntningsprogram: 
~loi;arnbique 1.1001 . Tanzania 1901 . 
Uganda 1101. 

Stöd inom ramen för Världsbankens 
särskilda program för Afrika 1SPA1: 
Tanzania 1481. Moi;ambique 1421. 
Ghana 1201. Guinea-Bissau 1201. 
Uganda 1201. 

IMF: Räntesubventioner ti Il den 
utvidgade strukturanpassnings
f aci l i teten ESAF. 

10 Skuldåterköp: Bo! ivi.a. 

3751 

varav: 
225 Stöd inom ramen för Världsbankens 

särskilda program för Afrika 1SPAl: 
120 milj. kr. för sarnfinansiering i 
Moc;amb i que I 60 l . Uganda 130 l , 
Guinea-Bissau 1201 och Säo Torne och 
Principe 1101: samt 105 milj.kr.för att 
underlätta betalning av vissa Världsbanks
skulder som innehas av Tanzania 1601, 
Ghana 1101. Uganda 1101. och Östafrikanska 

gemenskapen 1101, samt för samma ändamål 
utanför Afrika. Bangladesh !51, 
Bolivia 15) och Sri Lanka 151. 

150 IMF: Räntesubventioner till den 
utvidgade strukturanpassningsfaciliteten 
ESAF. 

431. B Anvisade men ej utfästa medel per 
den 31 december Hl88 298. 2 rni I j . kr. 
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Sammanlagt 479 milj. kr. har använts för betalning m· skuld till svenska Prop. 1988/89: 100 
staten. Sex länder - Guinea-Bissau, Moi;ambique, Sudan, Tanzania, Viet- Bil. 5 
nam och Zambia - har på detta sätt fått förfallna skulder till svenska staten 
reglerade fram till ett visst datum. Beloppen för de enskilda länderna 
framgår av tabellen. De reglerade skulderna har uppkommit genom skade-
reglering hos exportkreditnämnden (EKN) eller SWEDFUND (endast 
mindre belopp; för Guinea-Bissau 5 milj. kr. och för Sudan 3,8 milj. kr.). 
Skulderna omfattar såväl kapitalbelopp som ursprunglig låneränta. 

Sedan Sverige tog det första beslutet om betalning av skuld till svenska 
staten har de multilaterala formerna för reglering av denna typ av skuld 
utvecklats. Det är inom den s. k. Paris-klubben som skuldtyngda länder 
kan omförhandla betalningsförpliktelser som följer av i långivarländerna 
offentlig eller offentligt garanterad skuld. Efter att ha uppnått en princip
överenskommelse i Paris-klubben ingår skuldlandet bilaterala avtal med 
långivarländerna. Villkoren för skuldkonsolideringar för de fattigaste 
u-länderna har under senare tid mjukats upp, vilket bl. a. föreslagits från 
svensk sida. Ändå är betalning även av den omförhandlade skuldtjänsten 
en tung börda för många u-länder. Visst stöd har utfästs i samband med en 
Parisklubbsuppgörelse för ytterligare skuldlättnad för Tanzania. 

Den övervägande delen av betalningsbalansstödet utgår som varubi
stånd som stöd till återlziimtningsprogram. Den första insatsen av detta 
slag gjordes 1986/87 när Tanzania just hade antagit ett ekonomiskt åter
hämtningsprogram och slutit ett avtal med IMF. Det svenska stödet upp
gick då till 50 milj. kr. Under följande budgetår fattades beslut om ytterli
gare sammanlagt 200 milj. kr. till Moi;ambique, Tanzania och Uganda, 
även det i samband med internationella aktioner för att stödja 
återhämtnings program. 

Sedan de multilaterala formerna utvecklats också för denna typ av stöd 
har regeringen gjort ytterligare insatser. Under 1987 och 1988 har Sverige 
lämnat stöd inom ramen för Viirldsbankens särskilda program för Afrika. 
Detta program. som går under namnet SPA (Special Program of Assistan
ce), har organiserats av Världsbanken i syfte att mobilisera mer bistånd 
från givarländerna till stöd för de fattiga och skuldtyngda afrikanska län
dernas återhämtning. Första gången en givarkonferens anordnades, 1987, 
utfäste regeringen ett stöd på 150 milj. kr. Under 1988 har regeringen 
beslutat om ytterligare 225 milj kr. i stöd. Vilka länder som erhållit stöd 
och med vilka belopp framgår av tabellen. Bidragen utgår oftast i sam- eller 
parallellfinansiering med Världsbanken. Av de 225 milj. kr. utgår 120 
milj. kr. i denna form. Bidragen kan finansiera angelägen import generellt, 
men kan också knytas särskilt till rehabiliteringsprogram fört. ex. industri
sektorn eller för infrastruktur. Möjligheten att stödja särskilda program för 
att minska de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen och 
återhämtningsprogrammen prövas också. 

Av de ovannämnda 225 milj. kr. har I 05 milj. kr. använts för att under
lätta betalning av rissa Viirldshanksskulder. En stor del av de fattigaste 
u-ländernas skuldbörda består av räntor på lån till Världsbanken. Dessa 
skulder är s. k. prioriterade skulder, vilket innebär att de inte kan bli 
föremål för omförhandling. För att Världsbanken skall fortsätta att kunna 339 



låna ut till förmånliga villkor till u-länderna krävs att dessa länder fullföljer 
sina återbetalningar. I annat fall tvingas banken ställa in såväl planerad 
som pågående utlåning. Därmed skulle ländernas återhämtningsprogram 
sannolikt inte kunna fullföljas och möjligheterna att få additionellt bistånd 
från bilaterala givare minska. För u-ländernas del är det därför av stor vikt 
att betalningarna till Världsbanken sköts. Flera av de fattigaste och skuld
tyngda länderna har emellertid en särskilt betungande skuld till Världsban
ken. Tidigare har de flesta av dessa länder kunnat ta lån från Världsbanken 
både på dess marknadsmässiga villkor, s. k. IBRD-lån, och på dess mjuka. 
av biståndsgivare subventionerade. villkor. s. k. IDA-lån. Sedan det eko
nomiska läget försämrats kan många av länderna nu enbart ta IDA-lån. 
Återbetalningarna på IBRD-lånen utgör dock en stor del av ländernas 
skuldtjänst. För att underlätta dessa betalr.ingar har Världsbanken beslutat 
att en del av de återbetalningar som varje år görs på gamla IDA-lån från 
och med budgetåret 1988/89 skall lånas ut till dessas. k. IDA-only länder i 
proportion till deras utestående skuldtjänst avseende IBRD-lån. Bidraget 
från IDA-återflödet är emellertid inte tillräckligt för att klara av ländernas 
betalningsförpliktelser på IBRD-lånen. De nordiska länderna har därför 
föreslagit att biståndsgivare skall ställa ytterligare medel till förfogande i 
detta syfte. Efter en överenskommelse mellan givarländerna finns nu såda
na bidragsmöjligheter som en del av Världsbankens särskilda program för 
Afrika. Det svenska bidraget till detta ändamål var 1988/89 sammanlagt 
105 milj. kr. (för landfördclning se tabellen). I det bidraget ingår stöd till tre 
IDA-only länder utanför Afrika. Bangladesh. Bolivia och Sri Lanka. 

Internationella valutafondens resurser spelar en nyckelroll i de skuld
tyngda ländernas återhämtningsprogram. eftersom de oftast är villkorade 
till förändringar i den ekonomiska politiken. För att stödja fattiga länders 
strukturanpassning har en särskild facilitet, d. v. s. en särskild möjlighet att 
få tillfällig tillgång till resurser från fonden. inrättats. IMF:s s. k. 1m·idgade 

strukt11ranpassning.~fi1cilitet (Enhanced Structural Adjustment Facil ity, 
ESAFl. Denna har ökat fondens möjligheter att ge lån på mjuka villkor. 
För att den skall komma till stånd har flera länder bidragit med kapital eller 
räntesubventioner. Riksdagen har godkänt ett bidrag till ESAF på sam
manlagt 600 milj. kr. under 1988-1991 att användas till räntesubventioner. 
Ett första bidrag om 150 milj. kr. utbetalades under budgetåret 1987 /88. Ett 
andra lika stort bidrag utbetalas under innevarande budgetår. 

Utöver skuld till internationella finansiella institutioner och skuld till 
bilaterala offentliga långivare har u-länderna en betydande skuld till priva
ta långivare i andra länder. Detta är skuld som inte är offentligt garanterad i 
långivarlandet. Eftersom de mest skuldtyngda u-länderna har svårt att 
betala räntor och amorteringar på denna skuld. säljs sådana skuldsedlar i 

dag mellan fordringsägare på en andrahandsmarknad till priser som ofta 
ligger långt under skuldsedlarnas nominella värden. Olika metoder prövas 
nu för att hjälpa u-länderna att att tillgodogöra sig marknadens diskonte
ring av fordringarnas värde. Sverige har främjat sådan marknadsbaserad 
skuldlättnad på olika sätt. Under 1987/88 användes 10 milj. kr. för ett ar
rangemang till Bolivias förmån. I ett första brett internationellt organiserat 
arrangemang bidrog ett antal biståndsgivare till en fond för återköp av 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 5 

340 



Bolivias skulder till privata långivare. Fonden administrerades av IMF. 
Till ett pris av 11 % av skuldernas nominella värde kunde hälften av 
Bolivias skuld av detta slag återköpas och annulleras. 

23 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA 
LÄNDER 
Den följande statistiken avser de utbetalningar som gjorts budgetåret 
1987/88 av biståndsorganen SIDA, SAREC, BITS, IMPOD och SWED
FUND. Utbetalningar, som inte kunnat ländcrfördclas, har förts till de 
regionala posterna eller övrigpostcn. Så har också skett med bidragen till 
de länder som totalt erhållit mindre än I milj. kr. Också visst forsknings
bistånd och humanitärt bistånd redovisas på det sättet. Utbetalningarna för 
u-krediter avser avräkningar mot biståndsanslaget för gåvoelement för 
kreditförbindelser som utfärdats under 1987/88. Utgifterna för den centrala 
biståndsadministrationen har utelämnats. Med hänsyn till IMPOD:s ar
betssätt ingår dock i dess utbetalningar lönekostnader för personal med 
undantag av chefen för kontoret samt viss administrativ personal. Det 
multilaterala biståndet (under anslaget C I) ingår inte i statistiken emedan 
det inte visat sig möjligt att på ett rättvisande sätt fördela det biståndet på 

enskilda länder. 
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LanJ SIDA SAREC.. ens• IMPOD SWED- Skuldliltl- Totalt 
ru:-.m nadsoltg. utbetalt 

Land ram Katastro- Enskilda Särskilda Humani- Livs- Administra- Tekniskt U-krcditcr 87188 
inkl. land- fcrm.m. organisa- program, tärt medels- tion SIDA. samarbete IT kr) 
program- tioner regionala bistånd bistånd Bistånds-
kostnader in~atser kontor. 
samt rc- Info. 
krytering 
o. utbildn. 

Afghanistan 32000 516 32516 
Algeriet 6100 1286 975 5850 81200 126 95 537 
Angola 144822 7928 220 343 12666 5 730 106 398 172213 
Argentina 312 2649 5881 781 113 9736 

Bangladesh 187 334 453 13674 428 2748 3 367 35 512 243516 
Benin 1671 1671 
Bhutan 1546 1546 
Bolivia 800 7121 1398 9319 
Botswana 122529 830 18212 2487 1334 389 145 781 
Brasilien 395 7896 8 291 
Burkina Faso 330 6100 784 7214 
Burundi 6313 6313 

Centralafrikanska 
Republiken 6153 6 153 
Chile 4 720 41 4 761 
Colombia 1700 3 165 844 5709 
Costa Rica 6559 14155 1708 22422 
Cuba 284 4 718 21652 26654 
Cypern 309 309 

Dominikanska 
Republiken 1269 992 2 261 

Ecuador 2000 3794 1846 66 7706 
Egypten 2099 178 6277 179 924 9657 
Elfenbenskusten 157 130 287 
El Salvador 116 116 t:O "O -·..., 
Etiopien 126496 146076 16951 8747 21165 4236 9522 15800 847 349840 :- 0 

l..Jt "? 

'° oc 
00 

00 
'° •.;.> 

"""' 0 l.;.J 
0 



Land SIDA SAREC'' HITS' IMPOD SWED- Skuldlatt- Totalt 
f'U~D nad~;hg. utbetalt 

Land ram Katastro- Enskilda Särskilda Humani- Livs- Administra- Tekniskt V-krediter 87/RR 
inkl. land- fer m. m. organ isa- program. tärt medels- tion SIDA. samarbete IT krJ 
program- tioner regionala histånd bistånd Bistånds-
kostnader insatser kontor, 
samt re- Info. 
krytering 
o. utbildn. 

Filippinerna 3800 3 566 12913 403 20682 

Gambia 3442 213 509 4164 
Ghana 996 914 1369 3 279 
Grenada 311 311 
Guatemala 637 637 
Guinea 548 548 
Guinea-Bissau 99925 1050 1690 1121 2065 3 343 387 13 107 122696 
Guyana 130 130 

Haiti 1352 487 1839 
Honduras 678 2433 3 111 
Hong Kong 145 145 

Indien 298862 2802 20140 2143 600 2405 3700 6000 548 89 506 337 795 
Indonesien 602 602 
Israel 490 465 100 I 055 

Jamaica 308 4191 4499 
Jordanien 440 1308 1476 17000 20224 

Kamerun 51 51 
Kampuchea 5747 5747 
Kap Verde 54790 7 579 815 537 63 721 
Kenya 156 288 18923 4619 2 532 3489 9400 11 317 206568 
Kina 1839 476 12882 90700 459 3 835 110191 

t:O '""O 
-- ""I :- 0 
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•-> Land SIOA SAREC" BITS' IMPOD SWED- Skuldlatt- Totalt .,,.. 
FUND nadsätg. ut het alt 

::ti Land ram Katastro- Enskilda Särskilda Humani- Livs- Administra- Tekniskt U-krediter 87188 
~ inkl. land- fcr m.m. organisa- program. tärt medels- tion SIDA, samarbete IT krJ 

"' program- tioner regionala bistånd bistånd Bi•tånds-"'-:::: kostnader insatser kontor. 
~ samt re- Info. 
::i krytcring 
._ o. utbildn . 

~ 
Oc Kongo 2999 168 3167 o;; 
:c 
._ Laos 75541 40 980 3000 11204 90765 

"' Le sot ho 38041 320 5397 802 2300 7000 I 257 55177 :::, 

~ Libanon 4500 585 2539 7624 

<: Liberia 814 651 1465 
-. ._ 

Malawi 500 282 782 <::, 
~ Malaysia 1314 2266 8000 11580 
tx:i Mal i 266 3 436 3 702 
%' Marocko 3913 116 4029 
"" :::, Mauretanien 63 63 
"" Mauritius 1189 1189 

Melanesien 428 428 
Mexico I 029 278 1307 
Mrn;ambique 310730 67 546 5749 68554 4925 4459 4484 175 204916 671538 

Namibia 114 114 
Nepal 3834 3834 
Nicaragua 174034 14378 22196 1909 2577 2600 7 713 160 225 567 
Niger 2950 2950 
Nigeria 1000 315 1315 

Pakistan 10550 3 379 8326 2000 8200 8000 40455 
Papua Nya Guinea 533 533 

i::c "'O -·..., 
:- 0 
v.'? 
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Lrnd SIDA SAREC*' BITS* IMPOD SWED- Skuldlatt- Totalt 
H:ND nadsä.tg. utbetalt 

I.andram Katastru- Enskilda Särskilda Humani- Livs- Administra- Tekniskt U-kredi1cr 87i88 
inkl. land- fer m. m. organ isa- program. tärt medels- tion SIDA. samarbete IT kr) 
program- tioner regionala bistånd bistånd Bistånds-
kl1stnader insatser kontor. 
samt rc- Info. 
krytering 
o. ut\:-tildn. 

Paraguay 444 444 
Panama 17 615 632 
Peru 6463 3098 377 9938 
Portugal 143 143 

Rwanda 7244 3800 2620 13664 

Sao Torne och 
Principe 2263 240 2 503 
Senegal 1563 581 2144 
Seychellerna 875 146 350 1371 
Sierra Leone 2066 264 2330 
Somalia 4283 3028 14998 4922 1076 28307 
Sri Lanka 128 339 12100 6170 544 1838 2800 151791 
Sudan 6920 4912 28769 968 41569 
Swaziland 4628 4628 
Sydafrika 216 216 
Syrien 8892 8892 

Tanzania 441155 965 36242 39907 267 7819 5993 430 1985 80884 615647 
Tchad 76 686 762 
Thailand 2925 4405 2391 252 9973 
Togo 641 888 1529 
Tunisien 1100 3 366 1123 3608 12100 21297 
Turkiet 92 92 

Uganda 41690 6660 120 4441 52911 
Uruguay 3007 2090 5097 
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Land SIDA SAREC" HITS' IMPOU SWED- Skuldhitt- Tl1tah 
FU"ID nadsåtg. utbetalt 

Lamlram Katastro- Enskilda Särskilda Humani- Livs- Administra- Tekni:-.kt U-krcditer 87/88 
inkl. land- fer m.m. organisa- program, tcirt medels- tion SIDA. samarbete rr kr) 
program- tioncr regionala bistånd bistånd Bi,tilnd'-
kostnader insat!ier kontor. 
samt rc- Info. 
krytcring 
ll. uthildn. 

Venezuela 62 62 
Vietnam 268 518 I 000 167 1751 15692 5 337 3017 160 3954 299596 
Västbanken 2706 2706 

Arabrep. Yemen 3 233 977 316 33400 37926 
Dem. Folkrep. Yemen 5184 6842 12026 

Zaire 19022 19022 
Zambia 211881 1659 2287 4941 678 221446 
Zimbabwe 172230 8000 16690 1204 I 056 2670 3546 19700 226 1217 157 226696 

Ej länderfördelat 93950 95206 81621 204019 17 526 167818 174 725 4955 11163 850983 
Afrika 153 848 986 101973 254478 11263 2504 19326 544378 
Asien 6500 287 10525 17 312 
Latinamerika och 
Karibien 1749 5274 112476 12400 131899 

Organisationer 96173 96173 
U-landsforskning 20343 20343 
S.kog o miljöprogram 12943 12943 
Ovrigt 16117 53 993 5003 75113 

Totalt 3105465 644992 419890 490 593 384 480 332232 234127 229406 172986 312 IOO 10930 16575 395 775 6749551 

*Av totalsumman under 'övrigt' utgör 6687 tkr SWEDFUND 
** Belopp för Argentina avser även Uruguay. 
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NORDISKT BISTÅNDSSAMARBETE 
De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet samarbetat på bi
ståndsområdet. Formerna för samarbetet regleras genom en konvention 
som undertecknades i mars 1981. Enligt denna skall ärenden av principiell 
karaktär, såsom utvidgning. förlängning och revision av insatserna. beslu
tas av det Nordiska ministerrådet som även fastställer de ekonomiska 
ramarna. Den löpande granskningen av biståndsprojekten sker genom en 
s. k. ämbetsmannakommitte för biståndsfrågor (EKB), bestående av de 
ansvariga ämbetsmännen i de nordiska biståndsadministrationerna. Ge
nom konventionen upprättades även en rådgivande kommitte för lekman
narepresentation (RKB). 

Inom ämbetsmannakommitten bereds gemensamma nordiska projekt, 
samt diskuteras biståndsfrågor av nordiskt intresse. Kommitten är ett 
viktigt forum för bl. a. diskussioner om samordnade ställningstaganden i 
olika internationella organisationer. Arbetsgrupper av ad-hoc karaktär till
sätts för att diskutera och bereda aktuella frågor. 

Det nordiska samarbetet i biståndsärenden omfattar också informella 
överläggningar, t. ex. i anslutning till internationella möten, där de nordis
ka länderna ofta uppträder som en enhet. De nordiska länderna har även 
en gemensam representation i Världsbanken, de regionala utvecklingsban
kerna och den internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFADJ. 

Tyngdpunkten i det nordiska samarbetet har successivt kommit att 
förskjutas från de traditionella samfinansierade projekten mot samarbete 
präglat av stor flexibilitet såväl till formen som i valet av samarbetsobjekt. 
Ett nytt inslag i det nordiska samarbetet är beslutet om att en nordisk fond 
för kreditgivning på koncessionella villkor skall inrättas. De nordiska 
länderna har under 1988 antagit ett program för nordiskt samarbete på 
biståndsområdet. 
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Vissa förkortningar 
AIDB African Development Bank Afrikanska utvecklingsbanken 

AIDF African Development Fund Afrikanska utvecklingsfonden 

AIC Arbetarrörelsens 
Internationella Centrum 

ANC African National Congress Afrikanska nationalkongressen 

ARO Afrikagruppernas 
Rekryteringsorganisation 

AsDB Asian Development Bank Asiatiska utvecklingsbanken 

AsDF Asian Development Fund Asiatiska utvecklingsfonden 

BITS Swedish Agency for Beredningen för 
International Technical and internationellt 
Economic Co-operation tekniskt-ekonomiskt samarbete 

CDB Caribbean Development Bank Karibiska utvecklingsbanken 

CFA Committee on Food Aid Kommitten för 
Policies and Programmes livsmedelsbistånd 

CGIAR Consultative Group on Konsultativa gruppen för 
International Agricultural internationell 
Research jordbruksforskning 

CILSS Committee Inter-Etats de Koordinerande kommitten för 
Lutte contre la Secheress utveckling i Sahelområdet 
au Sahel 

CTC United Nations Centre for FN:s center för 
Transnatiortal Corporations transnationella företag 

DAC Development Assistance OECD:s kommitte för 
Committee biståndsfrågor 

EADB East African Development Bank Östafrikanska utvecklingsbanken 

ECOSOC Economic and Social Council FN:s ekonomiska och sociala 
of the United Nations råd 

EG European Community De europeiska gemenskaperna 

EKN Swedish Export Credit Exportkrcditnämnden 
Guarantee Board 

ESAF Enhanced Structural-Adjust- Utvidgade strukturanpassnings-
ment Facility faciliteten 

FAC Food Aid Convention Livsmedelshjälps-
konventionen 

FAO Food and Agricultural FN:s livsmedels- och 
Organization jordbruksorganisation 

GATT General Agreement on Tariffs Allmänna tull- och 
and Trade handelsavtalet 

HABITAT United Nations Center for FN:s boende- och 
Human Settlements bebyggelsecenter 349 
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IAEA International Atomic Energy Internationella 
Agency atomenergiorganet 

IBRD International Bank for Världsbanken 
Reconstruction and Development 

IEA International Energy Agency Internationella energimyndigheten 

!CA International Co-operative Internationella kooperativa 
Alliance alliansen (IKA) 

ICJ lnternational Commission Internationella 
of Jurists Juristkommissionen 

IDA International Development Internationella 
Association utvecklingsfonden 

IDB Interamerican Development Interamerikanska 
Bank utvecklingsbanken 

IEFR lnternational Emergency Food Internationella 
Reserve katastroflagret för livsmedel 

IFAD lnternational Fund for Internationella 
Agricultural Development jordbruksutvecklingsfonden 

IFC International Finance Internationella 
Corporation finansieringsbolaget 

!GADD Intergovernmental Authority on 
Drought and Development 

IIED International Institute for Internationella institutet 
Environment and Developmcnt för miljö och utveckling 

ILO lnternational Labour Internationella 
Organization arbetsorganisationen 

IMF International Monetary Fund Internationella valutafonden 

IMO International Maritime Internationella 
Organization sjöfartsorganisationen 

IMPOD Import Promotion Office for Importkontoret för 
Products from Developing u-landsprodukter 
Countries 

IPPF International Planned Internationella 
Parcnthood Federation familjcplaneringsfederationcn 

ISO International Standardization Internationella 
Organization standardiseringsorganisationen 

ITC International Trade Centre UNCTAD/GATT:s internationella 
handelscentrum 

IUCN International Union for the Internationella Naturvårds-
Conservation of Nature and unionen 
Natura! Resources 

MON AP Mrn;ambique Nordic Det nordiska 
Agricultural Programmc jordbruksprogrammet för 
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NDF Nordic Development Fund Nordiska utvecklingsfonden 

NIB Nordiska lnvesteringsbanken 

OECD Organization for Economic Organisationen för ekonomiskt 
Ca-operation and Dcvelopement samarbete och utveckling 

OEOA Oftice for Emergency FN :s katastrofkontor för 
Operations in Africa Afrika 

OPEC Organization of Petroleum De oljeexporterande ländernas 
Exporting Countries organisation 

SA,DCC Southern African Development Konferensen för samordnad 
Coordination Conference utveckling i södra Afrika 

SAREC Swcdish Agency for Research Styrelsen för 
Co-operation with Developing u-landsforskning 
Countries 

SATCC Southern African Transport Kommissionen för transporter och 
and Communications Commission kommunikationer i södra Afrika 

SDR Special Drawing Rights Särskilda dragningsrättcr 

SEK Swedish Export Credit AB Svensk Exportkredit 
Corporation 

SHIA Swedish Organization of the Svenska handikapporganisa-
Handicapped I ntcrnational tionernas internationella 
Aid Foundation biståndsstiftelse 

SIDA Swedish lnternational Styrelsen för internationell 
Devclopment Authority utveckling 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 

SPA World Bank Special Program Världsbankens särskilda program 
of Assistance för Afrika 

SWAPO South West Africa People's Sydvästafrikanska folkorganisa-
Organization tionen 

SWEDFUND Swedish Fund for lndustrial Fonden för industriellt 
Co-operation with Developing samarbete med u-länder 
Countries 

SYS Swedish Volunteer Service Svensk Volontärsam verkan 

TIB Tanzania Industrial Bank 

UBV Utbildning för bistånds verksamhet 

UNCDF United Nations Capita! FN:s kapitalutvecklingsfond 
Dcvelopment Fund 

UNCTAD United Nations Conference on FN: s konferens för handel och 
Trade and Development utveckling 

UNDP United Nations Development FN :s utvecklings program 
Programme 

UNDRO Office of the United Nations FN :s katastrofhjälps-
Disaster Relief Co-ordinator koordinator 
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UNEP 

UNESCO 

UNFDAC 

UNFPA 

UNHCR 

UNICEF 

UNIDO 

UNITA 

UNITAR 

UNRWA 

UNSO 

UNY 

wcc 
WEP 

WFP 

WHO 

WIPO 

WMU 

ZANU 

ZAPU 

United Nations Environment 
Programme 

United Nation Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 

United Nations Fund for Drug 
Abusc Control 

United Nations 
Population Fund 

United Nations High 
Commissioner for Refugees 

Unitcd Nations Children's 
Fund 

Unitcd Nations lndustrial 
Development Organization 

Uniao National para la 
lndependencia Total de 
Angola/National Union for the 
total Libcration of Angola 

United Nations lnstitute for 
Training and Research 

U nited Nations Relief and 
Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East 

United Nations Sudano-
Sahelian Office 

United Nations Volunteers 
Programme 

World Council of Churches 

World Employment Programme 

World Food Programme 

World Health Organization 

World lntellectual Property 
Organization 

World Maritime University 

Zimbabwe African National Union 

Zimbabwe African Peoples Union 
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FN:s miljöprogram 

FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och 
kultur 

FN:s fond för kontroll av 
beroendeframkallande medel 

FN :s befolkningsfond 

FN:s flyktingkommissarie 

FN :s barnfond 

FN:s organisation för 
industriell utveckling 

FN:s utbildnings- och 
forskningsinstitut 

FN:s hjälporganisation för 
palestinatlyktingar 

FN:s Sudano-Sahelkontor 

FN: s volontärprogram 

Kyrkornas Världsråd 

ILO:s världssysselsättningsprogram 

Världslivsmedelsprogrammet 

Yärldshälsoorganisationen 

Yärldsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten 

Internationella sjöfartsuniversitetet 
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Bilaga 5.2 
Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter samt 
ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna 
per den 1 januari 1989. 

I. Beskickningar 

( sidoackrediteringsorter inom parentes) 

Abidjan Guatemala 
(Lome, Ouagadougou, PortoNovo) (San Salvador, Tegucigalpa) 

Abu Dhabi(*) Haag 

Addis Abeba 
!Djibouti) 

Alger 
Amman 
Ankara 
Athen 
Bagdad 
Bangkok 

(Vientiane, Rangoon) 
Beirut(**) 
Bel grad 

(Tirana) 

Berlin 
Bero 
Bissau(*) 
Bogota 

(Panama) 

Bonn 
Brasilia 
Bryssel 

(Luxemburg) 

Budapest 
Buenos Aires 

<Montevideo, Asuncion) 
Bukarest 

Hanoi 
Harare 
Havanna 
Helsingfors 
Islamabad 

(Male) 

Jak arta 
Kairo 

(Khartoum) 
Kinshasa(*) 

Kuala Lumpur 
Kuwait 

(Abu Dhabi, Doha. Manarna) 
Köpenhamn 
Lag os 

(Accra) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
(Bissau, Praia) 

London 
Luanda 

(Sao Torne) 
Lusaka 

(Lilongwe) 
Canberra Madrid 

(Honiara. Port Moresby, Port Vila) Managua 
Caracas (San Jose) 

(Bridgetown. Port of Spain) Manila 
Colombo(*) Maputo 
Damaskus (Mbabane) 

Dares Salaam 
Dhaka 
Dublin 
Gaborone 

(Maseru) 

Maseru(*) 
Mexico 
Monrovia(*) 
Montcvideo( *) 

Moskva 
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(Ulan Bator) 
Muscat(*) 

Nairobi 
(Bujumbura. Kampala, Kigali) 

New Delhi 

(Colombo. Kathmandu, Thimpu) 

Oslo 
Ottawa 

(Nassau) 

Paris 
Peking 

(Pyongyang) 

Prag 

Pretoria 
Pyongyang(*) 

Quito 

Rabat 

Reykjavik 

Riyadh 

(Museat. Sana) 

Rom 
Santiago de Chile(*) 

Seoul 
Singapore 

<Bandar Seri Begawan) 

Sofia 

Teheran 

Tel Aviv 

(NicosiaJ 
Tokyo 
Tripoli 

Tunis 
Vi<:ntiane( *) 

Warszawa 

Washington 

Wellington 

<Apia. Nuku'alofa. Suva) 

Wien 

(*) beskickningen förestås av en t.f. charge d'affaires 
**) beskickningen stängd tills vidare 

Il. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Ge
neve 

Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECDJ i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna (EGJ i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 
Sveriges delegation vid uppföljningsmötet i Wien till konferensen om sä
kerhet och samarbete i Europa (ESKJ 

111. Lönade konsulat 

al Generalkonsulat 

Barcelona 

Berlin 

Chicago 

Frankfurt am Main 
Hamburg 
Hongkong 

Istanbul 
Leningrad 

Los Angeles 

Mal aga 

Marseille 

Minneapolis 

Montreal 

Milnchen 
New York 

Rio de Janeiro 
Sydney 
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b) Konsulat 

Jeddah 
Las Palmas 
Marie hamn 
Palma de Mallorca 

Szczecin 
Vancouver 

Stockholmsbaserade ambassadörer 

De fem sändebuden har följande ackrediteringar: 

I. Bamako !Mali), Banjul (Gambia). Conakry !Republiken Guinea). 
Dakar (Senegal). Freetown (Sierra Leone). Monrovia !Liberia). Niamey 

(Niger) och Nouakchott (Mauretanien). 
2. Belmopan (Belize). Castries (St Lucia), Georgetown !Guyana). 

Kingston (Jamaica). Paramaribo (Surinam). Port-au-Prince !Haiti). Santo 

Domingo (Dominikanska Republiken) och St Georges !Grenada). 

3. Aden !Demokratiska Folkrepubliken Yemen), Mogadishu (Somalia). 
Moroni (Comorerna). Port Louis (Mauritius). Antananarivo (Madagaskar) 

och Victoria (Seychellerna). 

4. Bangui !Centralafrikanska Republiken). Brazzaville (Folkrepubliken 

Kongo). Kinshasa (Zaire). Libreville !Gabon), Malabo !Ekvatorialguinca) 

och Yaounde !Kamerun). 
5. San Marino. Valletta !Malta). Vatikanstaten/Heliga Stolen.(*) 

(*) Ambassadören är resident i Rom 
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Ans lagsförteckning 

A. Utrikesdepartementet m. m. 

A I. Utrikesförvaltningen, förslagsanslag 
A 2. Utlandstjänstemännens representation, reservations

anslag 
A 3. Inventarier för beskickningar, delegationer och kon-

sulat. reservationsanslag 
A 4. Kursdifferenser, j(Jrs/agsanslag 
A 5. Olönade konsuler, förslagsanslag 
A 6. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationall organisation, förs/agsans/ag 
A 7. Nordiskt samarbete, förslagsans/ag 
A 8. Vissa nämnder m. m .. förslagsanslag 
A 9. Utredningar m. m., reservationsanslag 
A 10. Officiella besök m. m,förs/agsanslag 
A 11. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlan

det m. m. förslag.rnnslag 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

B I. Förenta nationerna. förs lagsanslag 
B 2. Nordiska ministerrådet. j{jrslagsanslag 
B 3. Europarådet,förslagsanslag 
B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut

veckling (OECD). förs/agsanslag 
B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A). 

förs/agsanslag 
B 6. Organisationer för internationell handel och råvaru

samarbete m. m., förslagsanslag 
B 7. Internationell råvarulagring, förs/agsan.11a!( 
B 8. Övriga internationella organisationer m. m., förslags

ans/ag 

C. Internationellt utvecklingssamarbete 

C I. Bidrag till internationella bistå~dsprogram, resen•a
tionsanslag 

C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA, reservationsan
slag 

C 3. Andra biståndsprogram. reservationsanslag 
C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). för

slagsanslag 
C 5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö 

V-centrum), förslagsanslag 
C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC),förslagsan

slag 
C 7. Nordiska Afrikainstitutet.förslagsanslag 
C 8. Beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt 

samarbete (BITS), förs/agsanslag 
C 9. Information, reservationsans/ag 

I 044 435 000 

16 647 000 

17311000 
I 000 

11 620 000 

38 885 000 
I 588 000 

630 000 
6 260 000 
8 743 000 

3 740 000 

I 149 860 000 

140 963 000 
220 000 000 

17 349 000 

16 000 000 

21 000 000 

7012000 
2 500 000 

3 543 000 
428 367 000 

3 433 505 000 

6 090 000 000 
I 647 334 000 

222 041 000 

21 830 000 

11 140 000 
4 439 000 

6 708 000 
30 350 000 

11 467 347 000 
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D. Information om Sverige i utlandet m. m. 

D 1. Svenska institutet, reservationsanslag 
D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet, 

resen·ationsanslag 
D 3. Övrig information om Sverige i utlandet. reserva

tion.rnnslag 
D 4. Utrikespolitiska Institutet, resen·ationsanslag 

E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

E 1. Kommerskollegium, ramanslag 
E 2. Exportfrämjande verksamhet, reservationsanslag 
E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för 

skadeersättningar. förslagsanslag 
E 4. Krigsmaterielinspektionen, förslagsanslag 
E 5. Interamerikanska utvecklingsbanken,förslagsanslag 
E 6. Importkontoret för u-landsprodukter. ramanslag 
E 7. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet, an

slag 

54 551 000 

42 491 000 

14 904 000 
4 851 000 

116 797 000 

40 667 000 
238 024 000 

1 000 
1 000 

21 500 000 
17 665 000 

2 000 000 

319 858 000 

F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m. m. 

F 1. Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspo
litiska området, reservationsanslag 4 435 000 

F 2. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 
(ESK),förslagsanslag 

F 3. Information, studier och forskning om freds- och 
nedrustningssträvanden m. m. resermtionsanslag 

F 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforsk
ningsinstitut (SIPRI), reservationsanslag 

F 5. Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och 
nedrustning, .förslags anslag 

F 6. Forskningsverksamhet vid Utrikespolitiska Institu
tet, reserl'ationsanslag 

3 432 000 

25 000 000 

17 070 000 

13 498 000 

2 175 000 

65 610 000 

Summa kr. 13 547 839 000 
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Bilaga 6 till budgetpropositionen 1989 

Försvarsdepartementet 
(fjärde huvudtiteln) 

Översikt 

Försvarsdepartementet har ett övergripande ansvar för alla de åtgärder 
som krävs för att förbereda landet för att motstå väpnad eller annan yttre 
aggression och för att ställa om samhället till kris- och krigsförhållanden. 
Totalförsvaret består av en militär del och en civil del. 

Totalförsvarets militära del omfattar armen, marinen och flygvapnet 
samt den operativa ledningen. Ofta benämns dessa delar huvudprogram I, 
2, 3 resp. 4. Vidare ingår ett antal myndigheter som budgettekniskt är 
sammanförda till huvudprogrammet 5. I detta huvudprogram ingår sedan 
den I juli 1988 kustbevakningen som en egen myndighet men utanför för
svarsmakten. 

Totalförsvarets civila del utgörs av ett stort antal samhällssektorer eller 
funktioner. Försvarsdepartementet ansvarar härvid för civil ledning och 
samordning, befolkningsskydd och räddningstjänst. psykologiskt försvar, 
försörjning med industrivaror utom livsmedelsförsörjning och energiför
sörjning samt kyrklig beredskap. Försvarsdepartementet ansvarar vidare 
för samordningen inom regeringskansliet av samtliga funktioner inom 
totalförsvarets civila del samt för räddningstjänsten i fred. 

Budgetförslaget är preliminärt för den militära delen av totalförsvaret. 
Samtliga anslag inom den militära utgiftsramen saknar verksamhctsbe
skrivning och upptar tills vidare oförändrade anslagsbclopp i förhållande 
till statsbudgeten för budgetåret 1988/89. Ett slutligt förslag kommer att 
lämnas till riksdagen i februari 1989. Skälet till detta är att vissa frågor har 
krävt längre tid att bereda än som stått till förfogande för att förslag skulle 
kunna lämnas i budgetpropositionen. Samtliga anslag inom den militära 
utgiftsramen redovisas i denna särskilda proposition. 

I förra årets budgetförslag (prop. I 987/88: 100, bil. 6) anmälde chefen 
för försvarsdepartementet att budgeten för den militära delen av total
försvaret i linje med 1987 års försvarsbeslut innehöll en rad förstärkning
ar. Samtidigt konstaterades att förutsättningarna för att genomföra I 987 
års försvarsbeslut hade förändrats för det militära försvaret. För att behål
la balans mellan verksamhet och resurstilldelning var det nödvändigt att 
bl. a. reducera repetitionsutbildningen samt att senarelägga anskaffningen 
av viss materiel. 

Jag har vid analysen av det underlag som överbefälhavaren har redovi
sat - programplan 1989 - 1992 för det militära försvaret och försvars-

I Riksdagen 1')88189. /sam/. Nr IUO. Bilaga 6 
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maktsutredning 88 - funnit att förutsättningarna för att genomföra 1987 
års försvarsbeslut har förändrats ytterligare. Det finns därför enligt min 
mening anledning att tidigarelägga nästa totalförsvarsbeslut till 1991. Det 
är emellertid angeläget att förslag kan lämnas till riksdagen i vissa frågor 
redan under år 1989. Med hänsyn till dessa frågors vikt är det angeläget att 
tidigt säkerställa det parlamentariska inflytandet. Jag har därför den 12 
december 1988 med regeringens bemyndigande tillsatt en parlamentariskt 
sammansatt kommitte. 

Budgeten för den cil'ila delen av totalförsvaret innehåller en fortsatt 
satsning på bl. a. förbättrad beredskap vid myndigheterna, hälso- och 
sjukvårdsberedskapen i krig, transporter, psykologiskt försvar samt på 
elförsörjningen i krig, inkl. kommunalteknisk försörjning. 

Samhällsutvecklingen skapar nya risker, bl. a. gäller detta kemiska ris
ker, men ger också nya förutsättningar för att Jorebygga risker för och 
skador vid stora olyckor. Insatser görs för att på regional och lokal nivå 
bedöma riskerna och vidta nödvändiga åtgärder. Ett system för vägvals
styrning vid transport avfarligt gods införs. 

Samordningen av civilförsvarsverksamheten och fredsräddningstjäns
ten fortsätter varvid kommunernas ansvar successivt utvidgas. Utveck
lingen av de förebyggande åtgärderna och förbättringen av räddningstjäns
tens resurser med hänsyn till de fredstida objektriskerna ger en effektivare 
beredskap även för krigssituationen. De åtgärder som vidtas för krigssitua
tionen utformas så att de bidrar till den fredstida katastrotberedskapen. 
Fortsatta insatser görs inom räddningstjänstcn för att förbättra samord
ningen och därmed effektivisera resursutnyttjandet samt att öka beredska
pen mot utsläpp ar radioaktil'a ämnen samt för att bekämpa olje- och 
kl'mika/ieutsläpp. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 framgår av följande 
sammanställning (milj. kr.) 
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Anslagslillera Anvisat Förslag Föränd- Prop. 1988/89: 100 
1988/89 1989190 ring Bil. 6 

A. Förs,·arsdl·partcmentet 41.3 42.0 + 0.7 
B. Armcförband 9 335.0 9 335.0 1 O' 
c. Marinförband 4222.0 4222.0' O' 
D. Flygvapenfi.khand 9025.oc 9025.0 1 O' 
E. Operativ ledning m. m. 1 215.5 1 215,5 1 O' 
f. Gemensamma myndigheter m. m. 

Anslagen F I. - F 20. 2 364.0 2 364,0 1 O' 
Anslaget F 21. Reserv för det 

militära försvaret 165.5 165.5 1 O' 
Anslaget F 22. Reglering av pris-

stegringar för det militära för-
svaret 1600.0 1600.0' O' 

Summa B - F (totalförsvarets militära 
del) 27 927.0 27927.0 1 O' 

G. Civil ledning och samordning 145.2 165.5 + 20.3 
H. Befolkningsskydd och räddnings-

tjänst 1099.9 1 158.7 + 58.8 
I. Psykologiskt försvar 8.0 8.8 + 0.8 
J. försörjning med industrivaror 

(utom livsmedelsförsörjning 
och energi försörjning) 325.0 333.1 + 8.1 

Summa G - J (totalförsvarets civila 
del) 1 578.1 1666.1 + 88.0 

K. Övriga ändamål 397.5 425.6 + 28.1 

Summa för fjärde huvudtiteln 29943,9 30060.7 1 + 116.8 1 

1 Preliminär uppgift i avvaktan på särskild proposition i fehruari t 989. 
·'Härtill kommer 15.6 milj. kr. lör köp av tjänster från SMHI. 
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Försvarsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Roine Carlsson 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

l Huvudtitelns utformning 

I 1987 års försvarsbeslut konstaterades att underlaget för beslutet i flera 
avseenden inte var tillräckligt. En komplettering behövdes beträffande 
bl. a. utvecklingen av armens krigsorganisation. förbandsomsättning, ut

bildningssystem och grundorganisation. Det s. k. produktionsledningssy
stemet borde också snarast utvecklas för att bidra till att nå balans mellan 
verksamhet och ekonomiska tillgångar. 

Regeringen uppdrog därför i mars 1987 dt överbefälhavaren att inkom-
' ma med sådant kompletterande underlag samtidigt med att programpla

nen för perioden 1989/90 - 1991192 inlämnades i september 1988. Över
befälhavarens särskilda redovisning har fått namnet "Försvarsmaktsutred
ning 88" (FU 88). Överbefälhavaren har härutöver i oktober redovisat 
resultatet av de inledande studierna inför nästa försvarsbeslut. av överbe
fälhavaren benämnd "Försvarsmaktside 2000" (FMI 2000). I denna re
dovisar överbefälhavaren olika alternativ för försvarsmaktens utveckling 

under 1990-talct och bortom år 2000. 
Regeringen uppdrog vidare i mars 1988 åt generaldirektören Gunnar 

Nordbeck att stå till chefens för försvarsdepartementet förfogande för att 
överväga och. efter samråd med berörda myndigheter, lämna förslag om 
totalförsvarets geografiska indelning på högre regional nivå. Förslag har 
lämnats i november 1988. 

Jag har med regeringens bemyndigande i juni 1988 tillsatt en parlamen
tariskt sammansatt kommitte med uppgift att lämna förslag om total
försvarets ledning. armens långsiktiga utveckling, produktionslcdningen 

inom försvarsmakten och organisationen inom huvudprogrammet 4 samt 
konsekvenser härav för övriga huvudprogram. 

Jag har dock vid analysen av det underlag som överbefälhavaren har 

lämnat under hösten 1988. nämligen programplanen för åren 1989 - 1992 
för det militära försvaret och försvarsmaktsutredningen 88. funnit att 

förutsättningarna för att genomföra 1987 års försvarsbeslut har förändrats 
ytterligare. Det finns därför enligt min mening anledning att tidigarelägga 
nästa totalförsvarsbeslut till 1991. Det är därvid angeläget att förslag kan 
lämnas till riksdagen i vissa frågor redan under 1989. Med hänsyn till 
dessa frågors vikt är det angeläget att tidigt säkerställa det parlamentariska 

inflytandet. 
Jag har därför med regeringens bemyndigande den 12 december 1988 

ersatt den tidigare nämnda kommitten med en ny kommitte (Fö 1988:04) 
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och har gett denna vidgade uppgifter. Enligt direktiven (Dir. 1988:67) 
skall den nya kommitten till den 15 juni 1989 dels lämna förslag om 
åtgärder för att öka säkerheten och stabiliteten i planeringen, dels föreslå 
inriktning, utveckling och utformning av armens förbandsomsättning, 
utbildning samt freds- och krigsorganisation, dels lämna förslag i vissa 
organisationsfrågor inom övriga huvudprogram. Kommittens arbete ides
sa delar skall ge underlag för erforderliga riksdagsbcslut under år 1989. 

Kommitten skall vidare till den l december 1989 kunna lämna förslag 
om säkerhets- och försvarspolitiken, som en grund bl. a. för myndigheter
nas programplanering. 

Kommitten skall ha avslutat sitt arbete till den l december 1990 och då 
kunna lämna ett samlat förslag om långsiktig inriktning av totalförsvaret 
och utformning av de olika totalförsvarsfunktionerna. 

Nämnda förhållanden gör det nödvändigt att behandla verksamheten 
inom den militära utgiftsramcn för budgetåret I 989/90 och tillhörande 
anslag i en särskild proposition. Denna avses föreläggas riksdagen i febru
ari 1989. 

Anslagen K 7. Nämnden för vapenfriutbildning och K 8. Vapenfria 
tjänstepliktiga budgeteras fr. o. m. budgetåret 1989/90 som ett anslag. 
Även detta nya anslag K 7. bör behandlas i den särskilda propositionen. 
Skälet är att huvuddelen av anslaget omfattar ersättningar till vapenfria 
tjänstepliktiga. Förmånerna till dessa bestäms enligt samma grunder som 
ersättningen till värnpliktiga, en fråga där förslag lämnas först i den sär
skilda propositionen. 

Denna bilaga till 1988/89 års budgetproposition upptar, som följd av 
vad jag här har anfört. till största delen åtgärder inom den civila delen av 
totalförsvaret. 

Inledningsvis redovisas säkerhetspolitiska överväganden. Avsnittet om 
totalförsvarets civila del inleds med en redovisning av vissa utgångsvär
den. Förslag till fortsatt utveckling beskrivs därefter funktionsvis. 

I avsnittet om anslagsfrågor för budgetåret 1989/90 behandlas anslagen 
för försvarsdepartementet m. m. (littera A). anslagen för den civila delen 
av totalförsvaret (littera G, H. I och J) samt anslagen för övriga ändamål 
(littcra K). Övriga anslag (littera B, C. D, E och F), som tillsammans utgör 
den militära utgiftsramcn, samt anslaget K 7. Nämnden för vapenfri ut
bildning är här endast beräknade med de belopp som har anvisats enligt 
regleringsbrev för budgetåret 1988/89. Av detta följer att sakprövning av 
anslagsframställningarna för dessa anslag sker först i den av mig tidigare 
nämnda särskilda propositionen i vilken regeringens förslag till nya an
slagsbclopp för budgetåret 1989/90 kommer att framgå. 
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2 Säkerhetspolitiska överväganden 

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och 
nationella oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i 
former som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet. Denna skall 
göra det möjligt för oss att inom våra gränser bevara och utveckla vårt 
samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat hänse
ende efter våra egna värderingar samt i samband därmed utåt verka för 
internationell avspänning och en fredlig utveckling. Ett viktigt led i dessa 
strävanden är att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden och att 
minska riskerna för att Sverige dras in i krig eller konflikter. 

Sverige kommer att orubbligt fullfölja en alliansfri politik syftande till 
neutralitet i krig i vår omvärld. Den svenska neutralitetspolitiken utgör 
den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. 

Säkerhetspolitiken formas väsentligen i ett samspel mellan utrikes- och 
försvarspolitiken. Politiken utformas för att i omvärlden skapa förtroende 
och respekt för vår vilja att hålla fast vid den valda linjen. Detta förtroen
de grundläggs genom kontinuitet och fasthet i vårt agerande. 

En långsiktig, fast och konsekvent utrikespolitik utgör en väsentlig del 
av säkerhetspolitiken. Sverige för en aktiv internationell politik, grundad 
på folkrättens principer, för avspänning, internationell nedrustning och 
fredlig lösning av konflikter mellan stater, liksom för internationell solida
ritet, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. 

Neutralitetspolitiken förutsätter vidare en fast och konsekvent försvars
politik, som skapar förtroende i omvärlden för vår vilja och förmåga att 
försvara oss. Ett starkt och allsidigt totalförsvar är väsentligt för att göra 
säkerhetspolitiken trovärdig. 

Kring den angivna inriktningen av säkerhetspolitiken finns en bred 
folklig uppslutning. Den kommer att fullföljas med kraft och konsekvens. 

Regeringen redovisade i propositionen 1986/87:95 om totalförsvarets 
fortsatta utveckling mer utförligt de överväganden om den säkerhetspoliti
ska utvecklingen och vårt totalförsvar som framkommit under beredning
en av försvarsbeslutet. Mina överväganden utgår från denna redovisning. 

Sveriges säkerhet är i hög grad beroende av den internationella utveck
lingen, särskilt av relationerna mellan stormaktsblocken i Europa. 

Förhållandet mellan Sovjetunionen och Förenta staterna kännetecknas 
såväl av rivalitet, politiska motsättningar och fortsatta rustningar som av 
strävanden till samverkan, främst i syfte att undvika en konflikt som kan 
leda till direkta konfrontationer och ytterst till kärnvapenkrig. 

Stormakternas kamp om inflytande har länge fortgått i global skala. De 
är engagerade i lokala konflikter på olika håll. I områden där de båda har 
starka intressen, finns risk för en direktkonfrontation mellan stormakter
na. 

Överenskommelsen mellan Sovjetunionen och Förenta staterna om att 
avskaffa de markbaserade medeldistanskärnvapnen i Europa innebar be
tydande framsteg, dels genom att en hel kategori av vapen skall avskaffas. 
dels genom att inspektion på platsen accepterats som metod att kontrollera 
avtalets efterlevnad. Positiv är även ambitionen att kraftigt minska de 
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strategiska kärnvapenarsenalerna och att inleda samtal om begränsningar 
för kärnvapenprov. Viktiga framsteg för att avveckla ett antal regionala 
konflikter har gjorts. I nedrustningskonfcrensen i Geneve däremot försvå
ras en uppgörelse om förbud mot kemiska vapen av dessa vapens använd
ning i pågående konflikter. 

Den militära situationen i Europa är en konsekvens av de långvariga 
motsättningarna och misstänksamheten mellan maktblocken. Båda sidor 
har sedan den nuvarande politiska och militära strukturen i Europa grund
lades för omkring 40 år sedan byggt upp mycket stora insatsberedda 
militära styrkor i Europa. Betydande kärnvapenresurser liksom mycket 
omfattande konventionella stridskrafter står mot varandra på ömse sidor 
om blockgränscn i Centraleuropa. De militära satsningarna inom både 
NATO och Warszawapakten har under det senaste decenniet gradvis ökat 
i reala termer, främst för att höja den materiella kvaliteten på de konven
tionella stridskrafterna. 

Den militärpolitiska situationen i Europa kännetecknas samtidigt av 
betydande stabilitet. Utfallet av ett konventionellt krig i Europa beror på 
så många och skilda faktorer, att det även framgent blir utomordentligt 
svårt för parterna att förutse utgången. Inte minst hotet från kärnvapnen 
har fört med sig mycket starka restriktioner på agerandet. Trots att båda 
maktblocken har delvis skilda uppfattningar om vad som är politiskt och 
militärt önskvärt i Europa. är det mot denna bakgrund osannolikt att 
någondera parten skulle vara beredd att tillgripa våld i syfte att ändra de 
rådande maktförhållandena till sin fördel. Maktblockens styrkedisposi
tioner, som kännetecknas av hög beredskap och långtgående operativa 
förberedelser, visar emellertid att man inte utesluter möjligheten av en 
konflikt. 

Den pågående utvecklingen i Sovjetunionen motiveras bl. a. av ett starkt 
behov av effektiviserande reformer inom industri och samhälle. En förut
sättning för dessa sägs vara ett nytt utrikespolitiskt tänkande, som skulle 
innebära nedtonade motsättningar till västvärlden, ett reducerat och mera 
defensivt inriktat försvar och en starkt expanderad utrikeshandel. För att 
genomföra de nya idecrna på ekonomins och försvarets område behövs 
enligt sovjetiska bedömningar en tidrymd av decennier. I Östruropa består 
spänningen mellan sovjetiska säkerhctsintresscn och folkens nationella 
aspirationer. Den långsiktiga utvecklingen i såväl Sovjetunionen som Öst
europa är svårbedömbar. 

Vid den europeiska säkerhctskonfcrensens uppföljningsmöte i Wien 
förefaller en uppgörelse nära om nya förhandlingsmandat. Förutom nya 
förtroende- och säkerhetsskapandc åtgärder i Europa gäller det begräns
ningar i de konventionella styrkorna. Dessa kan därigenom få en mera 
defensiv karaktär. De av generalsekreterare Gorbatjov tillkännagivna ensi
diga sovjetiska styrkereduktionerna under de närmste två åren kan innebä
ra ett första steg i den riktningen i Centraleuropa. Förändringar av karak
tären av de konventionella styrkorna i Europa skulle på lång sikt kunna få 
betydande konsekvenser för Sverige. Regeringen avser därför att noggrant 
bevaka de kommande förhandlingarna om konventionella rustningar mel
lan de 23 alliansanslutna ESK-staterna. 
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Jag vill då det gäller bedömningen av den internationella utvecklingen 
också hänvisa till vad som tidigare i dag anförts av chefen för utrikesdepar
tementet. 

Nordeuropa karaktäriseras dels av en fortsatt grundläggande stabilitet i 
vad avser den politiska situationen och den säkerhetspolitik som förs av de 
nordiska länderna, dels av det säkerhetspolitiska och strategiska intresse 
som stormakterna ägnar det nordeuropeiska och nordatlantiska området. 
Detta intresse kommer inte minst till uttryck i de större övningar som 
stormaktsblocken regelbundet genomför. 

Trots skilda säkerhetspolitiska lösningar har de nordiska länderna i 
många avseenden sammanfallande intressen. De har kunnat verka gemen
samt inom Förenta Nationerna och andra internationella organisationer. 
En förutsättning för detta samarbete är de nordiska ländernas respekt för 
varandras skilda säkerhetspolitiska lösningar och politiska ställningstagan
den. 

De militärstrategiska förändringarna innebär att det nordiska områdets 
läge skulle vara mer utsatt i samband med kriser och väpnade konflikter 
mellan maktblocken. Det nordiska området, även Sverige, kan komma att 
beröras redan i inledningsskedet av en militär konflikt mellan maktbloc
ken. 

Det nordiska områdets strategiska betydelse liksom de rådande allians
förhållandena innebär dock att sannolikheten för ett angrepp mot det 
nordiska området som inte har ett omedelbart samband med en storkon
flikt mellan maktblocken framstår som mycket ringa. 

Sveriges totalförsvar skall verka i första hand fredsbevarande genom att 
ha sådan styrka, sammansättning, ledning och beredskap att en angripares 
förluster och andra uppoffringar i samband med ett försök att utnyttja vårt 
land inte ter sig rimliga i förhållande till fördelarna. Ett så utformat 
totalförsvar utgör ett väsentligt bidrag till lugn, stabilitet och en begränsad 
stormaktsnärvaro i det nordiska området i fred och i internationella kriser. 
Det är därtill en förutsättning för att svensk neutralitet skall bli respek
terad vid krig i vårt närområde. 

Ett militärt ai:1grepp mot Sverige skall kunna mötas varifrån det än 
kommer. Våra stridskrafter skall i det längsta kunna förhindra att angripa
ren får fast fot på svensk mark. Skulle angriparen likväl lyckas tränga in på 
vårt territorium skall ett effektivt och uthålligt motstånd genomföras i 
varje del av landet. Befolkning och egendom skall skyddas och den livs
nödvändiga försörjningen tryggas. Samhällets väsentligaste funktioner 
skall säkerställas. 

Totalförsvaret skall även inriktas på att möta konsekvenser av andra 
säkerhetspolitiska kriser än krig. Sådana kriser kan bli utdragna och kan 
kännetecknas bl. a. av ekonomisk och handelspolitisk konfrontation. Det 
är väsentligt för vår säkerhetspolitiska trovärdighet och för vårt total
försvars styrka i krig att vi kan möta försök till påtryckningar och handels
restriktioner i sådana situationer. 

Respekten för vår territoriella integritet skall tryggas genom förmåga att 
ingripa mot varje form av kränkning av vårt territorium såväl i fred som 
under neutralitet vid krig i omvärlden. Sverige kommer aldrig att accepte-
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ra kränkningar av vår territoriella integritet. Regeringen har från den I juli 
1988 genom en ändring (SFS 1988: 826) i IKFN-förordningen (1982: 756) 

preciserat reglerna för ingripanden mot undervattenskränkningar av 
svenskt territorium. Dessa innebär att försvarsmakten skall tillgripa va

penmakt utan föregående varning mot främmande ubåtar i inre vatten för 

att hindra dem att bedriva fortsatt verksamhet där. Sådana vapen får 
användas som medför risk att ubåten sänks eller görs manöveroduglig. 

Ubåtsskyddet fortsätter att förstärkas. 
Det är en säkerhetspolitisk tillgång att vårt behov av materiel till 

försvarsmakten till huvuddelen tillgodoses av svensk industri. En egen 

livskraftig försvarsindustri och försvarsforskning skapar respekt för Sveri

ges vilja och förmåga att föra en fast och konsekvent neutralitetspolitik och 
ökar våra möjligheter att motstå påtryckningar av olika slag. 

Trots alla osäkerheter bedömer jag situationen i världen som ljusare i 

dag än vad den var för bara fyra år sedan, när 1984 års försvarskommitte 

inledde sitt arbete inför 1987 års försvarsbeslut. Det faktum att supermak

terna bedriver seriösa och konstruktiva förhandlingar ökar rimligtvis sä
kerheten även för oss, åtminstone i ett kortare tidsperspektiv. 

I ett längre perspektiv måste vi räkna med att utvecklingen även framde

les kommer att präglas av återkommande växlingar mellan perioder av 

spänning resp. samarbetsförsök mellan stormaktsblocken. Sådana växling

ar bör inte läggas till grund för vår egen säkerhetspolitiska planering. Den 

måste präglas av konsekvens och stabilitet. Kortare perioder av minskad 

spänning bör inte tas till intäkt för minskade ambitioner, lika litet som 

ökade motsättningar mellan stormaktsblocken bör leda till förhastade eller 
överdrivna reaktioner på det säkerhetspolitiska området. 

De styrkor som skulle kunna användas mot oss i händelse av krig i 
Europa påverkas inte i någon nämnvärd mening av den utveckling vi 

hittills kunnat bevittna. För det krävs en avsevärd reduktion eller om

strukturering av de konventionella stridskrafter som är avsedda för Euro
pa. Min slutsats är därför att vi även i framtiden måste ha ett välbalanserat 

och starkt totalförsvar som stöd för neutralitetspolitiken. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om säkerhetspolitiken. 
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3 Totalförsvarets civila del 

3.1 Inledning 

Med totalförsvaret avses alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbe
reda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhål
landen. I krig omfattar totalförsvaret hela samhällets verksamhet. Bered
skapsförbercdelserna i fred inom totalförsvarets civila del syftar till att 
göra denna beredd att under kriser och i krig medverka i de samlade 
försvarsansträngningarna och att säkerställa individens och samhällets 
överlevnad. 

3.2 Den fortsatta utvecklingen av totalförsvarets civila del 

3.2.1 Grunder och inriktning 

Totalförsvarets civila del har viktiga uppgifter i alla skeden av en kris
utveckling. Uppgifterna är mer beroende av arten och omfattningen av de 
störningar och skador som uppstår på samhället, än av vilken typ av yttre 
omständigheter som har orsakat dessa. 

Totalförsvarets civila del har till uppgift dels att i krig stödja försvars
maktens krigsorganisering och stridsförmåga, upprätthålla de viktigaste 
samhällsfunktionerna, samt värna civilbefolkningen mot verkningarna av 
krigshandlingar genom att bereda skydd, rädda nödlidande och ombesörja 
vård, dels att under kriser och i krig trygga en livsnödvändig försörjning. 

Möjligheterna för den civila delen av totalförsvaret att fullgöra dessa 

uppgifter har stor betydelse för vår förmåga att avhålla från angrepp samt 
att motstå hot och ekonomiska påtryckningar. Således bidrar t. ex. vår 
försörjningsbcrcdskap till den krigsavhållande förmågan genom att göra 
det troligt att vi kan motstå ekonomiska påtryckningar och upprätthålla 
vår försvarsförmåga även vid kraftiga störningar i utrikeshandeln. 

Vår förmåga i dessa avseenden grundas främst på det fredstida samhäl
lets resurser, dess förmåga att möta störningar och dess förmåga till om
ställning. Grundprincipen är att ansvar för viss verksamhet i fred också 
innebär ett motsvarande ansvar i krig. 

Jag vill betona vikten av att det i fredstida planering och samhälls
utveckling tas särskild hänsyn till beredskapen för kriser och krig. Sådana 
åtgärder kan i sin tur vara betydelsefulla även för fredssamhället t. ex. vid 
olyckor och katastrofer av olika slag. En samhällsplanering som sker i fred 
under beaktande av totalförvarsintrcsscna minskar behovet av bered
skapsplancring och särskilda beredskapsåtgärder. 

Jag vill i övrigt hänvisa till vad jag har anfört i prop. 1986/87:95 om 
totalförsvarets fortsatta utveckling och i prop. 1987 /88: I 00, bil. 6. 

Jag har därvid närmare utvecklat synen på krisers och krigs varaktighet 
och karaktär som grund för planeringen. Jag bedömer att en tillräckligt hög 
uthållighet i försörjningen uppnås om man i planeringen räknar med en 
gradvis minskande utrikeshandel under förkrigsskedet, utgående från 
fredsmässiga förhållanden vid dess inledning. Med hänvisning till prop. 
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1986/87:95, s. 97, erinrar jag om att det bör ankomma på regeringen och 
de funktionsansvariga myndigheterna att på grundval av allmänna utta
landen av riksdagen i dessa hänseenden göra de preciseringar som erford
ras för planeringen. 

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) har i enlighet med regeringens 
anvisningar lämnat "Programplan för det civila försvaret 89-94". Pro
gramplanen har utarbetats i samråd med övriga funktionsansvariga myn
digheter. 

ÖCB gör i programplanen en bedömning av beredskapsläget inom den 
civila delen av totalförsvaret. Som positivt framhåller därvid ÖCB att 

många funktioner genom sin ordinarie fredstida verksamhet har en god 
grundbcredskap för att kunna möta olika påfrestningar som kan uppstå 
under kriser och i krig. Den administrativa, författningsmässiga och orga
nisatoriska/personella beredskapen är tillfredsställande inom flertalet 
funktioner. Ransoneringsberedskapcn på dagligvaruområdet och inom 
den industriella försörjningen har förbättrats och ledningssystemet be
döms kunna fungera på ett i huvudsak tillfredsställande sätt om tid dispo
neras vid övergång från freds- till krigsorganisation. 

Bland de mer framträdande bristerna framhåller ÖCB att sårbarheten 

inom den kommunaltekniska försörjningen är påtaglig. främst inom cl-, 
vatten- och värmesystemen. Möjligheterna att bereda skydd åt befolkning
en är inte tillfredsställande och uthålligheten för verksamhet i krig uppvi

sar påtagliga brister inom hälso- och sjukvårdsområdet. Inom transport
sektorn får angelägna behov av Jandsvägstransportcr anstå vid en större 
mobilisering på grund av brist på personal och fordon och funktionssäker
heten beträffande järnvägs- och flygtransporter är inte tillfredsställande, 
då flera ledningscentralcr saknar tillräckligt skydd. 

ÖCB har redovisat de särskilda resurser som enligt ÖCB:s mening skulle 
erfordras för att uppnå de i 1987 års försvarsbeslut angivna målen. Jag 

återkommer härtill i det följande. 
ÖCB har i sin programplan gjort en gruppering av importvaror som 

grund för antaganden om genomsnittlig import under förkrigsskedet. Jag 
anser att ÖCB:s gruppering är ändamålsenlig som grund för prioritering av 
beredskapsåtgärdcr. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen (Föll 1987 /88: 11, 
rskr. 346) har tagit ställning till vad föredragande statsrådet anfört (prop. 
1987 /88: I 00, bil. 6) beträffande gruppernas indelning och ändamålsenlig
het som grund för prioritering av bercdskapsåtgärder. 

När det gäller prioriteringar av beredskapsåtgärder framhåller ÖCB att 
en strävan är att minska insatserna för detaljerad och formaliserad plan
läggning till förmån för sådana mer utåtriktade aktiva beredskapsförbere
dclscr som syftar till att öka handlingsbercdskapcn för att kunna utnyttja 
de samlade resurserna efter lägets behov. För funktionerna inom den civila 

delen av totalförsvaret har ÖCB givit verksamhet med särskild betydelse 
för krigsskedet hög prioritet. ÖCB framhåller den betydelse som verksam
het inom funktionerna Befolkningsskydd och räddningstjänst. Hälso- och 
sjukvård m. m. och Transporter har för att uppfylla de mål som har lagts 
fast i 1987 års försvarsbeslut liksom funktioner med tekniska försörjnings-
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system, t. ex. kommunalteknisk försörjning och distributionssystem inom 
energiområdet. 

Jag vill för egen del framhålla att 1987 års försvarsbeslut innebär att en 
förstärkning av beredskapsåtgärderna vidtas bl. a. vad gäller de problem
områden som ÖCB särskilt framhåller. 

3.2.2 Grundsyn för mål- och riskanalyser, m. m. 

Regeringen beslutade den 5 mars 1987 att överbefälhavaren och översty
relsen för civil beredskap gemensamt skulle se över de regionala mål- och 

· riskanalyser som används i den nuvarande planeringen. Överbefälhavaren 
och överstyrelsen för civil beredskap redovisade sitt uppdrag den l sep
tember 1988. 

För att få en samlad syn på befolkningens behov av skydd i krig besluta
de regeringen den 5 mars 1987 att uppdra åt statens räddningsverk att 
genomföra studier om befolkningens behov av skydd i krig. 

Regeringen beslutade vidare den 4 december 1987 att statens räddnings
verk, inom ramen för verkets studier om befolkningens behov av skydd i 

krig, skulle ta fram förslag till olika skyddsnivåer. som är anpassade till 
grundsynens risknivåer. 

Räddningsverket redovisade sitt uppdrag den 1 september 1988. 

Regeringen bemyndigade den 22 juni 1988 chefen för försvarsdeparte
mentet att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitte (Fö 1988:03) 
med uppdrag att granska, överväga och lämna förslag till grundsyn för de 
regionala mål- och riskanalyser som bör styra planeringen inom total
försvaret m. m. och förslag till en samlad syn på befolkningens behov av 

skydd i krig. Kommittens (1988 års befolkningsskyddskommitte) förslag 
skall lämnas senast den 1 mars 1989 (Dir. 1988: 39). 

Jag har för avsikt att återkomma med förslag till vidare behandling av 
1988 års befolkningsskyddskommittes kommande förslag. 

3.2.3 Totalförsvarets geografiska indelning på högre regional nivå 

Frågan rörande den geografiska indelningen på högre regional nivå har på 
regeringens uppdrag utretts särskilt och förslag har lämnats den 15 novem
ber 1988. Förslaget innebär i stort en minskning av antalet militär- och 

civilområden från nuvarande sex till fem. Förslaget bereds för närvarande 
inom regeringskansliet och min avsikt är att senare föreslå regeringen att 
ett förslag föreläggs riksdagen för beslut i denna fråga under våren 1989. 

3.2.4 Totalförsvarets ledningsorganisation på central och regional nivå 

Regeringen beslutade i mars 1988 att överbefälhavaren och överstyrelsen 
för civil beredskap gemensamt skall överväga och lämna förslag till prin
ciporganisation m. m. för ledningen av totalförsvaret på skilda nivåer. 
Uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 30 juni 1989. Den av 
regeringen nyligen tillsatta försvarskommittcn kan senare komma att ges i 
uppdrag att granska och överväga dessa förslag. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen av 

totalförsvarets civila del. 

3.3 Ekonomiska överväganden 

3.3.1 Planeringsramar 

Jag erinrar om den genom 1987 års försvarsbeslut (prop. 1986/87:95, FöU 
11, rskr. 310) fastställda planeringsramen för den civila delen av total
försvaret som under försvarsbeslutsperioden skall uppgå till 7 823 milj. kr. 
i prisläge 1986/87 (för dåvarande civilförsvar prisläge februari 1986). 

Vidare skall för försvarsbeslutsperioden härutöver avdelas 500 milj. kr. 
för att förbättra beredskapen på hälso- och sjukvårdsområdet. Fredskris
lagren på kemi-. metall- och beklädnadsområdena skall försäljas varvid 
intäkterna från försäljningen bör användas för åtgärder inom den civila 
delen av totalförsvaret. De totala beredskapslagren av olja skall minska. 
Driftkostnaderna för den statliga oljelagringen skall inte ingå i ramen. 
Televerket skall självt finansiera sina beredskapsåtgärder genom krigs
skyddsåtgärder som under försvarsbeslutsperioden skall vidtas motsvara
rande ett belopp av 375 milj. kr. 

3.3.2 Det ekonomiska utfallet 

Den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del för budget
året 1987 /88 fastställdes till I 591.8 milj. kr. i beräknat genomförandepris
läge 1987/88. 

ÖCB har i skrivelse till regeringen den 17 oktober 1988 lämnat en 
redogörelse för det ekonomiska utfallet för budgetåret 1987 /88 under 
anslag inom den ekonomiska planeringsramen. ÖCB har den I december 
1988 lämnat en sammanfattande redovisning av verksamheten inom total
försvarets civila del under budgetåret 1987 /88. 

Planeringsramen för totalförsvarets civila del innehåller såväl förslags
som reservationsanslag. Utgående reservationer på reservationsanslag 
uppgår till 625. 7 milj. kr. och disponeras av myndigheterna under kom
mande budgetår. 

Utfallet under förslagsanslag visar att dessa anslag sammantaget har 
underutnyttjats med 21, I milj. kr. 

3.3.3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Regeringen har i anvisningar för programplaner m. m. för perioden 
1989/90-1993/94 inom den civila delen av totalförsvaret angivit att ÖCB 
i samråd med övriga funktionsansvariga myndigheter skall lämna förslag 
till fördelning av den ekonomiska planeringsramen inför program
planeringen. 
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Planeringsramen omfattar utgifter över statsbudgeten för investeringar 
och driftkostnader (exkl. för oljelagring), förvaltningskostnader vid över

, styrelsen för civil beredskap, statens räddningsverk, styrelsen för psykolo
giskt försvar och civilbefälhavarna. Kapitalkostnader för beredskapslag
ring omfattas inte av ramen. 

I anvisningarna har följande ekonomiska planeringsram lagts till grund 
för programplaneringen (milj. kr.). 

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1989/90- 199 3/94 

1645,3 1 1645,3 1 I 645.3 1 1645.3 1645,3 8 226.5 

' Härtill kommer 5. 7 milj. kr. för avtal med Bergvik Kemi AB. 

Fördelning av planeringsramen 

ÖCB har i programplanen lämnat förslag till årlig fördelning av den 
ekonomiska planeringsramen. 

ÖCB pekar på en osäkerhet i planeringen för de två år som infaller efter 
utgången av nuvarande försvarsbeslutsperiod. Beredskapsåtgärderna un
der försvarsbeslutsperioden finansieras delvis av utförsäljning av lager. Då 
denna utförsäljning upphör i och med utgången av budgetåret 1991/92 
anser ÖCB att ytterligare medel erfordras för att den uppnådda bered
skapsni vån vid försvarsbeslutsperiodens utgång skall kunna upprätthållas 
under de två sista åren av planeringsperioden. 

ÖCB har föreslagit en fördelning av den ekonomiska planeringsramen 
för skilda funktioner inom disponerad ram enligt följande sammanställ-
ning ( l 000-tal kr.). 

Funktion 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 Summa 

Civil ledning och 
samordning 119600 126 300 125900 125 500 125000 622300 

Befolknings-
skydd och 
räddnings-
tjänst 1086200 1 061 700 I 030800 1029200 1026100 5 234000 

Psykologiskt 
försvar 8000 8000 8000 8000 8000 40000 

Hälso-och 
sjukvård 
m.m. 114800 123000 145600 98000 98000 579400 

Transporter 107410 118310 111910 114310 108810 560750 
Skatte- och 

uppbörds-
väsende 940 940 940 940 940 4700 

Livsmedels-
försörjning 
m.m. 29900 29900 46400 74400 77800 258400 

Arbetskraft 17200 20200 17900 17900 17900 91100 
Energi-

23900 försörjning 26100 25600 25300 25400 126300 
Övrig varu-

försörjning 161 355 157005 159055 170720 176 320 824455 

Summa 1671505 1670955 1670405 1664270 1664270 8341405 

Jag kan i huvudsak biträda ÖCB:s förslag till fördelning av den ekonomis-
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ka planeringsramen under programplaneperioden. Jag avser att i det föl
jande återkomma med förslag avseende periodens första år. 

De beredskapsåtgärder som ÖCB redovisat inom den anvisade ekono
miska planeringsramen är enligt ÖCB för vissa funktioner inte tillräckliga 
för att nå uppsatta mål enligt 1987 års försvarsbeslut. 

ÖCB har därför redovisat ett ytterligare medclsbehov enligt följande 
sammanställning 

Funktion 

Civil ledning och samordning 
Bcfolkningsskydd och räddningstjänst 
Socialförsäkring m. m. 
Hälso- och sjukvård m. m. 
Li vsmcdelsförsörjning 
Övrig varuförsörjning 

Summa 

Mcdclshchov 1989/90 - 1993/94 
(I 000-tal kr.) 

53900 
550000 

12000 
540000 
47 500 

610000 

1813400 

Jag vill för egen del framhålla att försvarsbeslutets inriktning och ekono
miska prioriteringar bör ligga fast varför det inte är möjligt att förorda den 
resursförstärkning som ÖCB föreslår. Jag vill också erinra om den av 
regeringen nyligen tillsatta försvarskommitten, som enligt sina direktiv 
skall bereda underlag bl. a. för ett nytt samlat långsiktigt totalförsvarsbe
slut år 1991. 

3.3.4 Ekonomiska resurser för totalförsvarets civila del 

3.3.4.1 Finansieringsprinciper 

I enlighet med 1987 års försvarsbeslut skall nya principer tillämpas för 
finansiering av beredskapsåtgärder inom totalförsvarets civila del. Dessa 
innebär för budgetåret 1989/90 att följande funktioner tilldelas medel ur 
den gemensamma ekonomiska planeringsramen nämligen Civil ledning 
och samordning, Befolkningsskydd och räddningstjänst, Psykologiskt för
svar, Hälso- och sjukvård m. m., Transporter, Skatte- och uppbördsväsen
de, Livsmedelsförsörjning m. m., Arbetskraft, Energiförsörjning, Försörj
ning med industrivaror och Kyrklig beredskap. 

Beredskapsförberedelser inom affärsverkens ansvarsområde finansieras 
med egna medel. Undantag härifrån utgörs av statens järnvägar som 
finansierar sina beredskapsåtgärder med såväl egna som anslagsmedel. 

Beredskapsförberedelser inom övriga funktioner finansieras inom ra
men för myndigheternas ordinarie förvaltningsanslag. 

3.3.4.2 Ekonomisk ram för budgetåret 1989190 

Den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del har för budgetåret 

1988/89 fastställts till 1645 300000 kr. i beräknat genomförandeprisläg~. 
1988/89. 

Jag beräknar den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del för 
budgetåret 1989/90 enligt vad som i det följande framgår till 
1 779 300 000 kr. i beräknat genomförandeprisläge 1989/90. 
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Ekonomisk ram 

Tillkommer: 

Ekonomisk ram 

(genomförande-
prisläge 1988/89) 

Uppräkning med CPI 
(~i vilt prisindcx) 7 % 
Ovcrföring från utgiftsramcn 
för det militära försvaret 
Kostnader för avveckling 
av tjänstebrcvsrättcn 

(genomförandeprisläge 
1989/90) 

1645300000 

+ 115200000 

+ 17 800000 

+ I 000000 

1779300000 

Kostnaderna för ÖCB:s avtal med Bergvik Kemi AB uppgår totalt till 165 
milj. kr. Härav avses 48,3 milj. kr. finansieras via den ekonomiska ramen 
för den civila delen av totalförsvaret med fördelning över avtalsåren 
1987 /88- 1991 /92 med 8, 18,4, 7,3, 7,3 och 7 ,3 milj. kr. resp. budgetår. 

I anslutning till ramberäkningen vill jag anföra följande. 
Uppräkning av ramen från genomförandeprisläge 1988/89 till genomfö

randeprisläge 1989/90 har gjorts genom användning av ett uppräkningstal 
som uttrycker den historiska prisförändringen juli 1987 - juli 1988. 
Härvid har vägts samman förändringar i nettopris- och SAV-index, vilka 
under perioden ökat med 7 % resp. 6 %. Vikterna uppgår till 82,4 resp. 
17,6. Uppräkningstalet för beräkning av den ekonomiska ramen i genom
förandeprisläge 1989/90 blir därför= 7 %. 

För beredskapsåtgärder vid järnvägarna överförs 17 ,8 milj. kr. från an
slaget E I. Ledning och förbandsverksamhet inom operativ ledning 
m. m. till sjätte huvudtitelns anslag D 6. Banverket: Försvarsuppgifter. 

3.3.5 Anslagsfrågor m. m. för budgetåret 1989/90 

För att åstadkomma ett naturligare samband med det faktiska genomfö
randet av verksamheten förordar jag att vissa anslagsförändringar vidtas. 
Skyddsrumsbyggandet och byggandet av anläggningar för civilförsvarets 
krigsorganisation (bl. a. lcdningsplatser) sker i väsentliga delar redan nu 
efter samma principer. Förhållandet kommer att förstärkas i framtiden. 
Av bl. a. dessa skäl bör byggandet redovisas under samma anslag. Jag 
förordar därför att produktionsområdet anläggningar för krigsorganisa
tionen förs över från anslaget H I. Befolkningsskydd och räddningstjänst 
till anslaget H 3 .. Skyddsrum, vilket fortsättningsvis bör benämnas H 3. 

Skyddsrum m. m. 

Mot bakgrund av osäkerheten i prognosen för behovet av betalningsme
del för skyddsrumsproduktionen under anslaget H 3. Skyddsrum förordar 
jag i enlighet med vad som anförts i totalförsvarsbeslutet att det med 
hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex justerade anslagsbelop

pet för budgetåret 1988/89, inkl. medel som överförts från budgetåret 
1987 /88, minskat med det faktiska utfallet för budgetåret får föras över till 
budgetåret 1989/90 för i första hand samma ändamål. 

Vid 1987 /88 års riksmöte (prop. 1987 /88: I 00, bil. 6, FöU 11. rskr. 346) 
har riksdagen bemyndigat regeringen att justera de beställningsbemyndi
ganden som har lämnats med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettopris
index. Motsvarande bemyndigande bör begäras för budgetåret 1989/90. 
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Genom nämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen att 
under innevarande budgetår överskrida anslagen inom den ekonomiska 

ramen för totalförsvarets civila del samt lämnade beställningsbemyndi
ganden om bercdskapsbudgetcn för totalförsvaret sätts i kraft, dvs. vid 

krigsfara eller i krig. Ett motsvarande bemyndigande behövs för budget

året 1989/90. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens be

myndigande att överskrida anslagen inom den ekonomiska ramen för 
totalförsvarets civila del samt lämnade beställningsbemyndiganden, om 

det behövs av bercdskapsskäl. 

Prop. 1988/89: 100 
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Anslagsfrågor för totalförsvarets civila del avseende budgetåret 1989/90 

under samtliga berörda huvudtitlar anmäls i dag, förutom av mig, av 

cheferna för övriga berörda departement. Jag redovisar här en samman
ställning av dessa anslag. För budgetåret 1989/90 beräknas sålunda ett 

totalt medelsbehov över statsbudgeten på ca 3 131 milj. kr. för verksam

heten inom totalförvarets civila del. I driftkostnaderna inräknas räntekost

nader och övriga kapitalkostnader för beredskapslagringen på ca 669 
milj. kr. Den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del beräknas till 

1 779,3 milj. kr. Under försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 
1666, 1 milj. kr. 

Utöver den verksamhet som bekostas av statliga anslag och som jag i det 

föregående har redovisat betalas även beredskapsförberedclser av affars

drivande verk, kommuner och landsting samt av näringslivet. 

Anslag budgetåret 1989 /90 (I 000-tal kr.) 

Dcpartc- Anslagsrubrik 
ment 

Budgeterat 
inom ramen 

Kapital
kostnader 

Övriga 
kostnader 

Littcra 

UD E I Kommerskollcgium (del) 
Fö G I Övcrstyrdscn för civil beredskap: 

Förvaltn i ngskostnader 
G 2 Civil ledning och samordning 
G 3 Civilbefälhavarna 
G 4 Signalskydd 
G 5 Vissa teleanordningar 
H I Befolkningsskydd och räddningstjänst 
H 2 Anläggningar för fredsorganisationen 
H 3 Skvddsrum m. m. 
H 4 Identitctsbrickor 
H 5 Ersättning för verksamhet vid rädd-

ningstjänst m. m. 
I I Styrelsen för psykologiskt försvar 
J I Drift av bercdskapslagcr 
J 2 Bcredskapslagring och industriella åt

gärder 
J 3 Täckande av förluster till följd av statli

ga bcredskapsgaranticr m. m. 
S B I Riksförsäkringsverket (del) 

E I Socialstyrdsen (del) 
E 11 Statens bakteriologiska laboratorium: 

Försvarsmedicinsk verksamhet 
E 18 Bercdskapslagring och utbildning m. m. 

för hälso- och sjukvård i krig 

2 Riksdagl'n 1988189. i sam!. Nr 100. Bilaga 6 

49500 
70000 
26000 
6000 

14000 
610900 

21400 
525 370 

I 025 

8 760 
40650 

95670 

65 865 

191083 

115 

4 

5 700 

I 
300 

6870 

4386 

Totalt 

115 

49 500 
70000 
26000 
6000 

14000 
610900 

21400 
525370 

I 025 

4 
8 760 

231 733 

101370 

I 
300 

6870 

4386 

65 865 
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Departc- Anslagsrubrik Budgeterat Kapital- Övriga 
ment inom ramen kostnader kostnader 
Littera 

E 19 Driftkostnader för beredskaps\ag-
ringm.m. 56 935 

K B8 Vägverket: Försvarsuppgiftcr 39100 
D6 Banverket: Försvarsuppgifter 42 300 
Fl Beredskap för civil luftfart 25 500 
Hl Transportrådet (del) 5000 

Fi Dl Tullverket: Förvaltningskostnader (del) 50 
D6 Försäkringsinspektionen (del) 100 
D 12 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 100 

Jo Bl Lantbruksstyrelsen (del) 412 
B2 Lantbruksnämndema (del) 414 
Cl Statens jordbruksnämnd (del) 2951 1 

C4 Inköp av livsmedel m. m. för bered- I 100 
skapslagring 

C5 Kostnader för beredskapslagring av 
livsmedel m. m. 30483 125 825 

Fl Statens livsmedelsvcrk (del) 120 
F 13 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård 

(del) 297 
A Bl Arbctsmarknadsverkct (del) l 115 18 500 

B8 Statsbidrag till frivilliga försvarsorgani-
sationer 14310 

Dl Statens invandrarverk 500 1 

Bo D4 Lantmäteriet: Försvarsberedskap 3461 
c Dl Länsstyrelserna m. m. (del) 118000 

E2 Polisvcrksamheten rörande brott mot 
rikets säkerhet m. m. 211469 

F3 Statens pris-och konkurrensverk (del) 30 
MECI Statens energiverk (del) 5675 

C 12 Drift av bercdskapslagcr 352 247 61432 
C 13 Beredskapslagring och industriella åt-

gärder 6850 242000 
C 14 Särskilda kostnader för lagring av olja, 

motorbensin, m. m. 
C 15 .Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 21050 

1779300 669155 682471 

1 Beräknat hdopp 

3.3.6 Ekonomisk planeringsram för perioden 1989/90 - 1991 /92 

Planeringsramen för totalförsvarets civila del har jag för budgetåret 
l 989/90 tidigare beräknat till l 779,3 milj. kr. i genomförandeprisläge 
1989/90. Planeringsramen för budgetåren 1989/90 - l 991 /92 beräknar jag 
sålunda i genomförandeprisläge 1989/90 enligt följande tabell. 

Budgetår 1989/90 1990/91 1991/92 

Milj. kr. l 779.3 1 l 779.3' l 779.3 1 

1 Härtill kommer 5. 7 milj. kr. för avtal med Bergvik Kemi AB. 

Totalt 

56935 
39100 
42300 
25 500 

5000 
50 

100 
100 
412 
414 

2 951 
1100 

156 308 
120 

297 
19615 

14310 
500 

3461 
118000 

211469 
30 

5675 
413679 

248 850 

I 
21050 

3130926 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. fastställa planeringsramen för totalförsvarets civila del för peri

oden 1989/90 - 1991/92 i enlighet med vad jag har förordat i det 
föregående, 

2. fastställa att anslagen på statsbudgeten inom planeringsramen 
för totalförsvarets civila del för budgetåret 1989/90 förs upp med 
sammanlagt 1 779,3 milj. kr. i beräknat genomförandeprisläge 
1989/90, 

3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1989/90 justera lämna

de bemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt netto

prisindex, 
4. bemyndiga regeringen att medge att det med hänsyn till prisut

vecklingen enligt nettoprisindcx justerade anslagsbcloppet för bud
getåret 1988/89, inkl. medel som överförts från budgetåret 1987 /88, 
under anslaget H 3. Skyddsrum minskat med det faktiska utfallet för 

budgetåret förs över till anslaget Skyddsrum m. m. budgetåret 

1989/90. 
5. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 medge 

överskridande av anslagen inom den ekonomiska ramen för total

försvarets civila del samt av lämnade bemyndiganden om det be

hövs av bcrcdskapsskäl. 
Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag i övrigt har anfört om ekonomiska resurser för 

totalförsvarets civila del. 

3.4 Funktionsvis inriktning 

3.4.1 Ch·il ledning och samordning 

Funktionen omfattar övergripande ledning och samordning av totalförsva
rets civila del på central, högre och lägre regional samt lokal nivå. 

Som jag tidigare har redovisat övervägs för närvarande formerna för och 
strukturen av totalförsvarets ledning under kriser och i krig. I detta upp
drag ingår bl. a. att klarlägga hur den operativa ledningen av totalförsva
rets civila del skall relateras till den funktionsinriktade styrningen. Upp
draget skall redovisas för regeringen senast den 30 juni 1989. Resultaten av 
dessa överväganden kan komma att påverka inriktningen av funktionen. 

Regeringen har den 2 juni 1988 (SFS 1988: 555) och den 17 november 
1988 (SFS 1988: 1123) beslutat om ändring i förordningen ( 1986:294) om 
ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. 

Örerstyrclscn .f iJr ci ri I beredskap 

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) är på central nivå ansvarig myn
dighet för funktionen Civil ledning och samordning. Lednings- och sam
ordningsuppgifter på övriga nivåer handhas av civilbefälhavare (CB), läns

styrelser och kommunstyrelser. 
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ÖCB har även ansvaret för ledning och samordning av de civila bered
skapsförberedelserna och skall vidare verka för att de uppgifter som cen
trala myndigheter ålägger de regionala statliga myndigheterna blir samord
nade och balanserade samt samordna de centrala myndigheternas admini
strativa beredskap m. m. ÖCB har slutligen uppgiften att på central nivå 
leda och samordna studie- och planeringsverksamheten inom totalförsva
rets civila del. 

Jag föreslår att medel för ÖCB:s uppgifter under denna funktion budge
teras på anslaget G I. Överstyrelsen för civil beredskap: Förvaltningskost
nader och G 2. Civil ledning och samordning. 

Cil'ilbefälhararna 

Lande~ är indelat i sex civilområden. som sammanfaller med militärområ
dena. En av landshövdingarna inom varje civilområde utses av regeringen 
att vara civilbefälhavare. 

Civilbefälhavaren skall i fred verka för att totalförsvaret inom resp. ci
vilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med en 
enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarscffekt uppnås. Civil
befälhavarna samverkar härvid med militärbefälhavarna. 

Frågan om den geografiska indelningen på högre regional nivå har på 
regeringens uppdrag utretts särskilt och förslag har lämnats den IS novem
ber 1988. Förslaget innebär en minskning av antalet militär- och civilom
råden från nuvarande sex till fem, innebärande att Bergslagens militär- och 
civilområde slås samman med Östra militär- och civilområdet till det nya 
Mellersta militär- och civilområdet. 

Min avsikt är att senare föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag 
till beslut i denna fråga under våren 1989. 

Det förslag rörande civilbefälhavarnas krigsorganisation, som överläm
nades till regeringen i september 1987, avses behandlas inom ramen för 
det kommande förslag rörande principorganisation m. m. för ledningen av 
totalförsvaret på skilda nivåer som jag tidigare redovisat. 

Jag kommer senare att föreslå att civilbefälhavarna tilldelas 26 milj. kr. 
för budgetåret 1989/90 under anslaget G 3. 

Länsstyrelserna 

På lägre regional nivå är länsstyrelserna ansvariga myndigheter för funk
tionen Civil ledning och samordning. I fred åligger det länsstyrelserna 
bl. a. att genom råd och rekommendationer inom resp. län verka för enhet
lighet i frågor som är gemensamma för totalförsvarets civila del. Länssty
relserna skall även samverka med militära myndigheter på motsvarande 
nivå för att åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av verksamhe
ten samt en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser. I 
den fortlöpande samhällsplaneringen måste därvid beredskapshänsynen 
kontinuerligt beaktas. 

Länsstyrelserna skall också biträda kommunerna i samband med den 
utbildnings- och övningsverksamhet som bedrivs i kommunerna med an-
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ledning av dessas roll i totalförsvaret. 
Jag har tidigare redovisat den pågående översynen av totalförsvarets 

ledning under kriser och krig. Inom ramen för det kommande förslaget på 
detta område kommer även en till regeringen i september 1987 överläm
nad översyn av länsstyrelsernas freds- och krigsorganisation att beaktas. 

Kommunal bert!(l\·kap 

Kommunstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. 
Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att samverkan kommer till 
stånd med berörda statliga och landstingskommunala myndigheter inom 
kommunen. Genom att kommunstyrelsen också är högsta beredande in
stans i kommunen är förutsättningarna goda för att en effektiv ledning 
under kriser och i krig skall kunna uppnås. Sedan det omfattande planlägg
ningsarbetet i stort har avslutats kommer övnings- och utbildningsverk
samheten enligt min mening att vara av största betydelse för att bl. a. 
realiserbarheten i upprättade planer skall kunna prövas. 

I fråga om den kommunaltekniska försörjningen, dvs. försörjningen 
med el, gas, värme samt vatten och avlopp, är det väsentligt att en 
tillräcklig säkerhet åstadkoms även mot fredstida störningar. Sådana åt
gärder ankommer på kommunerna att vidta. När det gäller åtgärder som 
härutöver krävs för att motverka krigstida störningar har avsatts särskilda 
resurser för bl. a. installationer av reservanordningar och åtgärder som 
möjliggör start och drift av separata delsystem. 

Regeringen har den 25 februari 1988 beslutat om finansiering av reserv
anordningar för kommunalteknisk försörjning. Överstyrelsen för civil be
redskap (ÖCB) får därvid disponera medel för försöksverksamhet med 
finansiering av reservanordningar avseende kommunalteknisk försörjning 
för tillkommande behov på grund av krigstida störningar. ÖCB har inom 
ramen för det s. k. KRAS-projektet (kommunal riskanalys fred - kris- · 
krig) ut vecklat en metod för en integrerad riskhantering i syfte att tillgodo
se behovet av reservanordningar och att öka uthålligheten i fråga om 
försörjningen. ÖCB samverkar i detta arbete med Svenska kommunför
bundet, socialstyrelsen, statens energiverk och statens vattenfallsverk. 

Jag föreslår att medel för genomförande av denna verksamhet budgete
ras under anslaget G 2. Civil ledning och samordning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Civil ledning och samordning. 

3.4.2 Befolkningsskydd och räddningstjänst 

3.4.2.1 Inledning 

Med begreppet befolkningsskydd avses de förebyggande åtgärder som 
vidtas för att förhindra olyckor och för att begränsa skadan, om en olycka 
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skulle inträffa. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten Prop. 1988/89: 100 
eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och överhängande Bil. 6 
fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor 
eller egendom eller i miljön. Befolkningsskyddet och räddningstjänsten i 
fredstid har samlats i uttrycket fredsräddningstjänst. Motsvarande verk-
samhet under civilförsvarsberedskap kallas i dag civilförsvarsverksarnhet. 

Statens räddningsverk är central förvaltningsrnyndighet för frågor om 
befolkningsskydd, inkl. frågor om landtransporter av farligt gods, och 
räddningstjänst. 

Varje kommun skall svara för räddningstjänsten inom kommunen om 
inte ansvaret ligger på den statliga räddningstjänsten. Ansvaret för befolk
ningsskyddet och den statliga räddningstjänsten är fördelat på flera huvud
män. Kommunerna och de statliga myndigheterna skall samarbeta med 
varandra. 

Räddningsverket skall samordna samhällets verksamhet inom befolk
ningsskydd.et och räddningstjänsten. Kommunerna skall främja olycks
och skadeförebyggande verksamhet i kommunen. 

Med syfte att följa upp inträffade allvarliga olyckshändelser och tillbud 
till sådana händelser har regeringen tillkallat en komrnitte (Kn 1981 :02) 
som har till uppgift att göra kompletterande undersökningar beträffande 
säkerhetsåtgärder och räddningsinsatser. Kornmitten avlämnade i juni 
1986 betänkandet (Ds Fö 1986: 3) Statens katastrofkom mission. Betän
kandet har rernissbehandlats och bereds för närvarande inom regerings
kansliet varvid frågan om eventuell samordning mellan kommittens verk
samhet och statens haverikommission övervägs. 

Regeringen har tillkallat utredningen (fö 1987:0 I) om kärnkraftsbered
skapen. Utredningen skall enligt sina direktiv (Dir. 1987:28) beakta de 
grundläggande principerna för beredskapen, bl. a. att verksamheten så 
långt möjligt decentraliseras till länsstyrelserna och kommunerna, att den 
kompetens och de resurser som finns uppbyggda normalt kan utnyttjas 
effektivt även vid detta slags olyckor samt att organisationen är likartad 
såväl i fred som i krig så att den kompetens och de resurser som byggs upp 
för krig tas till vara i fredsorganisationen. 

Regeringen har vidare tillkallat 1988 års befolkningsskyddskommittc 
(fö 1988:03) med uppdrag att lämna förslag till grundsyn för de regionala 
mål- och riskanalyser som bör styra planeringen inom totalförsvaret 
m. rn. och förslag till en samlad syn på befolkningens behov av skydd i krig. 
Kommitten skall redovisa sitt uppdrag senast den I mars 1989. 

Regeringen har gett statens räddningsverk i uppdrag att studera alarme
ringen inom den kommunala och statliga räddningstjänsten samt systemen 
för varning av befolkningen i fred och i krig. I studierna skall räddnings
verket även överväga SOS-centralernas och övriga centralers utnyttjande 
och förutsättningar för utnyttjande som stöd i olika avseenden under 
räddningsinsatser. Med resultatet av studierna som grund skall erforderliga 
förslag till samordning av ansvaret för uppgifterna läggas fram i syfte att 
öka effektiviteten. Förslagen skall redovisas i perspektivstudien inför näs

ta försvarsbeslut. 
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samarbete. Bl. a. förekommer samverkan i fråga om åtgärder mot förore
ning av den marina miljön. Vidare pågår ett samarbete med övriga nordis
ka stater som syftar till att underlätta och öka räddningstjänstsamverkan 
över riksgränserna. Arbetet med frågor om kemikalieolyckor pågår bl. a. 
inom ramen för OECD och Nordiska ministerrådet. I fråga om transport 
av farligt gods förekommer ett omfattande internationellt samarbete med 
hänsyn till att transporterna ofta är internationella. 

3.4.2.2 Allmän inriktning 

Samhällsutvecklingen skapar nya risker. Storskaligheten och komplexite
ten i samhället medför risker för oväntade och omfattande olyckor med 
svåra konsekvenser. Inte minst gäller detta kemiska risker. 

Som räddningsverket framhåller i sin programplan skapar samhällsut
vecklingen också nya förutsättningar. Förbättrad kunskap. ökad medve
tenhet i samhällsplaneringen, förbättrad samordning och därmed ett effek
tivare resursutnyttjande samt utnyttjandet av modern teknik är tillgängli
ga medel för att förebygga risker för och skador vid stora olyckor. Jag delar 
räddningsverkcts mening när det gäller vikten av en utvecklad kompetens 
och samordning av samhällets räddningstjänstresurscr på olika nivåer. 

Utvecklingen av de förebyggande åtgärderna och räddningstjänstens 
resurser med hänsyn till de fredstida olycksriskerna ger en förbättrad 
beredskap även för krigssituationen. Omvänt kan de åtgärder som vidtas 
för krigssituationen utformas så att de bidrar till den fredstida katastrolbe
redskapcn. Jag förordar denna utveckling och en fortsatt integrering mel
lan freds- och krigsräddningstjänstcn. 

3.4.2.3 Befo/kningsskyddet 

Ansvaret för det olycksförebyggande arbetet i fred ligger på flera olika 
myndigheter. Jag vill understryka betydelsen av räddningsverkcts roll och 
ansvar för att på central nivå samordna de olycks- och skadeförebyggande 
åtgärderna: Detta bör ske i de samverkansformer som etablerats mellan de 
berörda myndigheterna i syfte att få ett så säkert och olycksfritt samhälle 
som möjligt. Beredskaps- och riskhänsyn bör så långt möjligt tas i sam
hällsplaneringen. Ett medel för detta är den handbok för riskidentifiering 
och riskvärdering på den kommunala nivån som nu utarbetas. Handboken 
bör kunna vägleda kommunerna i uppgiften att enligt 7 § räddningstjänst
lagen (1986: 1102) främja olycks- och skadeförebyggande verksamhet i 
kommunen. Enligt min mening bör räddningsverket också aktivt verka för 

att sådana hänsyn kommer till uttryck i den översiktsplan som före år 1990 
skall genomföras i alla kommuner enligt den nya plan- och bygglagcn 
(1987: 10). 

Räddningsverket har som uppgift att forma program för skydd och 

skadeavhjälpande verksamhet avseende kcmihotet i samhället. Det är, 
som räddningsverkct framhåller, viktigt att frågorna om transport av 
farligt gods integreras i detta sammanhang. Riksdagen (FöU 1987/88:7, 
rskr. 214) har framhållit att en ökad säkerhet kring transport av farligt gods 
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bör eftersträvas genom en effektiv samordning av målmedvetna insatser Prop. 1988/89: 100 
av berörda myndigheter, envar inom sitt ansvarsområde. En rad åtgärder Bil. 6 
genomförs nu. Jag återkommer till frågan om transport av farligt gods i 
avsnitt 3.4.2.5. 

Inriktningen av verksamheten när det gäller skyddet av befolkningen i 
krig är beroende av resultatet av 1988 års befolkningsskyddskommittes 
arbete. Räddningsverket har, som jag har anfört i det föregående (avsnitt 
3.4.2.1 ), på regeringens uppdrag påbörjat en studie om alarmeringen och 
om varning av befolkningen i fred och krig. Jag anser att verksamheten i 
avvaktan på detta bör anpassas till den allmänna inriktning som angavs i 
1987 års försvarsbeslut. 

En inriktning för hemskyddets fortsatta uppbyggnad har utarbetats i 
samråd mellan räddningsverket, överstyrelsen för civil beredskap, styrel
sen för psykologiskt försvar, Svenska kommunförbundet och Sveriges 
civilförsvarsförbund. I denna behandlas bl. a. hemskyddets roll, uppgifter, 
omfattning, utbildning och övning. Under programplaneperioden slutförs 
uppbyggnaden av den del av hemskyddsorganisationen som rekryteras och 
utbildas med civilförsvarsplikt som grund. När det gäller de frivilliga 
hemskyddsombuden beräknas antalet avtalsbundna och utbildade hem
skyddsombud i slutet av budgetåret 1989/90 uppgå till minst 15 000. Målet 
för rekryteringen under programplaneperioden 1987 /92 har satts till minst 
30000. Hemskyddsverksamheten är enligt min mening en viktig del i det 
civila försvaret. Den målsättning som satts upp för uppbyggnaden av 
verksamheten får anses rimlig. Jag vill också understryka betydelsen av de 
insatser som görs för att öka enskilda människors förmåga att ta ansvaret 
för den egna säkerheten. 

Räddningsverket har i programplanen redovisat ytterligare åtgärder för 
utveckling av befolkningsskyddet i fred och krig. Jag förordar att befolk
ningsskyddet får den inriktning som jag nu har angett och som i övrigt 
anges i programplanen. 

3.4.2.4 RäddninKs(iänsten 

Räddningsverkets samordningsuppgifter inom räddningstjänsten syftar 
till att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande och en högre funktionssä
kerhet och effektivitet. Som räddningsverket framhåller i programplanen 
bör utbildning i och övning av ledning av räddningstjänst vid större 
olyckor genomföras. En kartläggning av resurserna inom olika sektorer och 
på olika nivåer bör läggas till grund för en utveckling av samarbetsformer
na. Enligt min mening är det även viktigt att räddningsverket gör särskilda 
insatser för att utveckla samverkansformerna i de kommunala räddnings
tjänstregionerna. I uppbyggnaden av ett informationssystem för hela freds
räddningstjänsten utgör räddningsverkets informationsbank en viktig del. 
Systemet bör kunna bli ett betydelsefullt instrument för samordningen av 
räddningstjänsten och för effektivisering av verksamheten. 

Vad avser civilförsvarsverksamheten är målsättningen som räddnings
verket framhåller att hela organisationen skall kunna verka direkt efter 
mobilisering. Enligt min mening har åtgärder för att förbättra fredsrädd- 24 



ningstjänstens förmåga att genomföra sin verksamhet vid större olyckor 
stor betydelse i detta hänseende. Även kommunernas ansvar för verksam
heten i krig, t. ex. planläggningen samt medverkan i övningsverksamheten 
och förrådshållningen, bör leda till en bättre krigsorganisation. Jag vill i 
detta sammanhang erinra om att den nyligen tillsatta försvarskommitten 
enligt sina direktiv (Dir. 1988: 67) bör uppmärksamma fredsutnyttjande 
och förrådshållning av civilförsvarsmaterielen liksom omsättningsbehovet 
av äldre sådan materiel. 

Räddningsverket föreslår i programplanen att verkets utbildningslcdare 
stationeras hos länsstyrelserna. En sådan tjänst bibehålls dock vid varje 
räddningsskola. Utbildningsledarnas arbetsuppgifter blir att biträda läns
styrelsen i planeringen och genomförandet av övningsverksamheten. Jag 
förordar detta förslag och vill betona att utbildningslcdarna bör utnyttjas 
för övningsverksamheten avseende kommunernas hela verksamhet med 
hänsyn till övningsverksamhetens betydelse för krigsorganisationens för
måga att verka direkt efter en krigsorganisering. 

Ansvaret för olje- och kcmikaliebekämpningen är fördelat på den kom
munala räddningstjänsten och kustbevakningen. Riksdagen (prop. 
1985/86: 100, bil. 6, FöU 8, rskr. 182) har godkänt en grundsyn för inrikt
ningen av det marina oljeskyddet för 1990-talet. Som räddningsvcrket och 
kustbevakningen framhåller bör en förbättring av beredskapen ske genom 
tillförsel av materiel som utvecklats i det forsknings- och utvecklingspro
gram för oljeskyddet som genomförts av styrelsen för teknisk utveckling 
och de berörda myndigheterna. 

När det gäller kemikalieolyckorna pågår ett internationellt arbete som 
kan påverka den svenska inriktningen vad gäller både förebyggande åtgär
der och beredskapsåtgärder. Sverige deltar i sådant arbete inom ramen för 
OECD, Nordiska ministerrådet och de olika överenskommelser som gäller 
bekämpningsinsatser till sjöss. EG-ländernas s. k. Sevesodirektiv, som in
nebär att den som hanterar större mängder av vissa kemikalier skall 
genomföra riskanalyser och vidta olika säkerhets- och bcredskapsåtgärder. 
genomförs nu i olika länder. De svenska myndigheterna arbetar med 
motsvarande krav på sådan verksamhet. Jag ser det som väsentligt att 
åtgärder vidtas för att öka säkerheten och uppnå en tillfredsställande 
beredskap i dessa sammanhang. Enligt min mening kan den utvecklings
vcrksamhet som pågår på detta område aktivt verka för att öka säkerheten 
i samband med kemikaliehanteringen. 

Som räddningsverket framhåller bör ledningsfunktionen för fredsrädd
ningstjänsten samordnas med motsvarande funktion inom civilförsvars
verksamhetcn. Det gäller enligt min mening att få en väl fungerande 
funktion redan i fred som kan bilda basen för verksamheten i krig. Rädd
ningsverket framhåller i sin programplan att den övergripande målsätt
ningen för ledningsfunktionen är att få till stånd en ökad samordning dels 
mellan ledningssystemcn för fredsräddningstjänsten och dess olika organ, 
dels mellan lcdningssystemen i fred och krig. Befolkningsskydd och rädd
ningstjänst är en del av kommunens verksamhet i krig vilket medför att 
det även fordras en integrering med ledningen inom kommunen. 

Räddningsverket redovisade i augusti 1988 på regeringens uppdrag ge-
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nomförda studier av den kommunala ledningen i krig och de krav som 
ställs på ledningsplatsernas utformning. Redovisningen har kompletterats 
i en skrivelse den 7 november 1988. Av betydelse i sammanhanget är det 
pågående arbetet med ledningsöversynen av totalförsvaret på skilda nivå
er, mål- och riskanalyserna och principerna för befolkningens skydd. På 
sikt kan även räddningsverkets pågående studier om alarmering och var
ning ha betydelse för utformningen av ledningsplatserna. Räddningsverket 
har också i augusti 1988 på regeringens uppdrag lagt fram det underlag 
som behövs för ett slutligt ställningstagande till SOS-centralernas verksam
het i krig. 

Jag avser att i detta sammanhang ta upp de frågor som sammanhänger 
med inriktningen av verksamheten för den återstående delen av försvars
beslutsperioden. Nyproduktionen av ledningsplatser bör som räddnings
verket föreslår i första hand prioriteras till je mest angelägna orterna och 
ske i anslutning till kommunernas planerade byggnation av anläggningar 
som är lämpliga för att inrymma ledningsplatscr. Verksamheten i fred och 
de krav denna ställer, bl. a. i fråga om resurser för ledning av räddnings
tjänsten vid svåra och omfattande olyckor, bör vara en viktig grund för 
uppbyggnaden. En integrerad användning av lokaler och utrustning i fred 
och krig bör således vara en uttalad målsättning. 

De skyddade lcdningsplatserna bör ges en skyddsnivå som i huvudsak är 
densamma som den som gäller för befolkningen inom området i fråga. 
Högre skyddsnivå än motsvarande god skyddsrumsstandard bör således 
endast bli aktuell i undantagsfall. För att säkerställa SOS-centralernas 
funktion i krig bör åtgärder vidtas för att de skall kunna fortsätta sin 
verksamhet inom den skyddade ledningsplatsen på samma ort. Möjlighe
ten att decentralisera SOS-funktionen till en skyddad ledningsplats i de 
kommuner som inrymmer kärnsjukhus skall beaktas i planeringen. 

För en effektiv ledning är som räddningsverket framhåller sambandsfrå
gorna av vital betydelse. Det är angeläget att så snart möjligt inom ramen 
för ledningssystemet få fram ett sambandssystem som kan uppfylla 
fredsverksamhetens krav och ligga till grund för uppbyggnaden av ett 
sådant system förkrigsorganisationen. Sambandssystemet bör vara utfor
mat så att de olika organ som kan komma att delta i räddningstjänstinsat
serna kan samverka med varandra. Men det bör även kunna uppfylla de 
krav som ställs på systemet i en krigssituation. 

Verkskyddet bör som framgår av programplanen så långt möjligt sam
ordnas personellt och materiellt med företagens fredstida organisation för 
insatser mot olyckor. Räddningsverket kommer att utarbeta en grundsyn 
för verksamheten som baserar sig på att den fredstida beredskapen i 
möjligaste mån integreras med verkskyddet, att verkskyddet används även 
i fredstid och att antalet övningar med verkskyddet ökas. Verket kommer 
även att ta fram råd som närmare anger tillvägagångssättet för att uppfylla 
grundsynen. 

Jag vill ansluta mig till räddningsverkets syn på räddningstjänsten och i 
allt väsentligt förorda den inriktning som anges i programplanen. 
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3. 4. 2. 5 Tramporter mfarligt gods 

Regeringen gav i beslut den 17 september 1987 statens räddningsverk i 
uppdrag att utarbeta riktlinjer för vägvalsstyrning. Med vägvalsstyrning 
för transport av farligt gods avses ett system varigenom transporterna styrs 
till vissa vägar där konsekvenserna av olyckor blir begränsade eller kan 
begränsas genom förebyggande åtgärder och beredskapsinsatser. För såda
na transporter finns därutöver säkerhetsföreskrifter som riktar sig till 
avsändaren och transportören av godset och kan avse t. ex. emballage och 
transportutrustning. 

Räddningsverket föreslår en metod för samordning och planering på 
regional och lokal nivå av transporterna av farligt gods. Inventeringar av 

de lokala förhållandena avses ske för att ge ett underlag för arbetet. 
Transporterna ges i förslaget en framskjuten plats i den lokala planerings
och beslutsprocessen enligt den nya plan- och bygglagen (1987: 10). Styr
ningen av vägvalet anses böra ske genom rekommendationer och endast i 
särskilda fall genom föreskrifter. Räddningsverkets motiv för detta är 

främst att möjligheterna till information om föreskrifter och tillsyn av 
dessa är mycket begränsade. Om frivilligheten läggs till grund för styrning
en och principen med rekommendationer väljs i första hand, kan man 
däremot genom överläggningar med transportörer och andra berörda nå 
motivation för att välja lämpligaste väg. Förbud bör enligt räddningsver
ket tillgripas endast i särskilda fall. Räddningsverket framhåller att det är 
nödvändigt att konsekvenserna av eventuella förbud analyseras noggrant 
innan beslut om sådana fattas. Styrningen föreslås i ett första skede bli 
riktad mot transporter i tank och tankcontainer. 

För att uppfylla de krav som ställs i räddningstjänstlagen ( 1986: 1102) 
ingår som en del av kommunernas förberedelser att utarbeta insatsplaner 
beträffande särskilda risk- och skyddsobjekt. Det planeringsarbete och den 
övningsverksamhet som bedrivs av kommunernas räddningskårer medför 

att stor kunskap om resurser, möjligheter och begränsningar inom rädd
ningstjänsten finns samlad hos kommunernas räddningstjänstföreträdare. 
Det är enligt räddningsverket nödvändigt att dessa företrädare tidigt in
volveras i arbetet med vägvalsstyrning, så att kunskaperna kan tillvaratas i 
planeringsprocessen. Räddningsverket understryker att frågan om 
vägvalsstyrning skall behandlas i planeringsprocessen i nära samverkan 
mellan representanter för väghållare, kommunala nämnder, organ inom 
räddningstjänsten och näringslivet. 

Riksrevisionsvcrket (RRV) har genomfört en förvaltningsrevision avse
ende transport av farligt gods. Enligt uppgifter som RRV inhämtat inträf
far i Sverige årligen omkring 5 - 10 olyckor med transport av farligt gods 

på väg med mer allvarliga följder som dödsfall, personskador, större 
sanering etc. Tillbud utan allvarligare konsekvenser är vanligare. Enligt 
RRV:s uppskattning sker det årligen omkring 150 - 200 utryckningar 
inom den kommunala räddningstjänsten i samband med olyckor/tillbud 
med vägtransport av farligt gods. 

RRV:s granskning av frågan om transport av farligt gods har visat bl. a. 
- att kunskaperna är bristfälliga vad gäller risker med transport av farligt 
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gods 
- att kunskaperna är bristfälliga vad gäller tillsynens och sanktionssystc

mets effektivitet 
- att risker med transport av farligt gods sällan beaktas i den fysiska 

planeringsprocessen 
- att det är svårt att bedöma effekter av förebyggande åtgärder. 

Dessutom har RR V uppmärksammat att det är förenat med stora svårig
heter att såväl avgränsa som skatta kostnader för förebyggande åtgärder 
inom området "farligt gods". Detta bidrar i sin tur till att det är svårt att 
prioritera resurser mellan olika insatser. 

Detta pekar enligt RRV på vikten av att ansvariga myndigheter 
- tar fram lämpligt planerings- och beslutsunderlag 
- samordnar olika planerings- och åtgärdsinsatser. 

RRV framhåller att frågan om transport av farligt gods berör flera 
samhällsområden. Ökad säkerhet för människor, miljö och egendom kan 
uppnås genom flera olika åtgärder. Av de statliga myndigheterna har 
räddningsverkct en övergripande samordnande uppgift när det gäller sä
kcrhetsföreskriftcr och tillsyn inom området. Detta förutsätter givetvis att 
räddningsverket håller kontakt med andra myndigheter, t. ex. plan- och 
bostadsverket, tillsynsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner, men 
även med näringslivets organisationer i syfte att åstadkomma ett effektivt 
säkerhctsarbete inom området "farligt gods". RRV har även förslag till 
andra åtgärder för att öka säkerheten. 

Räddningsverkets rapport har remissbehandlats. Det övervägande anta
let remissinstanscr är positiva till eller lämnar räddningsvcrkets rapport 
utan erinran. Någon instans pekar på att vägvalsstyrning av transporter 
med farligt gods inte är något nytt men att bristande enhetlighet vid 
tillämpning av föreskrifter varit till nackdel. Några av de instanser som är 
emot förslagen i rapporten uttrycker farhågor för en övertro på vägvals
styrning som medel att minska riskerna vid transport av farligt gods. Även 
bland de remissinstanser som är negativa finns emellertid uppfattningen 
att man genom en ändrad färdväg kan begränsa konsekvenserna av en 
eventuell olycka. Ett antal remissinstanser ser det som angeläget att en mer 
övergripande utredning kommer till stånd där det belyses hur farligt gods 
över huvud taget skall transporteras. I denna anses en kartläggning böra 
ske av godsflödena och jämförande riskbedömning av de olika transport
sätten böra genomföras. En instans anser att även transporter av farligt 
gods i krig bör utredas. 

Jag vill för egen del i likhet med räddningsverket och flertalet remissin
stanscr se vägvalsstyrningcn som ett komplement till andra säkerhets
höjande åtgärder. Det är således väsentligt att arbetet även med sådana 
åtgärder förs vidare. Räddningsverket har redan i sin programplan angett 
hur arbetet kommer att bedrivas i fråga om de säkerhetshöjande åtgärder
na. Verksamheten inriktas bl. a. på att mera avse transporter i tank och 
tankcontainer med åtföljande effekter inom områdena regelutveckling, 
utbildning, vägvalsstyrning och beredskapshöjning för kemikalieutsläpp, 
skapa former för de arbetsuppgifter som följer av samordningsansvaret, 
dvs. samordning mellan transportslag och mellan olika former för tillsyn, 
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samt på att verka för att kompetensen inom området "farligt gods"' höjs 
regionalt och lokalt. Detta innebär att de frågor som aktualiserats i remiss
behandlingen och RRV:s rapport kommer att behandlas i räddningsver
kcts fortsatta arbete. Även när det gäller frågan om en mer övergripande 
utredning framgår av programplanen att räddningsverket avser att skapa 
underlag för en långsiktig policy genom att ta fram rikstäckande statistik, 
studera riskbilderna inom området samt bedriva studier angående trans
portbehov, tillgång på transportfordon och eventuella nödvändiga avsteg 
från säkerhetsbestämmelserna vid kriser eller krigsförhållanden. Jag anser 
det väsentligt att ett underlag för ett ställningstagande till den långsiktiga 
inriktningen av verksamheten tas fram. Enligt min mening bör räddnings
verket inom ramen för sitt samordningsansvar i detta sammanhang även 
belysa hur farligt gods över huvud taget skall transporteras. 

Som räddningsverket föreslår bör transporterna av farligt gods och även, 
som framhållits under remissbehandlingen, lokaliseringen av terminaler, 
leder till och från hamnar osv. ges en framskjuten plats i den fysiska 
planeringen. För detta fordras en samordnad planering på regional och 
lokal nivå enligt den föreslagna modellen. Jag vill understryka betydelsen 
av att företrädare för kommunernas räddningstjänst deltar i arbetet med 
vägvalsstyrning med sina kunskaper och praktiska erfarenheter. Enligt 
min mening bör, som räddningsverket föreslagit och remissinstanserna 
instämt i, förbud som medel att genomföra vägvalsstyrningen användas 
mycket restriktivt. Ett sådant måste grundas på en noggrann prövning av 
omständigheterna i vilken konsekvenserna från miljö-, framkomlighets
och trafiksäkerhetssynpunkt undersöks och värderas. Jag anser således att 
vägvalsstyrningen i första hand bör ske genom rekommendationer. Sär
skild uppmärksamhet bör fästas vid informationsfrågorna. Dessa har 
emellertid enligt min mening också stor betydelse för att få en bättre 
efterlevnad av hela regelsystemet för transport av farligt gods. Räddnings
verket bör enligt min mening också spela en aktiv roll för att så långt 
möjligt få en likformig bedömning och tillämpning av vägvalsstyrningen 
över hela landet. 

Jag förordar att vägvalsstyrningen bör ske i allt väsentligt i enlighet med 
förslagen i räddningsverkets rapport samt att verksamheten i övrigt be
drivs med den inriktning som anges i programplanen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen inom 

funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. 

3.4.3 Psykologiskt försvar 

Huvudinriktningen för det psykologiska försvaret lades fast i 1982 års 
försvarsbeslut. Denna inriktning innebär att fri opinionsbildning och de
batt skall utgöra grunden för verksamheten både i krig och fred. Vid 
krigsfara och krig skall vår försvarsvilja och motståndskraft mot främman-
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de propaganda bevaras och stärkas av det psykologiska försvaret. Detta 
skall främst ske genom att man med snabb, saklig och effektiv information 
sprider kännedom om händelseutvecklingen och om våra försvarsåtgär
der. 

Ansvarig för samordningen inom funktionen psykologiskt försvar är 
styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Inom funktionen har även te
leverket uppgifter. Sveriges Radio AB ansvarar för Sveriges Radiokoncer
nens kris- och krigsplanläggning men SPF har ett nära samarbete med 
företaget inom informationsområdct. 

Grunden för det psykologiska försvaret skall även i fortsättningen vara 
den huvudinriktning som finns angiven i 1982 års försvarsbeslut. Detta 
har fastslagits genom 1987 års försvarsbeslut. Genom försvarsbeslutet gavs 
SPF en ekonomisk förstärkning över försvarsbcslutsperiodcn om 2 

milj.kr. 
Jag kommer senare denna dag att föreslå att styrelsen för psykologiskt 

försvar tilldelas 8 760000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Psykologiskt försvar. 

3.4.4 Hälso- och sjukvård m. m. 

Funktionen Hälso- och sjukvård m. m. omfattar civil hälso- och sjukvård. 
socialtjänst samt miljö- och hälsoskydd. Socialstyrelsen är funktionsansva
rig myndighet. Därutöver har försvarsmakten en egen organisation för 
hälso- och sjukvård m. m. 

Målet för totalförsvarets hälso- och sjukvård i krig är att varje människa 
som är i behov därav skall ges den vård som hennes tillstånd kräver så 
långt möjligheterna medger. I 1987 års försvarsbeslut avdelades betydande 
resurser för att förbättra beredskapen inom den civila hälso- och sjukvår
den samt för att undanröja de brister som föreligger, främst i fråga om 
försörjning i krig med såväl sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär 
som läkemedel. För perioden 1987 - 1992 avsattes 500 milj. kr. för särskil
da insatser inom en total ram för hälso- och sjukvård på 1 096 milj. kr. 

För egen del vill jag understryka betydelsen av den prioritering av hälso

och sjukvården i krig som gjorts i 1987 års försvarsbeslut bl. a. för att 
tillförsäkra att de olika delarna av den civila hälso- och sjukvården samt 
försvarsmaktens motsvarande verksamhet är sinsemellan balanserade och 
samordnade. Enligt min mening bör sålunda fortsatta förbättringar av 
verksamheten genomföras med den inriktning som angavs i 1987 års 
försvarsbeslut. 

Regeringen har bemyndigat chefen för socialdepartementet att tillkalla 
en särskild utredare med uppgift att med berörda parter klargöra och lägga 
fast de åtgärder som behövs för att förstärka den civila hälso- och sjukvår
den i krig vad avser lokaler, utrustning och sjukvårdsmatericl av förbruk-
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ningskaraktär. Resultatet av detta utredningsarbete bör enligt min mening 
få betydelse för ett effektivt utnyttjande av de resurser som avsatts för 
förbättring av beredskapen. 

Socialstyrelsen har tagit fram underlag för krigsplacering av personal 
inom totalförsvarets sjukvårdsorganisation. Detta underlag utnyttjas i av
vaktan på att ett rikstäckande personalregister för läkare, sjuksköterskor 
m. tl införs år 1990. Jag vill understryka betydelsen av en tillfredsställande 
personalförsörjning på detta område. Även utbildningen av personalen 
spelar en stor roll, inte minst när det gäller ledningsuppgifterna. En viktig 
del är enligt min mening övningsverksamheten. Jag vill också peka på de 
fördelar som kan uppnås för uppbyggande av en tillfredsställande sjuk
vårdsberedskap i krig genom en samordning med den utveckling av kata
strofmedicinen som pågår inom den fredstida sjukvården. För en effektiv 
ledning fordras ett väl fungerande sambandssystem. En samordning i detta 
avseende bör äga rum med den uppbyggnad som pågår av sambands- och 
lcdningssystem för räddningstjänsten i fred och krig. 

När det gäller säkerheten för hälso- och sjukvården bör denna som ÖCB 
framhåller grundas på riskanalyser med utgångspunkt från de av ÖCB och 
ÖB genomförda regionala mål- och riskanalyserna och regeringens ställ
ningstagande till denna översyn. Åtgärder för att höja säkerheten liksom 
förbättra skyddet i radioaktiv, bakteriologisk och kemisk miljö bör genom
föras i den omfattning som socialstyrelsen föreslår. 

Chefen för socialdepartementet kommer senare denna dag att efter 
samråd med mig föreslå att 122.8 milj. kr. anvisas från den ekonomiska 
ramen för totalförsvarets civila del för beredskapen inom funktionen 
Hälso- och sjukvård m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen inom 

funktionen Hälso- och sjukvård m. m. 

3.4.5 Telekommunikationer 

Funktionen Telekommunikationer omfattar de för totalförsvaret gemen
samma telekommunikationer som tillhandahålls genom televerkets för
sorg. Televerket är funktionsansvarig myndighet. 

Samtliga totalförsvarsmyndigheter, även de med egna telesystem, är 
beroende av televerkets nät. I 1987 års försvarsbeslut betonades att tele
kommunikationernas funktionssäkerhet är av grundläggande betydelse för 
totalförsvaret under kriser och i krig och att detta är särskilt uppenbart i 
fråga om ledningsfunktionen och den operativa verksamheten inom alla 
delar av totalförsvaret. Planeringen inriktas mot det övergripande målet 
att under störda förhållanden upprätthålla telekommunikationer för vikti
ga samhällsfunktioner. Behovet i övre Norrland uppmärksammas särskilt. 
Krigsuthållighetsnivån skall medge att funktionen och kapaciteten hos 
utlandsnät, riksnät samt särskilt viktiga delar av lands- och lokalnät sä-
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kerställs för prioriterade abonnenter. Totalförsvarets behov av specifika 
tekniktillämpningar skall kunna tillgodoses. Planläggningen skall genom
föras och revideras med hänsyn till hot från sabotageförband, risk för 
angrepp med kort militär förvarning och kravet på alternativ i planlägg
ningen samt omedelbar tillgänglighet i fråga om personal. materiel och 
ledningsplatser. 

1987 års försvarsbeslut innebar vidare att televerket skall svara för 
finansieringen av samtliga sina beredskapsåtgärder. De krigsskyddsåtgär
der som televerket skall vidta uppgår under budgetåret 1989/90 till ca 81 
milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Telekommunikationer. 

3.4.6 Transporter 

Verksamheten inom funktionen är inriktad på att tillgodose totalförsvarets 
behov av transporter. Funktionen delas in i delfunktionerna Transport
samordning. Järnvägstransporter, Landsvägstransporter. Väghållning, 
Flygtransporter och Sjötransporter. Transportrådet är ansvarig myndighet 
för funktionen Transporter och delfunktionerna Transportsamordning och 
Landsvägstransporter medan statens järnvägar. banverket, vägverket. luft
fartsverket och sjöfartsverket svarar för beredskapsplaneringcn inom resp. 
delfunktion. 

Det övergripande målet för transportfunktionen är att tillgodose total
försvarets transportbehov under kriser och i krig. Under neutralitet och i 
krig skall transporter inom samtliga trafiksätt kunna genomföras trots 
omfattande elavbrott. Transportverksamheten skall kunna ledas och trans
porter kunna genomföras trots bekämpning och sabotage. 

Enligt riksdagens beslut sker en begränsad upprustning av sträckan 
Jokkmokk - Arvidsjaur. Trafikkapaciteten på lnlandsbanan vidmakt
hålls. 

Jag har inget att erinra mot den av ÖCB i programplanen föreslagna 
inriktningen av verksamheten inom funktionen Transporter för budgetåret 
1989/90. 

Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdepartemen
tct senare denna dag att förorda att 111, 9 milj. kr. anvisas från den ekono
miska ramen för totalförsvarets civila del inom funktionen Transporter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Transporter. 
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3.4.7 Livsmedelsförsörjning m. m. 

Funktionen Livsmedelsförsörjning m. m. omfattar försörjningen med livs
medel inkl. vatten, reglerings- och ransoneringsåtgärder avseende livsme
del, livsmedclshygien och civil veterinärverksamhet. Med livsmedclsför
sörjning avses härvid all verksamhet från producent till konsument. 

Statens jordbruksnämnd (JN) är funktionsansvarig myndighet. Vidare 
har lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk och statens naturvårdsverk 
uppgifter inom funktionen. 

ÖCB anför i sin programplan att funktionen har tilldelats en något större 
del av planeringsramen över planeringsperioden än vad som motsvaras av 
en prolongering av 1988/89 års anslagsbelopp för att så långt som möjligt 
kunna bibehålla samma beredskapsnivå under hela planeringsperioden. 

De väsentligaste utgångspunkterna för planeringen utgörs liksom tidiga
re av antaganden om en kriskost motsvarande 2 900 kcal/dygn och att en 
omställning av jordbruksproduktionen bör vara den grundläggande bered
skapsåtgärden för att kunna möta utrikeshandelsstörningar. 

Mot bakgrund av planeringsförutsättningarna avses utförsäljningen av 
beredskapslagrade insatsvaror för jordbruket fortsätta även under budget
året 1989/90. En total utförsäljning av kvävegödselmedel planeras pågå 
fram t. o. m. budgetåret 1991 /92. 

I fråga om de statliga lagren av livsmedel och livsmedelsråvaror pågår en 
fortlöpande förnyelse av sortimentet. Den regionala försörjningsförmå
gan, främst vad gäller övre Norrland. kommer att ägnas särskild uppmärk
samhet i den fortsatta planeringen. Dessutom skall i enlighet med 1987 års 
försvarsbeslut konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen om storstads
områdena avskärs analyseras. Arbetet med ett centralt avtal med KF, ICA 
och Dagab om att dessa i ett skymningsläge ökar varulagren i främst 
Norrland avses snarast slutföras. 

Handlingsberedskapen kommer att förbättras vad avser skyddet mot 
ABC-stridsmedel, beträffande livsmedelshygien och vattenförsörjning 
samt beträffande studie- och övningsverksamheten. 

Pågående utveckling av ransoneringssystem för dagligvaror avses följas 
av utbildning och information. 

Livsmedelsindustrins koncentration till ett fåtal platser i landet kan få 
besvärande konsekvenser för livsmedelsförsörjningen med tanke på att 
dessa platser i vissa fall kan bedömas tidigt bli berörda av stridshandlingar 
i samband med krig. Regeringen har därför uppdragit åt JN att i samråd 
med ÖCB utreda sårbarheten inom mejeriindustrin. Uppdraget skall redo
visas senast den 1 mars 1989. JN avser att därefter även studera konse
kvenserna för livsmedelsförsörjningen av den hittillsvarande och förvänta
de utvecklingen inom förädlingen och distributionen av andra livsmedel. 

Regeringen har den 20 oktober 1988 avlämnat prop. 1988/89:47 om 
vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. varvid bl. a. föreslås en omlägg
ning av jordbrukspolitiken. I propositionen konstateras att då den nuva
rande jordbrukspolitiken kännetecknas av en låg grad av måluppfyllelse 
krävs en reformering så att den bättre uppnår målen, dämpar inflationen 
och förstärker den ekonomiska tillväxten. 

3 Riksdagt'll 1988189. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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Reformarbetet bör utgå från att de olika livsmedelspolitiska målen 
konkretiseras och preciseras samt att nya medel utarbetas för att uppnå 
dessa mål. 

Andra utgångspunkter är att gränsskyddet sänks med beaktande av det 
pågående GATT-arbetet. att marknadsregleringarna omprövas samt att 
nya medel utvecklas för att uppnå de beredskapsmässiga, regionalpolitiska 
och miljömässiga målen. 

Mot bakgrund härav har regeringen nyiigen tillkallat en parlamentarisk 
arbetsgrupp med huvudsaklig uppgift att utforma förslag till en ny livsme
delspolitik fr. o. m. år 1990. 

Jag vill erinra om den av regeringen nyligen tillsatta försvarskommitten, 
som enligt sina direktiv skall bereda underlag bl. a. för ett nytt samlat 

långsiktigt totalförsvarsbeslut år 1991 varvid livsmedelsförsörjningen är 
ett av de områden som särskilt bör studeras av kommitten. 
· Jag finner, efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet, att de 
åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning 
av verksamheten. 

Efter samråd med mig kommer chefen för jordbruksdepartementet se
nare denna dag att förorda att 32 milj. kr. anvisas från den ekonomiska 
ramen för totalförsvarets civila del för funktionen Livsmedelsförsörjning 

m. m. under budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Livsmedelsförsörjning m. m. 

3.4.8 Energiförsörjning 

Verksamheten inom funktionen syftar till att tillgodose samhällets behov 
av energi under kriser och i krig. Funktionen är uppdelad i delfunktioner
na Bränslen och drivmedel samt Elkraft. 

Statens energiverk är ansvarig myndighet för funktionen Energiförsörj
ning och samordnar de beredskapsåtgärder som är aktuella inom detta 
försörjningsområde, främst lagring av importerade bränslen och drivme
del, förberedelser för regleringar och ransoneringar samt övergång till 

inhemska energislag. Vidare har statens vattenfallsverk, statens kärnkraft
inspektion och transportrådet uppgifter inom funktionen. 

De(timktionen Bränslen och drirmedel 

Delfunktionen omfattar frågor om försörjningen med bränslen och driv
medel samt smörjmedel. Statens energiverk har delfunktionsansvar. 

1987 års försvarsbeslut innebar en minskning och omstrukturering av de 

totala beredskapslagren. Således har numera staten ansvar för beredskaps
lagringen inför neutralitets- och krigsskedet medan lagringen för fredskris

och förkrigsskedet sker i näringslivets regi genom tvångslagring. 
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Statens energiverk har den 4 januari 1988 till regeringen redovisat en 
krisförsörjningsplan för energiområdet. Då försörjningsplanen visar ett 
visst underskott för neutralitets- och krigsskedet kommer chefen för miljö
och energidepartementet efter samråd med mig senare denna dag att 
föreslå kompletterande inköp av eldningsolja och dieselolja. 

Efter samråd med mig kommer chefen för miljö- och energidepartemen
tet senare denna dag att föreslå att 6.8 milj. kr. anvisas från den ekonomis
ka ramen för totalförsvarets civila del för industriella åtgärder och för att 
stärka handlingsberedskapen. Vidare kommer chefen för miljö- och ener
gidepartementet att föreslå att drift och förvaltning av statens bcrcdskaps
lagcr av olja och oljeprodukter. lagringsanläggningar och fältlednings
förråd samt verksamheten med varuomsättning överförs från ÖCB till 
statens energiverk den I juli 1989. 

De(fimktionen E/kraji 

Delfunktionen omfattar frågor om försörjningen med elektrisk energi. 
Statens vattcnfallsvcrk har delfunktionsansvar. 

I uppgiften ingår att verka för att erforderliga bcrcdskapsåtgärder vidtas 
vid kommunala och enskilda kraftföretag. Beredskapsåtgärderna utgörs 
bl. a. av förbättringar av motståndskraften i elsystemet, åtgärder för rcpa
rationsberedskap, organisation av driften under kriser och i krig, m. m. 

Enligt 1987 års försvarsbeslut skall elförsörjningen ges hög prioritet i 
beredskapsplancringen. Beredskapsåtgärderna kommer enligt program
planen att inriktas mot att skapa sådan uthållighet och flexibilitet i elsyste
men att det ökar sannolikheten för dels att totalförsvarets mobilisering kan 
genomföras i avsedd omfattning, dels att samhällets lcdningsorgan kan 
verka i sådan omfattning att de viktigaste samhällsfunktionerna kan vid
makthållas. 

1 syfte att bl. a. klarlägga vilka krav totalförsvaret ställer på elförsörjning
en under olika skeden har operativa elförsörjningsstudier genomförts i 
samverkan med resp. militär- och civilbefälhavare. De åtgärder som aktua
liseras genom studierna ärt. ex. reservanordningar, start och drift av elför
sörjningen i separata delsystem, utveckling av särskilda kriskomponenter 
för elsystem, kompletteringsutbyggnad av ledningssystem samt skydd mot 
verkan av ABC-stridsmedel. 

Under hela programplaneperioden kommer åtgärder enligt ovan att 
vidtas i elsystemet med prioritet för åtgärder som stödjer totalförsvaret vid 
angrepp mot övre Norrland, östra Mellansverige inkl. Gotland samt södra 
Sverige. Åtgärder vidtas även i andra delar av landet men effekten av 
åtgärderna har då bedömts stor i de prioriterade områdena. 

Jag har i övrigt behandlat frågan om den kommunaltekniska försörj
ningen, dvs. försörjningen med el, gas, värme samt vatten och avlopp, 
under avsnittet Kommunal beredskap, funktionen Civil ledning och sam
ordning (avsnitt 3.4.1 ). 

Efter samråd med mig kommer chefen för miljö- och energidepartemen
tet senare denna dag att föreslå att 21, I milj. kr. anvisas från den ckono-

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 6 

35 



miska ramen för totalförsvarets civila del för åtgärder inom delfunktionen 
Elkraft under budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Energiförsörjning. 

3.4.9 Försörjning med industrivaror 

Funktionen Försörjning med industrivaror (utom energiförsörjning och 
livsmedclsförsörjning) omfattar delfunktionerna Beklädnad m. m., Kemis
ka produkter m. m. samt Metaller och verkstadsprodukter m. m. Benäm
ningen Försörjning med industrivaror (utom energiförsörjning och livsme
dclsförsörjning) ersätter fr. o. m. den I januari 1989 enligt förordningen 
(1988: 1123) om ändring i förordningen (1986:294) om ledning och sam
ordning inom totalförsvarets civila del den tidigare benämningen Övrig 
varuförsörjning. Det är denna funktion som skall möjliggöra produktion 
och distribution av varor och tjänster som är nödvändiga för befolkning
ens försörjning och samhällets funktion under kriser och i krig. Överstyrel
sen för civil beredskap (ÖCB) är funktionsansvarig myndighet. 

ÖCB kommer under programplaneperioden att liksom hittills nära sam
arbeta med den svenska industrin för att förbättra försörjningsberedska
pcn och finna lösningar på olika beredskapsproblem. 

Bland beredskapsåtgärderna prioriteras i första hand handlingsbered
skap med utbildning, övning och information. Näringslivet skall i ökad 
utsträckning stimuleras till en aktiv medverkan i beredskapsarbetet. 

Lagerutförsäljningen kommer att fortsätta. Nuvarande beredskapslager 
måste i viss utsträckning ändra innehåll från ett lager avsett för förkrigs
skedet till ett som skall täcka behov för neutralitets- och krigsskedet. 
Därtill kommer att en stor del av befintliga beredskapslager skall säljas ut. 
Härigenom frigjorda medel skall finansiera andra beredskapsåtgärder 
inom funktionen. Dessutom skall fredskrislagret av legeringsmetaller, pet
rokemikalier och syntetfibrer säljas ut för att finansiera insatser på sjuk
vårdens område. 

ÖCB framhåller i programplanen att med givna ekonomiska resurser 
kan behoven för funktionen vad gäller neutralitets- och krigsskedet inte 
uppnås fullt ut. För åtgärder under ett förkrigsskede saknas enligt ÖCB 
ekonomiska resurser. 

Jag kommer att beräkna medel för ÖCB:s uppgifter under denna funk
tion på anslagen G I. Överstyrelsen för civil beredskap: Förvaltningskost
nader. J I. Drift av beredskapslager, J 2. Beredskapslagring och industriel
la åtgärder och J 3. Täckande av förluster till följd av statliga beredskaps
garantier m. m. 
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De(timktionen Beklädnad m. m. 

Med hänsyn till den ändrade synen på krisers och krigs karaktär som ligger 
till grund för 1987 års försvarsbeslut bedöms det i programplanen inte 
längre vara nödvändigt med någon tillförsel av kläder till vuxna för att 
kunna upprätthålla ett "skyddsnät" under neutralitets- och krigsskedet. I 
detta avseende begränsas målet till att bara gälla tillförseln till barn och 
ungdomar samt speciella bristgrupper. Härutöver skall angelägna behov av 
teko-, sko- och lädervaror för skilda totalförvarsfunktioner tillgodoses i 
olika krissituationer. Detta gäller främst behov av textilier till sjukvården, 
det militära försvaret och annan försörjningsviktig industri än tekoindu
strin. 

I enlighet med 1987 års försvarsbeslut säljs buffertlagret av tyg till 
uniformer ut under en femårsperiod fram t. o. m. budgetåret 1991 /92. 

ÖCB föreslår att för budgetåret 1989/90 avsätts totalt ca 43 milj. kr. för 
beklädnadsområdet främst för olika slag av industriella åtgärder. Av detta 
belopp avses 38 milj. kr. finansieras genom utförsäljning av beredskapsla
ger. 

Jag anser att den av 'ÖCB förordade inriktningen av beredskapsåtgärder
na inom delfunktionen är lämplig. 

Jag kommer i det följande att för budgetåret 1989/90 beräkna att 43,3 
milj. kr. ur den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del avsätts för 
beredskapslagring och industriella åtgärder främst inom den grundtextila 
industrin. Härav finansieras 38 milj. kr. genom utförsäljning av bered
skapslager. 

De(timktionen Kemiska produkter m. m. 

ÖCB förutsätter på kemiområdet att produktionen i ett neutralitets- och 
krigsskede liksom även i ett förkrigsskede begränsas till 25 - 30 % av den 
normala fredstida produktionen. 

ÖCB föreslår att för budgetåret 1989/90 totalt ca 71,3 milj. kr. anslås för 
delfunktionen, varav ca 59,8 milj. kr. för beredskapslagring och industriel
la åtgärder. Bj. a. avses nya s. k. funktionssäkerhetsavtal ingås med försörj
ningsviktiga företag. Dessa avtal innebär att företagen ålar sig att svara för 
att behovet avs. k. specialkemikalier, elektronikkomponenter samt service 
och underhåll för den egna driften är tillgodosett i en krissituation. Forsk
ning samt försök och utveckling för att kunna utnyttja inhemska råvaror i 
stället för importerade varor avses fortsätta. 

Jag anser att den av ÖCB förordade inriktningen av bcredskapsåtgärder
na inom delfunktionen är lämplig. 

Jag kommer i det följande att för budgetåret 1989/90 förorda en bemyn
diganderam för beredskapslån om 30 milj. kr. Jag kommer vidare att 
beräkna att 73,3 milj. kr. ur den ekonomiska ramen för totalförsvarets 
civila del utnyttjas för beredskapslån, beredskapslagring och industriella 
åtgärder. 
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De(fimktionen Afrtaller och verkstad.\produkter m. m. 

ÖCB framhåller i programplanen att medlen inom givna ekonomiska 
ramar endast räcker till att täcka behoven för neutralitets- och krigsskedet. 
Som en följd av att beredskapsåtgärder för förkrigsskedet inte ryms inom 
den givna ekonomiska ramen kommer behoven av lagring att styras mot 
mera kompletta produkter och därmed produkter med högre förädlings
värdc och högre omsättningskrav. Lagringen skall i fortsättningen också 
omfatta elektronikprodukter. ÖCB föreslår att för budgetåret 1989/90 
avsätts totalt ca 28 milj. kr. för delfunktionen. Av detta belopp finansieras 
12 milj. kr. genom utförsäljning av bercdskapslager. Liksom på kemiområ
det avses funktionssäkcrhetsavtal ingås med företag. En stor del av resur
serna avses utnyttjas för att åstadkomma en beredskap på elektronikområ
det. 

Jag kommer i det följande att för budgetåret l 989/90 förorda en bemyn
diganderam för bcredskapslån om 30 milj. kr. Jag kommer vidare att 
beräkna att 28.6 milj. kr. ur den ekonomiska ramen för totalförsvarets 
civila del avsätts för beredskapslån, beredskapslagring och industriella 
åtgärder. Härav finansieras l 2 milj. kr. genom utförsäljning av beredskaps
lager. 

Jag avser i det följande återkomma med förslag om ansvaret under 
kriser och i krig för funktionen Försörjning med industrivaror. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom funktionen Försörjning med industrivaror. 

3.4.10 Övriga viktiga samhällsfunktioner 

Dom.1·to/.1Täse11de m. m. 

Domstolsverket är ansvarig myndighet för funktionen domstolsväsende 
m. m. med ansvar att samordna bcredskapsförberedelserna inom funktio
nen, vilken inkluderar domstolsväscndet, den statliga advokat verksamhe
ten samt rättshjälpsfrågor. 

ÖCB har i sin programplan anfört att mobiliseringsövningar kommer att 
genomföras länsvis under perioden med understöd av personal ur länssty
relsernas försvarsenheter. 

Utbildnings- och planeringsverksamheten syftar under programplanepe
riodens första del till att fullfölja beredskapsplaneringen vid de lokala 
myndigheterna. 

Jag finner, efter samråd med chefen för justitiedepartementet, att de 
åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning 
av verksamheten. 
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Ordning och säkerhet m. m. 

Funktionsansvarig myndighet är rikspolisstyrelsen. 
Funktionen omfattar upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, 

brottsbekämpning och brottsutredning samt åklagarväsende. Funktionen 
omfattar även handläggning av utlänningsfrågor utom flyktingverksamhet. , 

I sin programplan anför ÖCB att inom polisväsendet skall försvarsut
bildning genomföras i full utsträckning över hela landet. 

Personal ingående i gränsövervakningsorganisationen utbildas och övas 
för sina uppgifter. Uppbyggnaden av beredskapsorganisationen fullbordas 
och bercdskapspolismännen deltar i enhetsövningar. 

Rutiner för handläggning av utlänningsärenden under beredskap och i 
krig utarbetas i samverkan med andra berörda totalförsvarsmyndigheter. 

Jag finner. efter samråd med chefen för civildepartementet, att de åtgär

der som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av 
verksamheten. 

Kriminalvård 

Kriminalvårdsstyrelsen är ansvarig myndighet för funktionen. 
Funktionen omfattar i krig straffverkställighet för personer som dömts 

till fängelsestraff. 

Huvudmannaskapet för de allmänna häktena med undantag för krimi
nalvårdsanstalten Hall överförs i krig från kriminalvårdsverket till po
lisväsendet. 

Kriminalvårdsverket svarar för all verksamhet inom funktionen. 
I sin programplan anför ÖCB att för att klara de problem som uppstår 

vid ett angrepp med kort militär förvarning kommer en alternativ plan

läggning att tas fram som syftar till att ta i anspråk betydligt fler anstalter 
för kriminalvård än i den nuvarande krigsorganisationen. 

Jag finner. efter samråd med chefen för justitiedepartementet, att de 
åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning 
av verksamheten. 

Utrikeshandel 

Funktionen omfattar de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla 
den import och export som behövs under kriser och i krig för att klara 
försvarsansträngningarna och befolkningens försörjning. 

Kommerskollegium är ansvarig myndighet för funktionen. Tullverket 
och statens jordbruksnämnd har uppgifter inom funktionen. Riksbanken 
medverkar även fortsättningsvis i arbetet. 

Beredskapsåtgärdcrna är av främst administrativ karaktär. 
I propositionen (1986/87:95) inför 1987 års försvarsbeslut anfördes 

bl. a. att den snabba förändring och internationalisering av vår ekonomi 
som pågår och som har viktiga effekter för vår försörjningsberedskap gör 
det nödvändigt att analysera tänkbara utrikeshandelsstörningar och grans
ka vår beredskap att möta dem. En utredning om svensk utrikeshandel i 
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krislägen (Dir. 1987: 39) tillsattes i september 1987 och avses avge sitt 
betänkande hösten 1989. 

Enligt ÖCB:s programplan kommer bl. a. utrikeshandelsbehovet i olika 
krissituationer att analyseras närmare av kollegiet i samråd med berörda 
myndigheter. 

Jag finner, efter samråd med statsrådet Gradin, att de åtgärder som 
föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksam
heten. 

SociaUQrsäkring m. m. 

Funktionen omfattar administrationen av socialförsäkringssystemet. ar
betslöshets- och tjänstegrupplivförsäkring samt försäkringsrätternas verk
samhet. 

Riksförsäkringsverket är ansvarig myndighet för funktionen. 
Beredskapsåtgärderna är av främst administrativ och planläggande ka

raktär. 
Enligt ÖCB:s programplan kommer den grundläggande beredskapspla

neringen att inriktas på att fredstida socialförsäkringsförmåner - anpassa
de efter rådande förhållanden - i huvudsak skall bibehållas även under 
beredskap och krig. 

Jag finner, efter samråd med chefen för socialdepartementet, att de 
åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning 
av verksamheten. 

Post befordran 

Funktionen omfattar befordran av brev och paket m. m. I krig organiseras 
dessutom fältpost- och kurirpostverksamhet. 

Post verket är ansvarig myndighet för funktionen. 
Enligt ÖCB:s programplan skall verksamheten ägnas åt att skapa och 

vidmakthålla en god beredskap bl. a. genom personalplanering och förbe
redande av reservrutiner samt genom utbildning, övning och information. 

Verksamheten skall även ägnas åt att anpassa driftvärnets uppgifter, 
organisation samt utbildning mot aktuell hotbild under 1990-talet samt 
genomföra utbildning enligt funktionsplan ABC för posten. 

Jag finner, efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet, 
att de föreslagna åtgärderna ger uttryck för en lämplig inriktning av verk
samheten. 

Försäkringar utom Socia(forsäkring m. m. 

Funktionen omfattar annan försäkringsverksamhet än socialförsäkringar 
samt ersättning till befolkningen förkrigsskador. 

Försäkringsinspektionen är ansvarig myndighet för funktionen. 
Beredskapsåtgärderna är av främst administrativ och planläggande ka

raktär vid försäkringsinspektionen. statens krigsförsäkringsnämnd och sta
tens krigsskadenämnd samt vid de övriga enskilda krigsviktiga företagen 
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som finns inom funktionen. 
Enligt ÖCB:s programplan kommer verksamheten med företagens be

redskapsplanläggning att fortsätta. Bl. a. skall nya personalplaner upprät
tas på grund av att det inom försäkringsbranschen skett en viss struktur
omvandling som inneburit dels att branschen tillförts nya företag, dels att 
vissa företag fått ändrad verksamhetsinriktning. Vidare kommer utbild
nings- och övningsverksamheten att fortsätta. 

Efter samråd med chefen för finansdepartementet finner jag att de 
åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning 
av verksamheten. 

Skatte- och uppbörd.sväsende 

Funktionen omfattar beskattning samt uppbörd av skatter, tullar och 
avgifter. 

Riksskatteverket är ansvarig myndighet för funktionen. 
På central nivå har riksskatteverket och tullverket uppgifter inom funk

tionen. 
Vid en prioritering av viktiga beredskapsförberedelser under program

planeperioden bör i första hand tas sikte på att få till stånd en planläggning 
som svarar mot de krav som ställs i förordningen (1977:55) om vissa 
statliga myndigheters beredskap m. m. 

Under planeringsperioden kommer ytterligare uppmärksamhet att äg
nas åt informations-. utbildnings- och övningsverksamheten. 

Inom funktionen Skatte- och uppbördsväsende redovisas den verksam
het som avser framställning och distribution av identitetsbrickor som 
kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn till invandrare eller till självkost
nadspris tillhandahålls andra personer. 

I det följande kommer jag att under anslaget H 4. Identitetsbrickor 
beräkna vissa medel i enlighet med det förslag till inriktning som angetts 
av riksskatteverket. 

Jag finner. efter samråd med chefen för finansdepartementet, att de 
åtgärder som föreslås för övrig verksamhet i programplanen ger uttryck för 
en lämplig inriktning av verksamheten. 

Prisreglering 

Funktionen omfattar prisövervaknings- och prisregleringsåtgärder inom 
näringsliv och handel (ej bank- och försäkringsväsende). 

Statens pris- och konkurrensverk (SPK) är ansvarig myndighet för funk
tionen. 

Beredskapsåtgärderna är av främst administrativ och planläggande ka
raktär. Enligt ÖCB:s programplan kommer den grundläggande bered
skapsplaneringen att fortsätta och hållas aktuell. 

Regeringen har i december 1988 uppdragit åt SPK att i samråd med 
statens energiverk och ÖCB utreda formerna för en tillämpning av ett 
prisclearingsystem för såväl oljeprodukter som för andra produkter. 

Jag finner, efter samråd med chefen för civildepartementet, att de åtgär-
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dcr som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av Prop. 1988/89: 100 
verksamheten. Bil. 6 

Skolväsende 

Funktionen omfattar den undervisning som i krig avses bedrivas inom 
ramen för det allmänna skolväsendet. 

Skolöverstyrelsen är ansvarig myndighet för funktionen. 
Verksamheten inom funktionen inriktas mot att säkerställa att skolans 

verksamhet - i första hand den obligatoriska - skall kunna upprätthållas 
så långt möjligt i krigssituationer och att arbetsmarknadsutbildningens 
behov av resurser i krig beaktas. Den hittills gällande förordningen 
( 1983: 724) om skol verksamhet under krig och vid krigs fara ersätts från 
årsskiftet 1988/89 av en förordning ( 1988: 1129) om kommunal och lands
tingskommunal skol verksamhet m. m. under krig och vid krigsfara. 
Förändringen har bl. a. sin bakgrund i uttalanden i propositionen 
(1986/87:95) om totalförsvarets fortsatta utveckling (FöU 11, rskr. 310). 
Med förändringen regleras nu också den landstingskommunala gymnasie
skolan med bl. a. vårdutbildning samt den kommunala högskolan och vux
enutbildningen. 

Jag har i frågor rörande denna funktion samrått med chefen för utbild
ningsdepartementet och statsrådet Göransson. 

Arbetskra.fi 

Funktionen omfattar frågor om totalförsvarets försörjning med ·civil ar
betskraft, vapenfriutbildning, arbetarskydd, arbetsmarknadsutbildning 
och arbetsmarknadstvister. 

Arbetsmarknadsstyrelscn är ansvarig myndighet för funktionen. 
Beredskapsåtgärderna omfattar handlingsberedskap, arbetskraftsplan

läggning, arbetarskydd, frågor rörande arbetsmarknadstvister samt frivil
lig försvarsverksamhet. 

Åtgärderna inom arbetskraftsfunktionen skall enligt ÖCB:s pro
gramplan inriktas på att bl. a. fortlöpande planlägga och förbättra arbcts
kraftstillgången inom prioriterade sektorer samt att utveckla metodiken 
för personalplanläggningen. 

Det förslag till totalförsvarsbefattningar som arbetsmarknadsstyrelsen 
på regeringens uppdrag har lämnat har överlämnats till utredningen (Fö 
1988:01) för översyn av värnpliktslagstiftningcn m. m. 

Efter samråd med mig kommer chefen för arbetsmarknadsdepartemen
tet senare denna dag att föreslå att från den ekonomiska ramen för total
försvarets civila del 14,3 milj. kr. anvisas för den frivilliga försvarsverk
samheten och ca I milj. kr. för kostnader vid personalplanläggning m. m. 
inom funktionen. 

Flyktingverk\'amhet 

Funktionen omfattar ansvar för mottagande och omhändertagande av 
flyktingar under kriser och i krig. 42 



Statens invandrarverk är ansvarig myndighet för funktionen. 
Statsrådet G. Andersson kommer senare denna dag, efter samråd med 

mig, att föreslå att medel anslås för beredskapsplaneringen under tionde 
huvudtitelns anslag D I. Statens invandrarverk. 

La11dskapsi1~(on11atio11 

Funktionens verksamhet syftar till att tillgodose totalförsvarets behov av 
landskaps- och fastighetsinformation m. m. Vidare upprätthålls i krig viss 
fastighetsregistrering samt delar av fastighetsbildnings- och mätningsverk
samheten. Funktionen omfattar också säkerhetsskydd, dvs. sekretess
granskning av kartor och flygbilder. 

Statens lantmäteriverk är ansvarig myndighet för funktionen. 
I ÖCB:s programplan redovisas verksamhetens inriktning. Jag ansluter 

mig i huvudsak till denna inriktning som bl. a. innebär att lantmäteriver
ket skall vidmakthålla en hög handlingsberedskap genom en kontinuerlig 
planöversyn, vidmakthålla en hög verksamhetsberedskap genom övningar 
och spel samt genomföra mobiliseringsförberedclseövningar med krigs
tryckeriorganisationen (KTO) enligt plan. 

Regeringen beslutade i maj 1987 att genom tilläggsdirektiv uppdra åt 
utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd att utreda frågor om sekre
tessgranskning av landskapsinformation m. m. Jag räknar med att utred
ningen kommer att lägga fram förslag i dessa delar under våren 1989. 

Efter samråd med mig kommer chefen för bostadsdepartementet senare 
denna dag att föreslå att medel för försvarsberedskapen inom lantmäteriet 
anslås under elfte huvudtitelns anslag D 4. Försvarsberedskap. 

Kyrklig beredskap 

Funktionen omfattar såväl svenska kyrkans som de fria trossamfundens 
verksamhet. ÖCB är ansvarig myndighet för funktionen. Domkapitlen är 
tillsynsmyndighet för de ca 2 600 kyrkliga kommunerna. De fria trossam
funden genomför vissa beredskapsförberedelser på frivillig väg. Detta 
arbete utgår bl. a. från en rekommendation av Svenska ekumeniska nämn
den enligt vilken trossamfunden skall samverka i krig. 

Med hänsyn till att en ny stiftsorganisation börjar gälla från den I juli 
1989 behöver en översyn av den kyrkliga beredskapsplanläggningen ge
nomföras. Särskilt bör uppmärksammas begravningsväsendet och krigs
gravtjänsten. 

I det följande kommer jag att under anslaget G 2. Civil ledning och 
samordning för funktionen Kyrklig beredskap beräkna vissa medel i enlig
het med det förslag till inriktning som angetts av ÖCB. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för civildepartementet. 

Beta/11i11gsl'äse11de m. m. 

Betalningsväsendet omfattar penningmedelsförsörjning, betalningsför
medling och bankverksamhet. 
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Målet för penningmedelsförsörjningen är att brist på sedlar och mynt 
inte skall uppstå i någon del av landet. Betalningsförmedlingen syftar till 
att ge statliga och kommunala myndigheter, krigsviktiga företag m. fl, 
möjlighet att även under krigsförhållanden sköta betalningar utan använd
ning av kontanta medel. 

I kris och i krig har främst riksbanken, posten och bank väsendet uppgifter 
inom betalningsväsendet. I den fredstida planeringen medverkar även 
bankinspektionen. Riksbankens uppgifter finns angivna lagen 
( 1988: 1385) om Sveriges riksbank. Där stadgas att riksbanken vid plane
ring och genomförande av sin verksamhet i fred skall beakta de krav som 
totalförsvaret ställer på verksamheten. 

Riksbanken skall därvid i erforderlig utsträckning samråda med berörda 
myndigheter, kreditinstitut och andra företag. ÖCB skall hållas underrät
tad om beredskapsplanläggningen. 

Efter samråd med chefen för finansdepartementet finner jag att de 
åtgärder som föreslås i ÖCB:s programplan ger uttryck för en lämplig 
inriktning av verksamheten. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om den fortsatta utvecklingen 

inom Övriga viktiga samhällsfunktioner. 

3.4.11 Ansvaret under kriser och i kr_ig för vissa funktioner 

Genom 1977 års försvarsbeslut (prop. 1976/77: 74 bil. 2, FöU 13, rskr. 
311) beslutade riksdagen om vissa riktlinjer för det ekonomiska försvarets 
kris- och krigsorganisation. Enligt beslutet skulle överstyrelsen för ekono
miskt försvar under kriser och i krig utgöra ett samordnande organ som 
kunde göra de utredningar och bedömningar som behövdes för att rege
ringen skulle få erforderligt beslutsunderlag. Överstyrelsen skulle också 
avlasta regeringen dessa ärenden. Vidare skulle i kristider inrättas en 
beklädnadsnämnd, en keminämnd och en metall- och verkstadsnämnd. 
Nämnderna skulle ha till uppgift att genomföra ransoneringar och andra 
förbrukningsrcglcringar. Överstyrelsen skulle svara för att förberedelser 
vidtogs för att inrätta nämnderna. 

I enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1984/85: 160. FöU l l. rskr. 
388) ombildades överstyrelsen för ekonomiskt försvar den l juli 1986 till 
överstyrelsen för civil beredskap. Överstyrelsen fick i samband därmed två 
huvuduppgifter, nämligen dels att samordna totalförsvarets civila delar på 
central nivå och vara ansvarig myndighet för funktionen Civil ledning och 
samordning, dels att vara ansvarig myndighet för funktionerna Övrig 

varuförsörjning och Kyrklig beredskap. Enligt beslutet skall överstyrelsen 
finnas kvar under kriser och i krig. I propositionen anförde föredraganden 
att det krävdes fördjupade studier av överstyrelsens och övriga myndighe
ters uppgifter under kriser och i krig. Därvid borde erfarenheterna av den 
övning av det ekonomiska försvaret som genomfördes hösten 1984 upp-
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märksammas. Han var därför inte beredd att ta slutlig ställning i den 
frågan utan förklarade att han ämnade återkomma i ärendet. 

Enligt min mening bör överstyrelsen ha ansvar för funktionen Civil 
ledning och samordning även under kriser och i krig. 

Funktionen Kyrklig beredskap är artskild övriga funktioner inom total
försvarets civila delar. ÖCB har under fred ett ansvar för att samordna och 
biträda de kyrkliga samfunden i deras beredskapsplanläggning på motsva
rande sätt som ÖCB i fred samordnar den kommunala beredskapsplan
läggningen. Under kriser och i krig, då beredskapsplanläggningen skall til
lämpas. bör ÖCB givetvis kunna biträda samfunden med råd i skilda hän
seenden. Ledningen av verksamheten måste emellertid utövas av resp. sam
fund. Följaktligen bör i sådana fall inte ett renodlat funktionsansvar åläggas 
ÖCB. 

Benämningen Övrig varuförsörjning har som tidigare sagts ersatts av 
benämningen Försörjning med industrivaror (utom energiförsörjning och 
livsmedelsförsörjning). För att lösa uppgifterna i allvarliga försörjningskri
ser inom denna funktion finns det alltså enligt beslut av riksdagen en 
beklädnadsnämnd, en keminämnd och en metall- och verkstadsnämnd. 
Vid allvarliga störningar av utrikeshandeln berörs många olika produkter 
inom olika varuområden. Samma företag kan beröras av beslut om regle
ringar från olika krisorgan. Eftersom beslut om regleringar inte bör stå i 
motsats till varandra är behovet av samverkan mellan krisorganen mycket 
omfattande. Erfarenheterna från övningar med nämnderna visar emeller
tid att det är svårt att samordna regleringsverksamheten med nuvarande 
organisation. Även informationen om regleringsåtgärder kräver en sam
ordning som är svår att åstadkomma med nämnder. Överstyrelsen har 
därför föreslagit att de tre nämnderna slås samman till en myndighet, 
försörjningskommissionen. Kommissionens främsta uppgift skall vara att 
vid försörjningskriser ta över ansvaret för funktionen. Överstyrelsens an
svar för funktionen Försörjning med industrivaror ((utom energiförsörj
ning och livsmedclsförsörjning) bör därför enligt min mening under såda
na förhållanden kunna övertas av en särskild krisorganisation. 

Krisorganisationen för funktionen Försörjning med industrivaror (utom 
energiförsörjning och livsmcdelsförsörjning) prövas fortlöpande genom 
övningar och studier. Som framgått av det föregående kan de erfarenheter 
som vinns av dessa ge anledning till förändringar av organisationen. Jag 
anser att det bör vara en uppgift för regeringen att utforma organisationen 
och att bestämma under vilka förutsättningar den skall verka. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de riktlinjer som 

jag har angett i det föregående för ansvaret under kriser och i krig 
för funktionen Civil ledning och samordning, Kyrklig beredskap 
och Försörjning med industrivaror. 
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3.4.12 Beredskap inom ADB-området 

Riksdagen har den 19 maj 1988 antagit regeringens prop. 1987/88:95 (FiU 
25, rskr. 293) om datapolitik för statsförvaltningen. I den framgår bl. a. att 
överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och statskontoret har ansvar för 
främst samordning av sårbarhets- och säkerhetsfrågor i fred, under kris och 
i krig. Ansvarsfördelningen mellan dessa myndigheterharunderhösten 1987 
varit föremål för riksdagsbehandling (föU 1987 /88: l, rskr. 24). 

Enligt förordningen (l 986:294) om ledning och samordning inom total
försvarets civila del skall ÖCB i fred leda och samordna beredskapsförbe
redclserna inom totalförsvarets civila del. Uppgiften berör inte bara den 
civila statsförvaltningen inkl. affärsverken utan också kommuner, lands
tingskommuner och näringsliv. Bland dessa beredskapsförberedclser ingår 
åtgärder för att öka säkerheten som en följd av ADB-användningen i 
samhället under kris och i krig. 

ÖCB:s övergripande ansvar för beredskapsplaneringen av bl. a. säkerhet 
som följd av ADB-användningen är emellertid så nytt, att det ännu saknas 
erfarenhet av hela planeringsprocessen. Karaktären på de riktlinjer, som 
behöver utfärdas, är följaktligen inte klarlagd. exempelvis råder det osä
kerhet om behovet av tvingande bestämmelser och hur åtgärder som inte 
är motiverade för fredssamhället skall finansieras. ÖCB har därför den 
22juni 1988 fått regeringens uppdrag att närmare utveckla dessa frågor om 
beredskapsplaneringens styrmedel. 

ÖCB skall därvid utreda former för styrning och prioritering av åtgärder 
för att förverkliga en samhällsövergripande beredskapsplanering för lan
dets ADB-beroende vid krigsfara eller krig. 

En rapport vad gäller styrmedel och riktlinjer för ADB-användning som 
är strategiskt viktig ur beredskapssynpunkt skall lämnas till regeringen 
senast den 31 december 1990. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om beredskap inom ADB-området. 
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4 Anslagsfrågor för budgetåret 1989/90 

Fjärde huvudtiteln 

A. Försvarsdepartementet m. m. 
A I. Försvarsdepartementet 

Nytt anslag (förslag) 39010000 kr. I anslaget ingår extra utgifter m. m. 
(tidigare rescrvationsanslag A 3.) med 960 000 kr. 

På anslaget A I. har 110000 kr. påförts med anledning av RC-organisa
tionens upplösning. se vidare bilaga 2, Gemensamma frågor, avsnitt 4. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

37 372 434 1 

38 2600002 

39010000 
1 I beloppet ingår reservationsanslag A 3. med 764 734 kr. 
2 I beloppet ingår reservationsanslag A 3. med 770000 kr. 

Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
därav personalkostnader 

1988/89 

138 

37 490-' 
29 826 

Beräknad 
ändring 
1989/90 

0 

+ 1520 
+ 1370 

1 Av angivet belopp har inte 301 000 kr. ställts till försvarsdepartementets disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
39010000 kr. Vid min bedömning av försvarsdepartementets medclsbe

hov har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget som en tillämpning 
av huvudförslaget medför. 

I lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försrarsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 39010000 kr. 
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A 2. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4 778 895 
3000000 
3000000 

Reservation 8200000 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 
bör anslaget för nästa budgetår uppgå till 3 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredninf?ar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 3 000 000 kr. 
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Littera B. t. o. m. F 
Jag hemställer när det gäller anslag fr. o. m. Litt. B t. o. m. Litt. F att 

regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1989/90 beräkna följande anslag 

B. Armeförband 
B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

ett förslagsanslag på 7 055 000000 kr. 

B 2. Armeförband: Anskaffning av materiel 

ett förslagsanslag på 2 145 000 000 kr. 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

ett förslagsanslag på 13 5 000 000 kr. 

C. Marinförband 
C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

ett förslagsanslag på 2 221 000 000 kr. 

C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel 

. ett förslagsanslag på I 891 000 000 kr. 

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

ett förslagsanslag på 110 000 000 kr. 

D. Flygvapenförband 
D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

ett förslagsanslag på 3 407 000000 kr. 

D 2. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel 

ett förslagsanslag på 5 241 000 000 kr. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

ett förslagsanslag på 377 000000 kr. 

4 Riksdagen 1988189. I sam!. Nr 100. Bilaga 6 
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E. Operativ ledning m. m. 

E 1. Operativ ledning m. m.: Ledning och 
förbandsverksamhet 

ett förslagsanslag på 799 000 000 kr. 

E 2. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av materiel 

ett förslagsanslag på 207 500 000 kr. 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

ett förslagsanslag på 122 000 000 kr. 

E 4. Operativ ledning m. m.: Forskning och utveckling 

ett förslagsanslag på 87 000 000 kr. 

F. Gemensamma myndigheter m. m. 

F 1. Försvarets civilförvaltning 

ett förslagsanslag på I 09 480 000 kr. 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

ett förslagsanslag på 32 450 000 kr. 

F 3. Fortifikationsförvaltningen 

ett förslagsanslag på 184 200 000 kr. 

F 4. Försvarets materielverk 

ett förslagsanslag på 761 700 000 kr. 

F 5. Gemensam försvarsforskning 

ett förslagsanslag på 366 580 000 kr. 
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F 6. Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt 

ett förslagsanslag på 42 8SO 000 kr. 

F 7. Försvarets radioanstalt 

ett förslagsanslag på 26 7 300 000 kr. 

F 8. Värnpliktsverket 

ett förslagsanslag på 119 000 kr. 

F 9. Försvarets rationaliseringsinstitut 

ett förslagsanslag på 22 SSS 000 kr. 

F 10. Försvarshögskolan 

ett förslagsanslag på S 220 000 kr. 

F 11. Militärhögskolan 

ett förslagsanslag på SI I SO 000 kr. 

F 12. Försvarets förvaltningsskola 

ett förslagsanslag på 13 120 000 kr. 

F 13. Försvarets läromedelscentral 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 14. Krigsarkivet 

ett förslagsanslag på 8 940 000 kr. 

F 15. Statens försvarshistoriska museer 

ett förslagsanslag på 14 870000 kr. 
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F 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

ett förslagsanslag på I 05 600 000 kr. 

F 17. Försvarets datacentral 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 18. Kustbevakningen 

ett förslagsanslag på 197 700 000 kr. 

F 19. Anskaffning av materiel till kustbevakningen 

ett förslagsanslag på 45 000 000 kr. 

F 20. Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret 

ett förslagsanslag på 16 2 70 000 kr. 

F 21. Reserv för det militära försvaret 

ett förslagsanslag på 165 513 000 kr. 

F 22. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

ett förslagsanslag på I 600000000 kr. 
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G. Civil ledning och samordning 
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) är central förvaltningsmyndighet 
med uppgift att i fred leda och samordna beredskapsförberedelserna vid 
övriga funktionsansvariga myndigheter och att vara ansvarig myndighet 
för funktionerna Civil ledning och samordning, Försörjning med industri
varor samt Kyrklig beredskap. Vidare är ÖCB uppdragsmyndighet för 
andra myndigheter med ansvar för den statliga beredskapslagringen och 
andra beredskapsåtgärder. 

ÖCB utför vissa lagringsuppgifter på uppdrag av statens jordbruks
nämnd, socialstyrelsen och statens energiverk när det gäller beredskapslag
ring av gödsel- och bekämpningsmedel, läkemedel och sjukvårdsmateriel 
resp. anskaffning och lagring av bränslen och drivmedel. 

För övrig information om myndighetens verksamhet hänvisas till för
ordningen ( 1988: 1122) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap 
samt till förordningen ( 1986:294) om ledning och samordning inom total
försvarets civila del. 

Överstyrelsen för civil beredskap 

ÖCB redovisar för budgetåret 1989/90 två budgetalternativ benämnda A 
och B. Alternativ A ansluter till den planeringsram som regeringen har 
angett i anvisningarna för programplaneringen och anslagsframställning
en. Alternativ Bär myndighetens eget budgetförslag. 

ÖCB begär i anslagsframställningen medel för följande anslag på för
svarsdepartementets huvudtitel (alt. B). 

- förslagsanslaget G l. Överstyrelsen för civil 
beredskap: Förvaltningskostnader 

- reservationsanslaget G 2. Civil ledning och 
samordning 

- förslagsanslagct J I. Drift av beredskapslager 
- rcservationsanslaget J 2. Beredskapslagring 

och industriella åtgärder 
- förslagsanslaget J 3. Täckande av förluster 

till följd av statliga beredskapsgarantier m. m. 
- förslagsanslagct J 4. Lagringsverksamhet 

46955000 

68147000 
227218000 

225 222000 

I 000 
I 000 

Jag kommer i det följande att beräkna medel till ÖCB under anslagen 
G I. Överstyrelsen för civil beredskap: Förvaltningskostnader 
G 2. Civil ledning och samordning 
J 1. Drift av beredskapslager 
J 2. Bercdskapslagring och industriella åtgärder 
J 3. Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m. m. 

Regeringen har möjlighet att göra omfördelningar av anslagna medel 
mellan olika funktioner och delfunktioner. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till den inriktning av verksamheten som 
myndigheten givit till känna för de närmaste verksamhetsåren. 
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G 1. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Förvalt ningskost nader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1 989/90 Förslag 

43625410 
44900000 
49 500000 

Anslaget omfattar centrala myndighetskostnader och upptar främst kost
nader för personal. resor, ADB-drift, lokaler och övriga expenser. Myndig

heten beräknar personalbehovet för budgetåret 1989/90 till 176 personår. 

Kostnader och medelsbehov 1000-tal kr. 

Uppdrag m. m. 

Ledning och samordning 
Försörjning med industrivaror 
Central administration 

(varav engångsanvisning) 

i\ledelsbehm· 

Öl'erstyrelsen .f(Jr ci l'i I beredskap 

1988/89 
Anslag 

10715 
10690 
23495 

44900 

För 1989/90 beräknar 

ÖCB Föredra-

12 128 
10563 
24264 

46955 

ganden 

11 573 
11142 
26 785 
(I 145) 

49500 

ÖCB föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
I. Till följd av statsmakternas beslut (FöU 1987/88: I. rskr. 24 samt 

prop. 1987 /88: 95, Fi U 25. rskr. 293) om samhällets ADB-säkerhet skall 
överstyrelsens roll inom ADB-säkerhetsarbetet vidgas. För dessa nya ar
betsuppgifter hemställer ÖCB att en ADB-säkerhetsbyrå inrättas vid myn
digheten. Kostnaderna för en chef och tre handläggare, inkl. omkostnader, 
beräknas till 1 525 000 kr. Efter bl. a. överläggningar med statskontoret 
föreslår ÖCB att ÖCB och statskontorct får inrätta ett gemensamt ADB
säkerhetsråd. ÖCB och statskontoret tillhandahåller gemensamt sckreta
riatsresurser till rådet. Kostnaderna för rådet beräknas till 30000 kr. 

2. För tillfällig avlösning av två tjänster som för närvarande finansieras 
över energiverkets anslag C 15. begärs 500000 kr. 

Föredragandens iirerräganden 

För nästa budgetår bör medel för ÖCB:s verksamhet beräknas med ut
gångspunkt i huvudförslaget. Jag beräknar pris- och löneomräkningen till 

2 941 OOOkr. 
Jag beräknar därutöver engångsanvisningar under budgetåret 1989/90 

till projektresurser för genomförande av det utredningsuppdrag om bered

skap inom ADB-området som jag tidigare har redogjort för (avsnittet 
3.4.12) samt för merkostnader på grund av anläggningsbyråns avveckling 
( + 1 145 000 kr.). Jag har i mitt förslag dessutom beaktat dels nytillkom
mande kostnader för system S, dels att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 
för ÖCB fr. o. m. den 1 juli 1989. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Överstyrelsen.fi'ir civil beredskap: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 49 500 000 kr. 

G 2. Civil ledning och samordning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

34417 265 
60000000 
70000000 

Reservation 27 653493 

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till kommuner för den plan
läggnin~ som kommunerna ålagts att genomföra enligt !Ob§ civilförsvars
lagen (1960:74) samt till kommuner, landstingskommuner och kyrkliga 
kommuner för den planläggning, utbildning och övning samt de andra 
förberedelser som de enligt länsstyrelsens förordnande enligt 6 och 7 §§ 
lagen (1964:63) om kommunal beredskap ålagts att genomföra. 

Bestämmelser om ersättning för planläggningskostnaderna finns i 90§ 
civilförsvarskungörelsen ( 1960: 377, omtryckt 1986: I 046). 

Från anslaget bestrids också utgifter för övriga beredskapsåtgärder inom 
funktionen Civil ledning och samordning. 

Överstyrelsen för civil beredskap är ansvarig myndighet för funktionen 
Civil ledning och samordning. Vid överstyrelsen finns ett råd för kommu
nal beredskap. 
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Öl'erstprelsenfor civil bered5kap 

I. Ersättning enligt 90§ civilförsvarskungörelsen (1960: 377, omtryckt 
1986: 1046) för att hålla de kommunala beredskapsplanerna aktuella upp
går för budgetåret 1989/90 till 14 638 000 kr. 

2. För grundutbildning och övningverksamhet i landets kommuner samt 
för att öka förmågan till ledning och samverkan med andra delar av det 
civila försvaret och med försvarsmakten erfordras under budgetåret 
1989/90 5 794 000 kr. 

3. För att genomföra övergripande studier och utredningar av den civila 
beredskapen och ledningsfunktionen samt för totalförsvarsutbildning och 
övriga beredskapsåtgärder beräknas kostnaderna för budgetåret 1989/90 
uppgå till 11 359 000 kr. 

4. För fortsatta åtgärder inom det kommunaltekniska försörjningsområ
det inom ramen för KRAS-projektet (Kommunal riskanalys fred-kris
krig) erfordras under.budgetåret 1989/90 20 264 000 kr. 

5. En fortsatt sambandsutveckling av teleanordningar för den civila 
regionala försvarsberedskapen genomförs. Beredskapsabonnemangen i te
leverkets nät vidmakthålls och förnyas. Sambandet förbättras bl. a. genom 
anslutning av regionala fredsarbetsplatser med alternativa förbindelser i 
televerkets nät samt kompletteringar av befintliga sambandsutrustningar. 
För budgetåret 1989/90 har behovet av anslagsmedel beräknats till 
10 512000 kr. 

Härutöver behövs beställningsbemyndiganden dels för fortsatt anslut
ning till försvarets telenät för civilbefälhavarna och länsstyrelserna, dels 
för fortsatt installation av textsystem för MILTEX hos vissa centrala och 
regionala myndigheter. Bemyndigandebehovet uppgår till 9 600 000 kr. 
med betalningsutfall budgetåren 1990/91och1991/92. 

6. För att skapa opinion för och aktivera till ökad beredskapshänsyn i 
samhället samt för fortsatt information till centrala myndigheter, kommu
ner och näringsliv erfordras en oförminskad extern information. Kostna
derna för extern information beräknas under budgetåret 1989/90 uppgå till 
3080000kr. 

7. För att kunna fullfölja regeringens uppdrag från den 22 juni 1988 
beträffande ADB-säkerheten med anledning av riksdagsbeslutet våren 
1988 om datapolitik för statsförvaltningen (prop. 1987 /88: 95, FiU 25, 
rskr. 293) erfordras under budgetåret 1989/90 2 500000 kr. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1987 om totalförsvarets fortsatta 
utveckling har jag beräknat ca 14,6 milj. kr. att utbetalas till kommunerna 
för att deras beredskapsplancr skall hållas aktuella. 

I och med att kommunernas planläggning i stort har slutförts är det 
nödvändigt att realiserbarheten av upprättade planer prövas. Jag anser att 
detta bör ske kontinuerligt. Detta bör praktiskt komma till uttryck i 
återkommande ledningsövningar för totalförsvaret på lokal nivå antingen 
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genom att länsstyrelserna övar kommunernas ledningsorgan eller genom 
att kommunerna bereds möjlighet att delta i av civilbefälhavarna anordna
de lcdningsövningar då också länsstyrelserna övar. Härutöver krävs en 
fortlöpande utbildning av förtroendevalda och tjänstemän som ingår i 
kommunens ledningsorganisation. Jag har beräknat kostnaderna för ut
bildnings- och övningsverksamheten på lokal nivå till 6,2 milj. kr. 

Jag anser att det behövs en fortsatt satsning på det kommunaltekniska 
försörjningsområdet i syfte att reducera störningar i försörjningssystemen 
och därmed minska samhällets sårbarhet. 

Åtgärderna bör genomföras inom ramen för den integrerade kommuna
la riskanalysen fred-kris- krig som överstyrelsen har utarbetat. Jag har 
för detta ändamål beräknat medelsbehovet till 21,6 milj. kr. 

Jag tillstyrker överstyrelsens förslag till fortsatt uppbyggnad av tele
anordningar för den civila försvarsberedskapen i länen. Jag har beräknat 
kostnaderna härför till I 0,6 milj. kr. 

Överstyrelsen anför att för övergripande studier och utredningar av den 
civila beredskapen och ledningsfunktionen samt för totalförsvarsutbild
ning av centrala och regionala myndigheters personal samt för övriga 
beredskapsåtgärder erfordras under budgetåret 1989/90 ca 11,6 milj. kr. 
Jag delar denna uppfattning och har budgeterat medel härför. 

Våren 1988 beslutade riksdagen bl. a. om datapolitik för statsförvalt
ningen (prop. 1987 /88:95, FiU 25, rskr. 293). Med hänsyn till överstyrel
sens övergripande ansvar för ledningen och samordningen av beredskaps
förberedclserna på central nivå har regeringen i juni 1988 uppdragit åt 
överstyrelsen att utreda former för styrning och prioritering av åtgärder för 
att åstadkomma en övergripande planering för landets ADB-beroende vid 
krigsfara och i krig. Jag har för detta ändamål beräknat kostnaderna till 
2,5 milj. kr. 

Ett viktigt fundament för att skapa beredskapshänsyn i samhällsplane
ringen är opinionsbildning och information till centrala myndigheter, 
kommuner och näringsliv. Jag har för detta ändamål avdelat 2,8 milj. kr. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medclsbehov. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av telcanord

ningar för den civila försvarsberedskapen i länen får läggas ut inom 
en kostnadsram av 9600000kr., 

2. till Civil ledning och samordning för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett reservationsanslag på 70 000 000 kr. 

Civilbefälhavarna 

Landets sex civilbefälhavare skall i fred verka för att totalförsvaret inom 
resp. civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 6 

57 



en enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. 
Förutom uppgiften att samordna viss planläggning skall civilbefälhavaren 
leda övningar, utbilda och verka för utbildning av viss personal för uppgif
ter i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 
Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna de föreskrifter som behövs 
för planläggningen av totalförsvaret inom civilområdet och får också med
dela vissa andra myndigheter föreskrifter om inriktningen av de bered
skapsförberedelser som berör civilområdet. 

För dessa uppgifter biträds civilbefälhavaren av ett kansli, vilket i vissa 
administrativa avseenden replierar på en länsstyrelse. 

För övrig information om civilbefälhavarnas verksamhet hänvisas till 
förordningen ( 1988: 1121) med instruktion för civilbefälhavarna. 

G 3. Civilbefälhavarna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

20281181 
24000000 
26000000 

Ci1•ilbefatha1·arnas ans/ag.~(ramstäl/11ingar 

Civilbefälhavarnas anslagsframställningar för budgetåret 1989/90 re
dovisar inom av ÖCB tilldelad ram en ökning med I 362 000 kr.jämfört 
med innevarande år. 

Civilbefälhavarna lägger härutöver fram förslag till förstärkning av orga
nisationen med tre tjänster vilket innebär en ökning med ytterligare 
542 000 kr. till 25 900000 kr. 

Vid civilbefålhavarkanslierna finns 55, 75 årsarbetskrafter under budget
året 1988/89. 

Sammanställning av anslagsberäkningarna (I 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

Förvalt ningskost nadcr 
Lokalkostnader 
Utbildnings- och örningsverksamhl'l 
Till regeringens disposition 

l\ledelsbehov 

Fö!"<'dragande11.1· ii1·en·äga11dc11 

1988/89 

13468 
I 765 
7488 
1279 

24000 

För 1989/90 beräknar 

Civilbefäl
havarna 

16 567 
1860 
7477 

25904 

Föredra
ganden 

15909 
1860 
7 564 

667 

26000 

Huvudförslaget har tillämpats på anslaget. Med hänsyn till sammanställ
ningen förordar jag ett anslag till civilbefälhavarna med 26 000000 kr. 
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Med hänsyn till det förslag som den 15 november 1988 lämnats om den 
geografiska indelningen på högre regional nivå samt pågående utredning 
om totalförsvarets ledning under kriser och i krig har medel inte beräknats 
för ytterligare tjänster. 

Jag övergår nu till att redovisa det beräknade medelsbehovet för resp. 

civilbefälhavare. 

Cirilbe.fa/harnren i Södra cil'ilområdet 

Uppdrag m. m. 

Förvallningskostnader 
Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

Mcdelsbt>hO\' 

Föredragandens örerräganden 

1988/89 

2760 
273 

1200 

4233 

För 1989/90 beräknar 

Myndigheten Föredra-

3278 
289 

2000 

5567 

ganden 

2918 
289 

2118 

5325 

Med hänsyn till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 
5 325 OOOkr. 

Civilbe.fa/hararen i Västra cfrilområdet 

Uppdrag m. m. 

Förvaltningskostnadcr 
Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

l\lcdclsbehol 

Föredragandens ören•äganden 

1988/89 

1657 
140 
918 

2715 

För 1989/90 beräknar 

Myndigheten Föredra-

1980 
150 
812 

2942 

ganden 

2007 
150 
860 

3017 

Med hänsyn till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovct till 
3017000kr. 

Ciri/be,lä/lzararen i Östra cirilområdet 

Uppdrag m. m. 

Förvalt ni ngskost nadcr 
Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

:\1cdclsbeho\' 

1988/89 

2 932 
482 

1900 

5314 

För 1989/90 beräknar 

Myndigheten Föredra-

3 843 
491 

1812 

6146 

ganden 

3 833 
491 

1812 

6136 

Civilbefälhavaren begär medel för en ny tjänst ( + 198 000 kr.). 
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Föredragandens Öl'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 
6 l36000kr. 

Cil'ilbejälhavaren i Bergslagens civilområde 

Uppdrag m. m. 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

Medels behov 

1988/89 

1922 
300 

1020 

3242 

För I 989/90 beräknar 

Myndigheten Föredra-

2670 
356 
869 

3895 

ganden 

2043 
356 
900 

3299 

Civilbefälhavaren begär medel för en ny tjänst ( + 129 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 
3299000kr. 

Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde 

Uppdrag m. m. 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
lJ tbildnings- och övningsverksamhet 

Medelsbehov 

1988/89 

1907 
143 
750 

2800 

För I 989/90 beräknar 

Myndigheten Föredra-

2304 
147 
971 

3422 

ganden 

2205 
147 
800 

3152 

Civilbefälhavaren begär medel för en ny tjänst ( + 215 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 
3152000kr. 
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Civilbefa/havaren i Örre Norrlands civilområde 

Uppdrag m. m. 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

Medels behov 

Föredragandens öiwväganden 

1988/89 
Anslag 

2290 
427 

1700 

4417 

För 1989/90 beräknar 

Myndigheten Föredra-

2492 
427. 

I 013 

3932 

ganden 

2903 
427 

I 074 

4404 

Med hänsyn till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 
4404000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Civilbe.fathavarna för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 26 000 000 kr. 

G 4. Signalskydd 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 754 713 
4180000 
6000000 

Reservation 2 106 573 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och trak
tamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt anskaffning 
och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för totalförsvarets civila 
del. 

Verksamheten budgeteras på tre uppdrag inom produktionsområdena 
Allmän ledning och förbandsverksamhet, Centralt vidtaget materielunder
håll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. Verksamheten 
inriktas bl. a. genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan an
skaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1988 440 000 kr. 
För budgetåret 1988/89 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigan
de på 3 930000 kr. och anvisat ett anslag på 2130000 kr. 

Bemyndigandeskulden under anslaget den 30 juni 1989 blir därmed 
(440000 + 3930000- 2130000)2240000kr. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Signalskydd. 

PlaneringfOr perioden 1989190 - 1993194 

Verksamhetens närmare omfattning och inriktning är av sådan natur ap 
en redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplys
ningar kommer att lämnas till riksdagens försvarsutskott. 
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Beställningsbemyndiganden och anslagsmedel (I 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 1988/89 1989/90 

Överbefälhavaren 

Ber.1ynd. Anslagsm. Bemynd. Anslagsm. 

Signalskydd: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 2050 2380 
Centralt vidtaget materiel-

underhåll m. m. 330 330 400 400 
Centralt vidtagen materiel-

anskaffning m. m. 3600 1800 8900 3300 
Kostnader= medelsbehov 4180 6080 

Bemyndigandcbehov 3930 9300 

Över be.fä I hai•a ren 

Anslaget bör räknas upp med 1 900 000 kr. till 6 080 000 kr. och ett beställ
ningsbemyndigande om 9 300000 kr. inhämtas. 

Färedragandens äverväganden 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning
en över beställningsbemyndiganden och anslagsmedel. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av sig

nalskyddsmatericl får läggas ut inom en kostnadsram av 
9300000kr .. 

2. till Signalsk.vdd för budgetåret 1989/90 anvisa ett rcservations
anslag på 6 000 000 kr. 

G 5. Vissa teleanordningar 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

0 
12110000 
14000000 

Reservation 4213000 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget G 5. Vissa telcanord
ningar. 

Anskaffningen av teleteknisk utrustning för vissa statliga myndigheter är 
av sådan natur att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsproto
kollct. Ytterligare upplysningar kommer att lämnas till riksdagens för
svarsutskott. 
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Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.). 

Uppdrag 

Vissa teleanordningar: 
Centralt vidtagen materiel

anskaffning m. m. 

Medels be ho\' 

Föredragandens ören·äganden 

1988/89 

12110 

12110 

1989/90 

Tele
verket 

18 700 

18700 

Föredra
ganden 

14000 

14000 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa teleanordningar för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 14 000 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

63 



H. Befolkningsskydd och räddningstjänst m. m. 

Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om 
befolkningsskydd, inkl. frågor om landtransporter av farligt gods, och 
räddningstjänst. Verket har programansvar för huvudprogrammet Befolk
ningsskydd och räddningstjänst. Huvudprogrammet indelas i delprogram
men Befolkningsskydd, Räddningstjänst och Central förvaltning m. m. 

För övrig information om myndighetens verksamhet hänvisas till för
ordningen ( 1988: I 040) med instruktion för statens räddnings verk. 

Räddningsverkets centrala del är lokaliserad till Karlstad och dess skolor 
i Revinge, Skövde, Rosersberg och Sandö. 

Statens räddningsverks verksamhet budgeteras på ett antal uppdrag 
inom delprogrammen Befolkningsskydd, Räddningstjänst och Central för
valtning m. m. och inom produktionsområdena Central förvaltning, Ut
bildning och övning, Extern information, Underhåll och förrådsverksam
het, Materielanskaffning, Anläggningar för krigsorganisationen, Anlägg
ningar för fredsorganisationen, Skyddsrum, Forskning och utveckling 
samt Ersättning till kommuner m. m. 

Under littera H. Befolkningsskydd och räddningstjänst m. m. täcks ock
så kostnaderna för framställning och distribution av identitetsbrickor 
m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn till invandrare eller till 
självkostnadspris tillhandahålls andra personer. Länsskattemyndigheten i 
Kristianstads län svarar för denna verksamhet. 

Vidare budgeteras under detta littera ersättning för verksamhet vid 
räddningstjänst m. m. 

Verksamheten finansieras från följande anslag. 
H I. Befolkningsskydd och räddningstjänst 
H 2. Anläggningar för fredsorganisationen 
H 3. Skyddsrum, m. m. 
H 4. Identitetsbrickor 
H 5. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

Räddningsverket redovisar för budgetåret 1989/90 ett budgetförslag 
som ansluter till den planeringsram som regeringen angett i anvisningar 
för programplanering och anslagsframställning. Verket redovisar härut
över ett tilläggsyrkandc. Verket beräknar personalbehovet för budgetåret 
1989/90 till 718 personår. 

Jag vill här erinra om vad jag tidigare har förordat (avsnitt 3.3.5) under 
Anslagsfrågor m. m. för budgetåret 1989/90 om förändringar rörande an
slagen H l. Befolkningsskydd och räddningstjänst och H 3. Skyddsrum, 
m.m. 
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H 1. Befolkningsskydd och räddningstjänst 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

559 783 906 
588 500000 
610900000 

Bemyndigandeskulden för anskaffning av materiel var den 30 juni 
1988 I 79001 000 kr. För budgetåret 1988/89 har riksdagen lämnat ett 
bemyndigande om 239250000 kr. Ett anslag har anvisats om 151080000 
kr. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1989 blir därmed 
(179 001000 + 239 250000 - 151080000)267 171 000 kr. 

Beställningsbemyndiganden och anslagsmedel (l 000-tal kr.) 

Produktionsområdc 1988/89 1989/90 

Statens rädd
ningsverk 1 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

Förcdragandenc 

Bemynd. Anslagsm. Bemynd. Anslagsm. Bcmynd. Anslagsm. 

Befolkningsskydd 
och räddningstjänst: 

Central förvaltning 
Utbildning och övning 
Extern information 
lJ nderhåll och 

förrtldsverksamhct 
Materielanskaffning 249 450 1 

Anläggningar för krigsorganisa-
tioncn 63 700'' 

Forskning och utveckling 
Ersättning till 

kommuner m. m. 

Kostnader 313150 

7'i11 ko111111l'rlargJ r: 
Reducering pä grund 

av överplanering 
- Materielanskaffning 
- Anliiggningar för 

higsorg. 
Intäkter m. m. -10200 
Övcrfi.)rd reservation 

fritn annat anslag 

Medels be hm· 
Remyndigandcbeho,· 302 950 

1 Exkl. pris- och löncomriikning . 
. ~Inkl. pris- och löncomriikning. 

75 395 
240249 

36495 

56 785 
173 280 

73 585 
8925 

10221 

674935 

-12000 

-12000 
-61635 

800 

588500 

3 Varav 10.8 milj. kr. i prisrcgleringsbcmyndiganden. 
·
1 Varav 12 milj. kr. i prisrcglcringsbcmyndiganden. 
; Varav 12 milj. kr. i prisrcglcringsbemyndigandcn. 
"Varav 3.2 milj. kr. i prisrcgleringsbemyndigandcn. 

78500 
268000 

38000 

59000 
152 900'1 181200 

10000 

10221 

152900 644921 

- 3 721 

-10100 -66000 

575200 
142800 

'Anläggningar förkrigsorganisation förs över till anslaget I-13. Skyddsrum. m. m. 

5 Riksdugm 1988/89. 1 sum/. Nr 100. JJilugu 6 

80615 
282198 

39200 

62273 
152 9005 200 769 

9105 

10421 

152900 684581 

- 3 721 

-10700 -69960 

610900 
142200 
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Statens räddningsl'erk 

Medelsbehovet för budgetåret 1989/90 beräknas till 575,2 milj. kr. För 
materielanskaffning behövs ett bemyndigande om 142,8 milj. kr. 

Cent ralj?jrvalt ni ng 78 500 000 kr. 

Inom produktionsområdet Central förvaltning har budgeterats en ökning 
med 3, I milj. kr. i förhållande till budgetåret 1988/89. Räddningsverket 
motiverar ökningen på följa,nde sätt. 

Medel yrkas för 8 nya tjänster bl. a. för att minska sitt beroende av 
konsulter. Medel äskas också för ledning och samordning av den interna
tionella verksamheten. Räddningsverkets informationsbank "RIB'' kräver 
inledningsvis ökade resurser. Målet är att fortlöpande rationalisering och 
administrativ utveckling skall leda till en besparing på 1,5 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. 

Utbildning och örning 268000000 kr. 

För utbildning och övning etc. begärs en ökning i förhållande till budget
året 1988/89 med 27 ,8 milj. kr. Förändringen avser i huvudsak följande. 

För genomförande av övningsverksamheten och för förbättrad utbild
ningsservicc m. m. föreslås att 32 nya tjänster inrättas (5,4 milj. kr.) och 
0, 7 milj. kr. tillkommer för resor och traktamenten åt den nya personalen. 

Räddningsverket har beräknat att dagkostnaderna ökar från 316 kr./ 
elevdag till 350 kr./elcvdag. Med hänsyn tagen också till förändrade voly
mer och produktionens sammansättning innebär detta en ökning av me
delsbehovet med 9,4 milj. kr. 

Kostnaderna för anskaffning av inventarier och utrustning till nyuppför
da lokaler och utbildningsanordningar minskar med 1,3 milj. kr. 

För anskaffning av brandfordon och radiomateriel samt för ökade drift
och underhållskostnader inom verksamheten äskas 6,5 milj. kr. 

Bidraget till Svenska Brukshundklubben föreslås uppräknat från 0,6 
milj. kr. till 1,8 milj. kr. och bidraget till Frivilliga Flygkåren från 1, 7 
milj. kr. till 3,4 milj. kr. 

Räddningsverket avser att medverka i 1989 års försvarsmaktsövning 
(FMÖ- 89). Kostnaden för personal, resor, övningsanordningar m. m. 
beräknas till 1 milj. kr. 

Kostnaderna för ADB-stöd och för övrig drift av räddningsskolorna 
beräknas öka med 0,6 milj. kr. 

Härutöver upptas I 0 milj. kr. som tilläggsäskande utöver den planerings
ram som räddningsverket tilldelats av ÖCB. Beloppet avser I 0 nya tjänster 
som utbildningsledare (3 milj. kr.). utökad övningsverksamhet för förbätt
ring av undsättningsplutonernas förmåga att verka i C - belagd miljö (5 
milj. kr.) samt snabbare uppbyggnad av lätta ammunitionsröjningsenheter 
(2 milj. kr.). 
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Extern in.!Ormation 3 8 000 000 kr. 

Under produktionsområdet Extern information har budgeterats en ökning 
med 1,5 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1988/89. Räddningsverket 
motiverar ökningen på följande sätt. 

Medel äskas för ökad information till allmänheten om befolkningsskydd 
och räddningstjänst i fred och i krig. För ömsesidigt informationsutbyte 
med länsstyrelser och civilbefälhavare yrkas medel för konferensverksam
het. Sveriges civilförsvarsförbund föreslås få ett ökat bidrag för rekrytering 
och utbildning av hemskyddsombud. 

Räddningsverket begär därutöver ett tilläggsyrkande på 5 milj. kr. för 
ytterligare informationsinsatser till allmänheten samt för ökade bidrag till 
Rikskommitten för självskydd och Sveriges civilförsvarsförbund. 

Underhåll och förrådsrerksamhet 59000000kr. 

Under produktionsområdet Underhåll och förrådsverksamhet föreslås en 
anslagsökning med 2,2 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1988/89. 

En ny tjänst för administration och hyra av nytt förråd beräknas tillsam
mans kosta 0,4 milj. kr. 

Räddningsverket föreslår att kommunerna skall överta telefonabonne
mangen i ledningscentralerna. vilket minskar verkets kostnader med 1,5 
milj. kr. per år. 

1.2 milj. kr. föreslås avsättas för ökat underhåll av maskinell utrustning. 
Televerket har höjt taxorna för abonnemang av manöverledningar till 

alarmeringsaggregaten (1.5 milj. kr.). 

Afaterielanska.ff 'ni ng 181 200000 kr. 

Räddningsverket hemställer om bemyndiganden på 152,9 milj. kr. och 
anslagsmedel på 181.2 milj. kr. för materielanskaffning. 
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Fördt!lningen på matl!l'ielslagjimngdr avfv(jandt: sammanställning ( 1 000-
wl kr.). 

:Vfateri.:lslag 1988/89 1989/90 
Budget Förslag 

I. Alarmeringsmatericl 22700 20350 
1 Andningsskydd 75900 80600 
3. lkklädnadsm::itcriel 5000 15000 
4. Brandmateriel 14000 7 500 
5. Di vers..: materiel 5 150 7 250 
6. Fordonsmateriel 2000 1000 
7. Olje- och kcmikaliebekämpningsmateriel 2100 2100 
8. Radiomatcriel 14000 11000 
9. Rädd ni ngsmatericl 5 380 4400 

10. Sjukvardsmatericl 8250 7600 
11. Skydds- och sancringsmatcriel 9700 13600 
12. Telefonmateriel 2000 3 700 
13. Datorutrustning 6000 1600 
14. Övrigt 1100 4500 

Summa 173280 181200 

Ö•·erplanering -12000 -3721 

Summa kostnader 161280 177479 

Som tilläggsäskande under detta produktionsområde har räddningsverket 

begärt ytterligare JO milj. kr. för att täcka de största bristerna inom mate

rielområdet. 

Forskning och utl'eck!ing I 0 000 000 kr. 

En ökning med 1.1 milj. kr. begärs för en satsning inom områdena förebyg

gande brand. transport av farligt gods. materiel för kemikaliebekämpning 
och utbildning. Inriktningen av verksamheten framgår av den särskilda 
studie- och forskningsplancn. 

Ersä11ni11g till kommuna 111. 111. 10221 OOOkr. 

För produktionsområdct begärs ett oförändrat anslag jämfört med inneva

rande budgetar. 

Fiirl!dragandens Öl'l'rl'äganden 

Jag har tidigare i samband med mina ställningstaganden till programpla
nen för statens räddningsverk (avsnitt 3.4.2.) redogjort för de riktlinjer 
som verksamheten bör utvecklas efter i fortsättningen. Beträffande kost

naderna för budgetåret 1989/90 och de bemyndiganden som behövs för 
verksamheten vill jag anföra följande. 

Pris- och löneomräkning för anslaget beräknas till 38 milj. kr. 
Under produktionsområdet Central förvaltning har jag beräknat medel 

för 7,5 tjänster. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 80.6 milj. kr. 
Jag har under produktionsområdet Utbildning och övning beräknat 

medel för nya tjänster och övriga kostnadsförändringar i huvudsak enligt 
räddningsverkets förslag. Jag uppskattar att den reguljära utbildnings- och 
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övningsverksamheten kommer att omfatta ca 284 000 elevdagar inkl. en 
förlängd enhetsövning för vissa undsättningsplutoncr i syfte att förbättra 
förmågan att verka i C-belagd miljö. Jag föreslår att bidrag skall lämnas till 
Svenska Brukshundklubben med 1.2 milj. kr. och till Frivilliga Flygkåren 
med I. 7 milj. kr. Totalt uppgår kostnaden under detta produktionsområde 
till 282.2 milj. kr. 

Information är av stor betydelse från beredskapssynpunkt både i fred 
och i krig. Verket har till uppgift att lämna information inom sitt verksam
hetsområde till allmänhet. myndigheter och organisationer. Medel har 
beräknats till Sveriges civilförsvarsförbund och Rikskommittcn för själv
skydd med 14 712 000 kr. resp. 18 317 000 kr. Jag beräknar kostnaderna för 
produktionsområdet till 39.2 milj. kr. 

Under produktionsområdet Underhåll och förrådsverksamhet har jag 
utgått från en oförändrad kostnadsfördelning för ledningscentralernas tele

abonnemang. Totalt uppgår kostnaden till 62,3 milj. kr. för detta produk
tionsområde. 

Jag beräknar kostnaderna för produktionsområdet Materielanskaffning 
till 200,8 milj. kr. 

Jag föreslår att 9, I milj. kr. anvisas för forskning och utveckling och I 0,4 

milj. kr. för produktionsområdet Ersättning till kommuner m. m. 
För budgetåret 1989/90 beräknar jag att räddningsverket för materiel

anskaffning behöver disponera ett bemyndigande om 142,2 milj. kr. Beho
vet av anslagsmedel beräknar jag till 186 348 000 kr. Vid bifall till vad jag 
har förordat kommer bemyndigandeskuldcn för materielbeställningar den 
30 juni 1990 att uppgå till 223 023 000 kr. 

Min beräkning av bemyndigande- och anslagsmedelsbehov framgår av 
sammanställningen över bemyndiganden och anslagsmedel. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att materiel beställs inom en 

kostnadsram av 142200000kr .. 
2. till Befo/kningsskydd och räddnings(iänst för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 610 900 000 kr. 

H 2. Anläggningar för fredsorganisationen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

47991631 
21200000 
21400000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler, utbildnings

anordningar m. m. vid statens räddningsverks skolor och nybyggnad av 
vissa förråd för civilförsvarets mobiliseringsmateriel. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 6 

69 



Kostnader och medelsbeho\' (I 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

.·\nläggningar för fredsorga
nisationl'n: 

Nybyggnad m. m. för del-
programmet 

Central för\'altning m. m. 

Summa 

Reducering på grund av Ö\'l'r
plancring 

\ ledelsbeho1· 

' E\kl. pris- och lönromräkning. 
c Inkl. pris- och löncomrlikning. 

Statens riiddningnwk 

1988/89 

23431 

23431 

-2231 

21200 

1989/90 

Statens Förcdra
rädd ni ngsvcrk 1 ganden c 

21 665 23 182 

21665 23182 

- l 665 - I 782 

20000 21400 

Räddningsverket beräknar ett medclsbehov på 20 milj. kr. för budgetåret 
1989/90 enligt vad som framgår av sammanställningen över kostnader och 
medclsbehov. För objekt som har påbörjats eller avses påbörjas före den I 
juli 1989 beräknas ca 12 milj. kr. Återstående medelsbehov hänför sig till 

de nya objekt som avses påbörjas under budgetåret 1989/90. bl. a. en 
motionshall i Revinge. 

Föredragandens öven·äganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Byggnadsstyrelsen skall redovisa byggnads
program och i en del fall huvudhandlingar för merparten av de nya 
byggnadsobjekt som finns upptagna i anskaffningsplanen. Det bör få an
komma på regeringen att. efter prövning av byggnadsprogrammet eller 
huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag riksdagen anvisar. 
besluta om de redovisade byggnadsåtgärderna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Anläggningar f(ir fredsorganisationen för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 21 400000 kr. 
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H 3. Skyddsrum, m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

520 993 335 
489 300000 
525 370000 

Anslaget benämndes tidigare H 3. Skyddsrum. Utöver anslaget bedömer 
statens räddningsverk att under budgetåret 1988/89 10. 7 milj. kr. kommer 
att behöva utnyttjas av överförda outnyttjade anslagsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar dels utbetalning av ersättning 
m. m. för produktion av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation, 
dels utbetalning av ersättning m. m. för att anordna skyddsrum för befolk

ningen. 
Bemyndigandcskulden för anskaffning av anläggningar för civilförsva

rets krigsorganisation var den 30 juni 1988 62 326 764 kr. För budgetåret 
1988/89 har riksdagen lämnat ett bemyndigande om 63, 7 milj. kr. och 
anvisat ett anslag på 61 585 000 kr. (inkl. överförd reservation). Med 
utnyttjande av dessa belopp blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1989 
(62326764 + 63700000 - 61585000)6444J 764kr. 

Bcmyndigandeskuldcn för skyddsrumsbyggandet var den 30 juni 1988 
1 532 260 64 7 kr. För budgetåret 1988/89 har riksdagen lämnat ett bemyn
digande om 431 milj. kr. och anvisat ett anslag på 489,3 milj. kr. Härutöver 
beräknas 10, 7 milj. kr. behöva tas i anspråk av outnyttjade anslagsmedel 
överförda från budgetåret 1987 /88. Den beräknade bcmyndigandeskulden 
den 30 juni 1989 blir därmed (1532260647 + 431000000 - 489 300000 
- 10 700 000) 1 463 260 64 7 kr. 

Beställningsbemyndiganden och anslagsmedel (1000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 1988/89 1989190 

Statens räddnings-
verk' 

Bemynd. Anslagsm. Bcmynd. Anslagsm. 

Anläggningar 
förkrigsorganisationen 60500 73 585 56000 60400 

Överförd reservation 800 
Överplanering -12000 - 3400 
Prisrcglcring + 3200 +3500 

Summa 63700 60785 59500 57000 

Skyddsrum 380000 489 300 390000 455000 
Överförda outnyttjade 

anslagsmcdcl -21000 
Prisreglering +51000 +55000 

Summa 431000 489300 445000 434000 

Bemyndigande-
och medelsbehov 494700 550085 504500 491000 

1 Exkl. pris- och Jöneomräkning. 
2 Inkl. pris- och löneomräkning. 
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Föredraganden2 

Bcmynd. Anslagsm. 

56000 64628 

- 3638 
+ 8400 

64400 60990 

403000 486 850 

-22470 
+ 131400 

534400 464380 

598800 525370 
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Statl!ns räddningsrerk 

Anläggningar förkrigsorganisationen 

För att bättre kunna samordna produktionen av kommunernas lednings
platser med annat kommunalt byggande, främst byggandet av brandsta
tioner, bör produktionsområdet Anläggningar för krigsorganisationen fö
ras över till anslaget H 3. Skyddsrum. 

För budgetåret 1989/90 behövs bemyndiganden om 59,5 milj. kr. och 
anslagsmedel till ett belopp av 57 milj. kr. 

Fördelningen på objektgrupper av de bemyndiganden som begärs för 
budgetåret 1989/90 framgår av följande sammanställning (genomföran
depris 1988/89; I 000-tal kr.). 

Objektgrupp 

Produktion av lcdningsplatser 
Ledningsplatscr for organisation 
80 K 
Övrigt 

1'i I/ k VIil /il er 
Prisrcglering 

Summa 

Bemyndigande 

39000 

I 700 
15 300 

+3500 

59500 

För att kunna ta till vara alla möjligheter att bygga nya ledningsplatser i 
samband med att kommuner bygger nya brandstationer m. m. hemställs 
om ytterligare 15 milj. kr. i bemyndiganden och anslagsmedel. 

Skyddsrum 

Med utgångspunkt i riktlinjerna för försvarsbeslutet har bemyndigandera
men räknats upp till genomförandeprisläget 1988/89. På grund av svårig
heten att förutsäga anslagsmedelsutfallet föreslås att möjligheten att över
föra outnyttjade anslagsmedel från ett budgetår till nästa bibehålls. 

För budgetåret 1989/90 behövs bemyndiganden om 445 milj. kr. och 
anslagsmedel till ett belopp av 434 milj. kr. Härutöver beräknas 21 milj. kr. 
av överförda oµtnyttjade anslagsmedel komma att behöva utnyttjas under 
budgetåret. 

Fördelningen på objektgrupper av de bemyndiganden som begärs för 
budgetåret 1989/90 framgår av följande sammanställning (genomföran
depris 1988/89; I 000-tal kr.). 

Objcktgrupp 

Nybchovsproduktion 
Bristtäckningsproduktion 
Underhållsbesiktning av skyddsrum 

samt tillrättandc av fel och brister, m. 111. 
Byggnadstjänst 

Til/ko111111er 
Prisrcgh:ring 

Summa 

Bemyndigande 

245000 
113000 

27000 
5000 

+ 55000 

445000 

För att kunna vidta bristtäckningsåtgärder inom områden där riskerna är 
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mest uppenbara hemställs i tilläggsyrkande om ytterligare 50 milj. kr. i 
bemyndiganden och anslagsmedel. 

Föredragandens ö1wrägand<!n 

Under avsnitt 3.3.5 Anslagsfrågor m. m. för budgetåret 1989/90 har jag 
förordat att produktionsområdet Anläggningar förkrigsorganisationen be
handlas under anslaget H 3. Skyddsrum och att anslaget fortsättningsvis 
benämns H 3. Skyddsrum. m. m. Under samma avsnitt har jag förordat att 
det med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex justerade an
slagsbcloppet för budgetåret 1988/89 under förevarande anslag, inkl. me
del som överförts från budgetåret 1987 /88, minskat med det faktiska 
utfallet för budgetåret, får föras över till budgetåret 1989/90 för i första 

hand samma ändamål. 

Anläggningar förkrigsorganisationen 

Min beräkning av bemyndigande- och medelsbehov framgår av samman
ställningen över beställningsbemyndigandcn och anslagsmedel. 

Skyddsrum 

Min beräkning av bemyndigande- och medclsbehov framgår av samman
ställningen över beställningsbemyndiganden och anslagsmedel. Min be
räkning av bemyndiganderamen grundar sig därvid på den faktiska prisut

vecklingen. 
Räddningsverket har den I september 1988 redovisat uppdraget avseen

de befolkningens behov av skydd, den s. k. skyddsstudien. Regeringen har 
överlämnat rapporten till 1988 års befolkningsskyddskommitte (Fö 
1988:03). I avvaktan på resultatet av kommittens arbete bör resurserna för 
skyddsrumsbyggandct användas främst för nybehovsproduktion av 
skyddsrum i skyddrumsortcrnas riskområden. 

Jag bedömer att de bemyndiganden som jag har beräknat är tillräckliga 
för nybehovsproduktionen av skyddsrum i skyddsrumsorternas riskområ
den och för viss bristtäckningsproduktion i främst de största städernas 
innerområden. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden för anläggningar för krigsorganisationen och 
för skyddsrumsbyggandet den 30 juni 1990 ca 72 milj. kr. resp. ca I 543 
milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för pro

duktion av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom 

en kostnads ram på 64 400 000 kr.. 
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2. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för an
skaffning av skyddsrum för befolkningen inom en kostnadsram på 
534 400000 kr., 

3. till Skyddsrum, m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett för
slagsanslag på 525 370000 kr. 

H 4. Identitetsbrickor 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

966092 
935000 

1025 000 

Länsskattemyndigheten i Kristianstads län svarar för framställning och 
distribution av identitetsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda 
och barn till invandrare eller till självkostnadspris tillhandahålls andra 
personer, allt enligt riktlinjer som godkänts av riksdagen (prop. 1962: I bil. 
13. SU 11, rskr. 11). 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Identitetsbrickor. 

Kostnader och medels behov (1 000-tal kr.) 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

Uppdrag m. m. 1987/88 1988/89 1989/90 

ldentitetsbrickor 

l\ledclsbehov 

Budgetåret 198 7 /88 

Planerat 

884 

884 

Utfall 

942 

942 

Planerat Riks-
skatte-
verket 

935 I 041 

935 l 041 

Under budgetåret 198 7 /88 har 120000 identitetsbrickor tillverkats för 
nyfödda och invandrarbarn. Länsskattemyndigheten i Kristianstads län 
har tillhandahållit 5 000 brickor till självkostnadspris. 

Budgetåret 1988/89 

Verksamheten bedöms få i stort sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1989/90 

Rik.sskatteverket 

Pris- och löneomräkning innebär att kostnaderna ökar med 91 000 kr. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Föredra-
ganden 

I 025 

l 025 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till ldentitetsbrickor för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på I 025 000 kr. 

H 5. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

32127115 
4000 
4000 

Enligt 36 § räddningstjänstlagen ( 1986: 1102) är en kommun berättigad till 
ersättning för kommunal räddningstjänst med anledning av oljeutflöde till 
havs eller i vissa inre farvatten. 

Kommunen har vidare enligt 37 § räddningstjänstlagen rätt till ersätt
ning av staten om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har 
medfört betydande kostnader. 

Om en kommun haft kostnader för sanering med anledning av sådant 
oljeutflöde som avses i 36 § räddningstjänstlagen har kommunen rätt till 
ersättning enligt 65 § räddningstjänstförordningen ( 1986: 1107). 

Kustbevakningen svarar enligt 27 § räddningstjänstlagen för räddnings
tjänsten när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet inom 
Sveriges sjöterritorium med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar 
samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren. Enligt 43 §räddnings
tjänstförordningen svarar kustbevakningen även för denna räddnings
tjänstinsats utanför Sveriges sjöterritorium i de delar av havet där uppgif
ter enligt internationella överenskommelser ankommer på svenska myn
digheter. Från anslaget bestrids kostnaderna för bekämpningsoperationcr
na inkl. ersättningar till utomstående, som deltar i räddningstjänsten. För
skottsmedcl och annan återbetalning tas upp som uppbörd under anslaget. 

Uppdrag m. m. (I 000-tal kr.) 

Ersättning enligt 36 § 
räddningstjänstlagen 

37 § räddningstjänstlagen 
65 § räddningstjänstförordningcn 
Kostnader för bekämpningsoperationcr till sjöss 

Medelsbehov 

Hemställan 

1988/89 

I 
I 
l 
I 

4 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1989/90 

Före
draganden 

4 

att till Ersättning för verksamhet 1•id räddningstjänst m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 4000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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I. Psykologiskt försvar Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

I I. Styrelsen för psykologiskt försvar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

7 775 598 
8000000 
8 760000 

Styrelsen för psykologiskt försvar är central förvaltningsmyndighet för det 
psykologiska försvaret med uppgift att leda och samordna planläggningen 
av rikets psykologiska försvar, att sprida kunskap om säkerhetspolitiken 
och totalförsvaret samt att främja och samordna andra myndigheters 
information. I krig har myndigheten dessutom till uppgift att stärka be
folkningens försvarsvilja och motståndsanda. 

För övrig information om myndighetens verksamhet hänvisas till för
- ordningen ( 1988: 853) med instruktion för styrelsen för psykologiskt för

svar. 

Kostnader och medelbehov (1000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 1987/88 

Planerat 

Medclsbehov 7600 

1988/89 

Utfall Planerat 

7 776 8000 

1989/90 

Styrel
sen för 
psykolo
giskt 
försvar 

8000 

Myndigheten beräknar personalbehovet för budgetåret 1989/90 till 10 
person år. 

Styrelsen for psyko/ogisktförsmr 

Styrelsen framhåller i sin anslagsframställning att genom den anslagsök
ning som kommit styrelsen till del fr. o. m. budgetåret 1987 /88 har en 
återhämtning och konsolidering av verksamheten påbörjats. 

Verksamheten inom planläggnings- och utbildningsområdet syftar till 
att genom en fördjupad utbildning. som tagit sin början under budgetåret 
1988/89, förbereda den krigsplacerade personalen vid styrelsen så att den 
snabbt och effektivt kan verka i händelse av kris eller krig. Bl. a. kommer 
styrelsen att utvidga utbildningen av radiobevakningsavdelningen inom 
sin krigsorganisation och låta den s. k. förstärkningspersonalen inom krigs
organisationen delta i det fredstida planläggningsarbetet 1 - 2 dagar per 
år. 

Inom forskningsområdet avser styrelsen att fortsätta de tvärvetenskapli
ga insatser som görs i samband med oförutsedda händelser av katastroflik
nande karaktär. Vidare avser styrelsen att göra forskningsinsatser av me
tod- och grundforskningskaraktär samt genomföra opinionsundersökning
ar. studera hur den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten 

Föredra
ganden 

8 760 

76 



speglas i massmedia samt att ytterligare forska kring desinformationsbe
greppet. 

Styrelsen kommer även i fortsättningen att genomföra ett omfattande 
reviderings- och utgivningsarbete av aktuellt informationsmaterial samt 
att stimulera och biträda övriga myndigheter vid deras arbete med att 
förbättra informationsberedskapen. 

Föredragandens öven·äganden 

Jag anser att den av styrelsen för psykologiskt försvar föreslagna inrikt
ningen av verksamheten är lämplig. 

Medel för styrelsen har beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget. 
Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 

styrelsen fr. o. m. den l juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för p\vkologiskt jorsvar för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 8 760000kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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J. Försörjning med industrivaror 
Verksamheten inom funktionen Försörjning med industrivaror består hu
vudsakligen av försörjningsanalyser, förberedelser för reglering, ransone
ring och annan planläggning, anskaffning av materiel, tryggande av för
sörjningsviktig inhemsk produktion, utveckling av inhemska substitut 
samt beredskapslagring. 

J 1. Drift av beredskapslager 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

232127 323 
241454000 
231 733000 

Anslaget omfattar drift- och förvaltningskostnader för beredskapslagring, 
exkl. inlagringskostnader och centrala myndighetskostnader. 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

Kapitalkostnader 
Drift- och för

valtningskostnader 
(varav engångsanvisning) 

Till regeringens disposition 

Medelsbehm· 

Öl'erstyrelsenjOr civil beredskap 

1988/89 
Anslag 

202 279 

38 393 

782 

241454 

För 1989/90 beräknar 

ÖCB Föredra-
ganden 

191083 191083 

36135 40650 
(250) 

227218 231733 

ÖCB föreslår i sin anslagsframställning en nettominskning av anslaget 
med 13 454 000 kr. Minskningen avser dels kapitalkostnaderna ( -
11 196 000 kr.), dels en besparing som förutsätter övergång till uppdragsfi
nansierad lagringsverksamhet ( - 8 293 000 kr.). Drifts- och förvaltnings
kostnaderna förutses öka dels på grund av avlösning av fyra tjänster, som 
för närvarande finansieras över energiverkets anslag C 15. 
( + I 035 000 kr.), dels för ökade kostnader för lagring enligt budgetalterna
tiv B ( + 5 000000 kr.). 

Föredragandens örerl'äganden 

För nästa budgetår bör medel för ÖCB:s verksamhet beräknas med ut
gångspunkt i huvudförslaget. Jag beräknar pris- och löneomräkningen till 
2 748000kr. 

Jag beräknar därutöver en engångsanvisning på 250000kr. för projekt
uppdrag rörande intäktsfinansiering av den s. k. torra lagringen och där-

Prop. 1988/89:100 
Bil. 6 
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med sammanhängande atfarsverksamhet. Jag är inte beredd att nu förorda 
en övergång till en uppdragsfinansierad lagringsverksamhet. 

Chefen för miljö- och energidepartementet kommer senare denna dag 
att föreslå en förändrad organisation av den statliga oljelagringen. Energi
beredskapsfrågorna bör därvid samlas inom statens energiverk och delvis 
byggas upp av resurser från ÖCB:s anläggningsbyrå inkl. regional organisa
tion. Nuvarande anläggningsbyrån vid ÖCB upphör därmed. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag kapitalkostnaderna till 191, I 
milj. kr. Härav utgör 178.9 milj. kr. kostnader för varulager och 
12,2 milj. kr. kostnader för anläggningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Drifi al' beredskapslager för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 231 7 33 000 kr. 

J 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

182 760768 
83 508000 

101370000 

Reservation 235 856 852 

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor inkl. inlagringskostnader 
samt olika former av industriella åtgärder. Under anslaget beräknas också 
medel för investeringar i förråd samt för övriga beredskapsåtgärder. 

Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

Beklädnad ni. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller och verk-

stadsproduktcr m. m. 
Funktionsgcmensamma frågor 
Central administration 

Summa kostnader 

Intäkter från utförsäljning 
av bcredskapslagcr och buffert
lager 

Medelsbeho\' 

Örerst_vre{sen _t(_ir ciri l beredskap 

1988/89 
Anslag 

41097 
63647 

26214 
500 

2050 

133508 

50000 

83508 

För 1989/90 beräknar 

ÖCB Föredra-
ganden 

68 258 44170 
107200 74 770 

81800 29210 
920 I 000 

2035 2220 

260213 151370 

50000 50000 

210213 101370 

ÖCB:s förslag enligt huvudalternativet (alt. A) är baserat på den ekonomis
ka ram som regeringen föreskrivit i anvisningarna för programplanering
en. ÖCB:s eget alternativ (alt. B) grundas på det förslag till medclsbehov 
utöver anvisad ram som ÖCB redovisat i programplanen. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 6 
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ÖCB hemställer om bemyndigande att ingå avtal om bcredskapslån med 
bctalningsutfall under senare budgetår inom en ram av högst 60 milj. kr. 

Föredragandens ören·äganden 

Riksdagen har för innevarande budgetår beviljat en bcmyndiganderam på 
42 milj. kr. för beredskapslån. Jag föreslår att ramen under budgetåret 
1989/90 utgör 60 milj. kr. 

Jag kommer i det följande att redovisa mcdelsbchovet uppdelat för 
delfunktionerna Beklädnad m. m., Kemiska produkter m. m. samt Metal

ler och verkstadsproduktcr m. m. 
För delfunktionen Beklädnad m. m. beräknar jag 37,8 milj. kr. för bercd

skapslån, 2 milj. kr. för försörjningsbcrcdskapsstöd och 3,3 milj. kr. för 
övriga beredskapsåtgärdcr. Av medelsbehovct finansieras 38 milj. kr. ge
nom utförsäljning av bercdskapslagcr och buffertlager. 

I fråga om delfunktionen Kemiska produkter m. m. beräknar jag 30 
milj. kr. i bemyndiganderam för beredskapslån, 42,8 milj. kr. för bered
skapslån, 17 milj. kr. för beredskapslagring av funktionskemikalier samt 

11,5 milj. kr. för övriga beredskapsåtgärder. 
För delfunktionen Metaller och vcrkstadsprodukter m. m. beräknar jag 

30 milj. kr. i bcmyndigandcram för beredskapslån, 20,5 milj. kr. för bcrcd
skapslån och bcrcdskapslagring och 7.5 milj. kr. för övriga bcredskapsåt
gärder. Av mcdclsbehovet finansieras 12 milj. kr. genom utförsäljning av 
bercdskapslagcr. 

För funktionsvisa gemensamma aktiviteter beräknar jag 0,9 milj. kr. och 
för central administration, främst utgifter för ADB-verksamhet och där
med sammanhängande kostnader, 2 035 000 kr. 

Jag beräknar prisomräkningen under anslaget till 6, I milj. kr. 
De av ÖCB redovisade lagringsförlustcrna under budgetåret 1987 /88 

uppgår till 62 760000 kr. varav för omstrukturering av kokslager 
4 7 751 000 kr. Jag föreslår att värdet av ÖCB:s omsättningstillgångar får 
skrivas ned. Vcrkskapitalct bör därvid sättas ned med 62 760000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att inom en kostnadsram av 

60000000 kr. medge avtal om nya bcrcdskapslån som medför utbe
talningar under senare budgetår, 

2. bemyndiga regeringen att sätta ned vcrkskapitalet med 
62 760000 kr. för under budgetåret 1987 /88 uppkomna lagringsför
luster, 

3. till Beredskapslagring och i11d11striella åtgärder för budgetåret 
1989/90 anvisa ett rcservationsanslag på I 0 I 370000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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J 3. Täckande av förluster till följd av statliga 
beredskapsgarantier m. m. 

1987 /88 Utgift 0 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag I 000 

Från anslaget betalas utgifter för infriande av. statlig beredskapsgaranti 
enligt förordningen ( 1982: 517) om beredskapslån och beredskapsgaranti, 
statlig garanti enligt brev den 15 december 1972 samt statlig garanti för 
säsongkrediter till läderskoföretag enligt regeringsbeslut den 30 april 1981. 

Överstprc/senför civil beredskap 

ÖCB hemställer att beredskapsgarantier får lämnas inom en engagemangs
ram om 73 milj. kr. 

Föredragandens Öl'en·äganden 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1987/88: 100, bil. 6, FöU 11, rskr. 
346) har för beredskapsgarantier beviljats en engagemangsram om 73 
milj. kr. att gälla för budgetåret 1988/89. Under budgetåret 1987 /88 har 
inga garantier lämnats och inga ytterligare utfästelser om beredskapsgaran
ticr gjorts. 

För beredskapsgarantier bör beräknas en cngagemangsram om 73 
milj. kr. Anslaget bör tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. Även 
förluster på sådana garantier som har lämnats t. o. m. budgetåret 1987 /88 
gällande den tidigare ramen om 73 milj. kr. bör belasta anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande avfiJrluster tillfö(id al' statliga beredskapsgaran

tier m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
I OOOkr. 

6 Riksdagl'n 1988189. 1 .1aml. Nr }(}0. Biluga 6 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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K. Övriga ändamål 
K l. Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad 
uppdragsverksamhet 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000 
1000 

Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

Försvarets forskningsanstalt: 
Kostnader för forskning och 

utveeklingsarhete 
Avgår: 
Intäkter av uppdragsverksamhet 

Medels behov 

1988/89' 

Planerat 

58001 

-58000 

1 Medelprisläge för budgetåret 1988/89. 
2 Medel prisläge för budgetåret 1989/90. 

1989/902 

Försvarets 
forsk
nings
anstalt 

75 501 

- 75 500 

Föredra
ganden 

75 501 

- 75500 

I 

Försvarets forskningsanstalt biträder myndigheterna inom försvarsmak
ten, övriga myndigheter inom totalförsvaret, myndigheter utanför total
försvaret, forskningsråd och företag med intäktsfinansierade forsknings-, 
utrednings- och utvecklingsuppgifter. Ungefär hälften av uppdragsvoly
men utgörs av insatser för totalförsvaret. främst försvarets materielverk. 
Den återstående delen domineras av uppdrag från den offentliga sektorn, 
huvudsakligen statliga myndigheter och forskningsorgan. 

Huvuddelen av forskningen m. m. vid försvarets forskningsanstalt fi
nansieras från fjärde huvudtitelns anslag F 5. Gemensam försvarsforsk
ning. En mindre del finansieras från tredje huvudtitelns anslag F 5. Vissa 
åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll. 

Den forsknings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet vid forsknings
anstalten som bedrivs genom intäktsfinansierade uppdrag skall vara eko
nomiskt självbärande och finansieras fr. o. m. budgetåret 1983/84 över 
förslagsanslaget K 1. Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad upp

dragsverksamhet. 

Budgetåret 1989/90 

Försraretsforskriingsansta/t 

Insatserna för ett utvidgat forskningssamarbete över myndighets- och sek
torsgränser fortsätter. Resultaten av fortsatta marknadsanalyser och kund
kontakter följs upp. Kompetensprofil och uppdragsstruktur anpassas till 

önskvärda marknader, under förutsättning att den intäktsfinansierade 
verksamheten samtidigt kan komplettera och stödja forskningen för total

försvaret. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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Föredragandens öven•äganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om 
den intäktsfinansierade uppdragsverksamhetens omfattning och inrikt
ning under budgetåret 1989/90. Denna verksamhet har betydelse framför 
allt för att vidmakthålla och vidareutveckla kompetensen inom sådana 
vetenskaps- och teknikområden som är betydelsefulla för totalförsvaret 
och/eller samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Forskningsanstalten redovisar i sitt bokslut för budgetåret 1987 /88 av
sättningar till statskapitalet och till särskilda resursfonder för investering
ar. Jag anser att statskapitalet inte bör öka till mer än ca 10 % av årsomsätt
ningen för den intäktsfinansierade verksamheten. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets forskningsanstalt: Intäktsjinansierad upp

dragsrerksamhet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
I 000 kr. 

K 2. Flygtekniska försöksanstalten 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

10000000 
8 837 000 

10240000 

Flygtekniska försöksanstalten (FFA) har till uppgift att främja utveck
lingen av flygtekniken inom landet. Förutom den s. k. uppdragsforskning
en bedriver försöksanstalten egen, främst kunskapsuppbyggande forskning 
av allmän flygteknisk karaktär. 

Verksamheten vid flygtekniska försöksanstalten budgeteras på uppdra
gen Allmän ledning och förbandsverksamhet, Tillämpad forskning och 
Uppdragsverksamhet. Allmän ledning och förbandsverksamhet och tilläm
pad forskning finansieras från förslagsanslaget K 2. Flygtekniska försöks
anstalten. Uppdragsverksamhetcn skall vara självbärande och finansieras 
fr. o. m. budgetåret 1989/90 över förslagsanslaget K 9. Flygtekniska för
söksanstalten: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 
Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

Uppdrag m. m. 1987/88 1988/89 1989/90 

Planerat Utfall Planerat Flygtek
niska 
försöks
anstalten~ 

Flygtekniska försöksanstalten: 
Allmän ledning 

och förbandsverksamhet 
lit veck I i ngsarbete 

1180 1180 1689 1810 

(uppdragsverksamhet l 
Tillämpad forskning 
Bidrag till utrustning 

93375 
6320 
2 500 

98907 
6320 
2 500 

108865 
6 713 

435 

106690 
11000 
1200 

Kostnader 

..lrgdr: 

Intäkter av upp
dragsverksamhet 

Balanserat över/ 
underskott 

Medels behov 

103375 

-91600 

- I 775 

10000 

108907 

-101 548 

+ 2641 

10000 

117702 120700 

-108 865 -105665 

- I 025 

8837 14010 

1 Den intäktsfinansierade uppdragsvcrksamheten redovisas under anslaget K 9. Flyg
tekniska försöksanstalten: lntäktsfinansierad uppdragsvcrksamhet. 
~Flygtekniska försöksanstalten har redovisat ett tilläggsförslag som innebär en under 
perioden 1989/90- 1991 /92 stegvis ökad forskning. Medelsbchovet för detta alterna
tiv är 14 0 I 0 tkr. för budgetåret 1989/90. För grund förslaget är mcdclsbchovet I 0 210 
tkr. för budgetåret 1989/90. För perioden 1989/90 - 1991 /92 innebär tilläggsförsla
get ett medelsbehov om 64 500 tkr. 

Under perioden 1989/90 till 1991 /92 skall verksamheten enligt flygtek
niska försöksanstalten inriktas på att stödja dels utveckling och genomfö
rande av försvarets materielplaner dels den -svenska flygindustrins förmå
ga att utveckla och tillverka flygplan- och robotsystem. Till följd av rege
ringens och överbefälhavarens åtgärder för att säkerställa inhemsk produk
tion av robotar kommer FFA:s resurser och kompetens att få ökad betydel

se. 
FFA:s verksamhet kommer att påverkas av den inhemska utvecklingen 

av civila flygplan och Sveriges deltagande i det europeiska rymdprogram
met. Inom det senare medverkar FFA vid utvecklingen av rymdfarkosten 
Hermcs. De internationella forskningsbehoven m. m. inom det flygteknis
ka området bedöms ytterligare öka efterfrågan på FFA:s tjänster. 

Flygtekniska rådet har i sin årsrapport 1986 rekommenderat inriktning 
och omfattning av verksamheten samt erforderlig modernisering av de 

experimentella resurserna. 

Budgetåret 1988/89 

Omstrukturering av verksamheten fortsätter som följd av ändrade beställ
ningar från försvarets materielverk och Saab-Scania AB och tillkomman

de experimentella resurser. 
FFA kommer att öka den analytiska och beräkningsmässiga delen inom 

aerodynamiken samt komposittillämpningar inom hållfasthetsområdet. 

Föredra
ganden 

1810 

7430 
1000 

10240 

10240 
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Härtill kommer också ny verksamhet inom det akustiska området. Rymd
och robotfrågorna ökar i betydelse. 

Den tillämpade forskningen kommer att koncentreras till viss långsiktig 
forskning och internationella samarbetsprojekt. 

Budgetåret 1989/90 

Flygtekniskaförsöksanstalten 

Verksamhetens inriktning och omfattning under budgetåret 1989/90 be
stäms främst av arbetet för JAS-projektet och de militära och civila forsk
ningsprogrammen. Den påbörjade verksamheten inom akustikområdet 
fortsätter och den tillämpade forskningen kommer att koncentreras på viss 
långsiktig forskning samt internationella samarbetsprojekt. För de experi
mentella resursområdena bedöms marknadsföringen kunna ge ökad be
läggning. 

Tillgång till erforderlig superdatorkraft inom landet är en förutsättning 
för en positiv utveckling av FFA verksamhet. Försöksanstalten föreslår en 
uppräkning av medel för tillämpad forskning fr. o. m. budgetåret 1989/90. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1988/89 motiverar flygtek
niska försöksanstalten på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning för primäruppdragen 

Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med I 815 000 kr., varav 
366 000 kr. för allmän ledning och förbandsverksamhet och 1 449 000 kr. 
för tillämpad forskning. 

B. Uppgiftsförändringar 

Materiel och anläggningar 

Anstalten hemställer för budgetåret 1989/90 om utrustningsbidrag för 
ombyggnad av utrustning med 1,2 milj. kr. 

För utökad omfattning av den tillämpade forskningen anser anstalten 
att bidraget till den verksamheten bör ökas med 3,8 milj. kr. 

För budgetåret 1990/91 -1991 /92 anger försöksanstalten ett medel be
hov för superdator om 9 milj. kr. 

Föredragandens öi•erväganden 

Jag kan i huvudsak godta den av flygtekniska försöksanstalten föreslagna 
inriktningen. Min beräkning av det totala medelsbehovet för allmän led
ning och förbandsverksamhet och tillämpad forskning framgår av 
sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag föreslår vidare att anstaltens uppdragsverksamhet från och med 
budgetåret 1989/90 redovisas mot anslaget K 9. Flygtekniska försöksan
stalten: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

7 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1989/90 anvi

sa ett förslagsanslag på I 0 240 000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. re
krytering, organisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan för 
FN-tjänst. Denna verksamhet budgeteras på ett uppdrag inom Allmän 
ledning och förbandsverksamhet och finansieras från förslagsanslaget Be
redskapsstyrka för FN-tjänst. Delprogrammet omfattar vidare FN-styr
kors tjänstgöring utomlands m. m. Denna verksamhet budgeteras på två 
uppdrag inom Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. Finansiering
en sker från förslagsanslagen "FN-styrkors verksamhet utomlands" och 
"Övervakningskontingenten i Korea"'. Grunderna för verksamheten anges i 
lag om beredskapsstyrka för FN-tjänst, SFS 1974: 614. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

K 3. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

28600000 
34200000 
34 285 000 

Kostnader och medclsbehov (1 000-tal kr.) 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

Uppdrag 111. m. 1987/88 1988/89 1989/90 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

Ikn:dskapsstyrka för 
FN-tjänst: All.män led-
ning och förbands verk-
sam het 28600 28900 34200 35120 

Medelsbcho\· 28600 28900 34200 35120 

Budgetåret 1987/88 

Armcstabens FN-avdelning har rekryterat FN-personal. Utbildningen av 
dem som rekryterats har huvudskaligen skett vid försvarets FN-skola i 
Almnäs, Södertälje. 

Två kontingenter om sammanlagt ca I 300 man har under budgetåret 
1987/88 utbildats för tjänstgöring i södra Libanon. Huvuddelen av kon
tingenterna utgörs av personal vid underhållsbataljonen där. 

Den svenska bataljonen på Cypern avvecklades i mitten av budgetåret. 
För den återstående delen av kontingenten på Cypern har utbildats ca 40 

Föredra-
ganden 

34285 

34285 
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man. För tjänst i FN:s observatörsstyrkor i Mellersta Östern, Indien och 
Pakistan har rekryterats och utbildats ca 40 man. 

Till specialenheten för katastrofhjälp har 20 personer rekryterats och 
utbildats. 

160 kvinnor har under två veckor genomgått förberedande FN-utbild
ning för kvinnor. 

För tjänstgöring vid övervakningskontingenten i Korea har sju personer 
rekryterats och utbildats. Kostnaderna för detta belastar anslaget K 5. 
Övervakningskontingenten i Korea. 

Budgetåret 1988/89 

Utbildningen av FN-förbanden är direkt inriktad på det område där 
förbandet skall verka. För att uppfylla Sveriges åtagande mot FN att kunna 
ställa två beredskapsbataljoner till FN:s förfogande har bl. a. hemvändan
de personal möjlighet att teckna bcredskapsavtal. Verksamhetens omfatt
ning är i övrigt oförändrad jämfört med den andra delen av föregående 
budgetår. 

Budgetåret 1989/90 

Chefen Jör armh1 

Den inriktning och omfattning av verksamheten som bedrivits budgetåret 
1988/89 bedöms i huvudsak bestå. De kurser för viss underhålls- och 
transportpersonal som ges i Norge förlängs med en vecka och genomförs 
årligen. En viss ökning av kursverksamheten för personal inom specialen
heten kommer att ske. Beredskapsbataljonen kommer att omorganiseras 
utan att kostnaderna påverkas. Det av riksdagen beslutade minnesmärket 
över stupade svenska FN-soldater skall anskaffas under året. Till följd av 
att arbetet med ett nytt ADB-system avslutats under budgetåret 1988/89 
har behovet av resurser endast i begränsad omfattning under budgetåret 
1989/90. 

Föredragandens Öl'erriigandrn 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för armen har anfört om verksamhe
ten budgetåret 1989/90. Min beräkning av medelsbehovet framgår av 
sammanställningen över kost.nader och medelsbehov. I beloppet ingår 
medel för anskaffning av det beslutade minnesmärket över stupade FN
soldater. Vid beräkningar av anslagsbeloppet har det s. k. huvudförslaget 
tillämpats. Medlen bör liksom tidigare anvisas utanför utgiftsramen för 
det militära försvaret. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bered1·kapsstyrka for FN-tjänst för budgetåret I 989/90 an

visa ett förslagsanslag på 34 285 000 kr. 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 6 
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K 4. FN-styrkors verksamhet utomlands 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

224540000 
205120000 
230475000 

Medel för en svensk militär styrka i FN-tjänst anvisades första gången 
på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1956/57 (prop. 1956: 198, SU 
179, rskr. 539). Därefter har årligen ytterligare medel anvisats för svenska 
FN-styrkors verksamhet. 

Sedan budgetåret 1965/66 har anvisats medel för FN-styrkornas verk
samhet utom Sverige under anslaget Kostnader för svenska FN-styrkor 
m. m., fr. o. m. budgetåret 1972173 benämnt FN-styrkors verksamhet ut
omlands. 

Sammanlagt har för den svenska verksamheten utomlands t. o. m. bud
getåret 1988/89 anvisats 2 4 78 635 000 kr. 

Del av ifrågavarande kostnader avses bli ersatt av FN. Intill den 30 
september 1988 har från FN återbetalats 821 921 349 kr. Vid den tidpunk
ten uppgick Sveriges återstående fordran hos FN enligt dittills framlagda 
krav till 315 156 800 kr. Ersättningar från FN tillgodogörs statsbudgetens 
inkomsttitel Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. 

Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 6 

Uppdragm.m. 1987/88 1988/89 1989/90 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

FN-stvrkors verksamhet 
uto~lands: operativ och 
krigsorganisatorisk 
verksamhet 213 800 224540 205120 213150 

Medelsbehov 213800 224540 205120 213150 

Budgetåret 1987/88 

Under året reducerades det svenska engagemanget på Cypern betydligt. 
Bataljonen avvecklades före den 31 december 1987. Den kvarvarande 
styrkan utgörs efter reduktionen av 22 man. Genom regeringsbeslut i april 
1988 deltar Sverige i United Nations Good Offices Mission in Afghanistan 
and Pakistan (UNGOMAP) med högst sju officerare. 

Budgetåret 1988/89 

I början av budgetåret beslöt regeringen att Sverige skulle delta i United 
Nations Iran/Iraq Military Observer Group (UNIIMOG). Den svenska 
styrkan består av 15 man som i sin helhet är grupperad i Iran. Sammanlagt 
deltar Sverige under budgetåret i sex fredsbevarande operationer. För-

Föredra-
ganden 

230475 

230475 
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utom de nämnda UNGOMAP och UNIIMOG är dessa: 
- UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i Mellersta 

Östern med 36 observatörer (varav tidvis några tjänstgör i UNGO
MAP) 

- UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in lndia and 
Pakistan) i Kashmir med åtta observatörer 

- UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) med 15 civilpoliser, tre 
militärpoliser och fyra befattningshavare i styrkans högkvarter. 

- UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) med en kon
tingent bestående av en underhållsbataljon, en militärpolisgrupp och 
befattningshavare i styrkans högkvarter, sammanlagt ca 650 man. 

Budgetåret 1989/90 

Chefen.for armen 

Verksamheten planeras att genomföras i samma omfattning som under 
budgetåret 1988/89. Den utökning av verksamheten som föreslås beror 
helt på deltagandet i UNGOMAP och UNIIMOG som beslutats under 
tidigare budgetår. 

Chefen för armen har under hösten 1988 i en separat skrivelse föreslagit 
att regeringen bl. a. skall vidta ändringar i förordningen om förmåner till 
anställd i beredskapsstyrkan för FN-tjänst och i övervakningskontingenten 
i Korea (FFS 1984: 31 ). Förslaget innebär i huvudsak att förmånerna för 
personal i kontingenter förbättras med ca 1 000 kr. per månad och för 
observatörer med ca 2000 kr. per månad. Kostnaderna för en ändring 
enligt chefens för armen förslag uppgår till ca 11,2 milj. kr. för budgetåret 
1989/90. Behovet av bättre förmåner hänför sig främst till de ökade 
svårigheterna att rekrytera officerare samt kvalificerad personal till flera 
av de specialistbefattningar som finns vid underhållsbataljonen i Libanon. 

Föredragandens ö1·erväganden 

Jag godtar i huvudsak vad chefen för armen har anfört om verksamheten 
under budgetåret 1989/90. 

Under anslaget disponeras 400000 kr. av försvarets sjukvårdsstyrelse 
för försörjning med sjukvårdsmateriel och uttagning av medicinalpersonal 
inom UNIFJL. 

Det är angeläget att de svenska FN-styrkorna utför sina krävande arbets
uppgifter på ett sätt som inger aktning och respekt för såväl Förenta 
Nationerna som för svensk FN-personal. Jag är därför oroad över det 
vikande antalet sökande till många av befattningarna. Det är allvarligt om 
kvaliten på den uttagna personalen sjunker och därmed gör det osäkert att 
arbetet kan utföras tillfredsställande. För att underlätta rekryteringen före
slår jag en förbättring av förmånerna i enlighet med chefens för armen 
förslag. 

Min beräkning av medelsbchovet framgår av sammanställning över 
kostnader och mcdelsbehov. Medlen bör liksom tidigare anvisas utanför 
den militära ramen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till FN-styrkors rerksamhet utomlands för budgetåret 1989/90 

anvisa ett forslagsanslag på 230 4 75 000 kr. 

K 5. Övervakningskontingenten i Korea 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3 710000 
3 500000 
3965000 

Medel för övervaknings- och repatrieringskontingenten i Korea anvisa
des första gången på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1953/54 
(prop. 1953: 234, SU 196, rskr. 431 ). Den svenska repatrieringskontingen
ten upplöstes efter slutfört uppdrag år 1954 men övervakningskontingen
tens uppgift står alltjämt kvar. 

För övervakningskontingentens fortsatta verksamhet har anvisats medel 
under anslaget Svenska övervakningskontingenten i Korea, fr. o. m. bud
getåret 1972173 benämnt Övervakningskontingenten i Korea. 

Sammanlagt har för den svenska verksamheten i Korea t. o. m. ~udget
äret 1988/89 anvisats 58 780000 kr. 

Kostnader och medelsbehov(l 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 1987/88 1988/89 1989/90 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

Övcrvakningskontingenten 
i Korea: operativ och 
krigsorganisatorisk 
verksamhet 3200 3 710 3500 3 875 

''lcdelsbehm· 3200 3710 3500 3875 

Föredragandens örerväganden 

Genom beslut i maj 1984 föreskrev regeringen att det skall finnas en 
övervakningskontingent i Korea om högst tio personer. Jag kan för närva
rande inte bedöma hur länge övervakningskontingenten i Korea behöver 
fortsätta sin verksamhet. Medel för verksamheten bör emellertid anvisas 
för budgetåret 1989/90. Jag anser att kontingentens personalstyrka även i 
fortsättningen bör hällas så låg som möjligt. I mitt förslag ingår förbätt
ringar av förmånerna för personalen på samma sätt som för personalen i 
FN-styrkorna utomlands. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Medlen bör liksom tidigare anvisas utanför 
utgiftsramen för det militära försvaret. 

Beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1989/90 måste betraktas 
som ungefärlig med hänsyn till svårigheterna att beräkna vissa utgiftspos
ter. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 6 

Föredra-
ganden 
gandcn 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Övervakningskontingenten i Korea för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 3 965 000 kr. 

K 6. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

13403012 
9400000 
6 720000 

Reservation 8 530000 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mili

tära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas av medel utanför 
utgiftsramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår för budget
året 1989/90 den projektilröjning som enligt avtal ankommer på staten 
inom de delar av Järvafältet som har överlåtits till Stockholms m. fl. 
kommuner, anskaffning av mark i anslutning till pansarövningsfältet i 
Skövde som kompensation för övningsmark som har överlåtits till Skövde 
kommun samt ombyggnad av diverse befästningsobjekt. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen 
på ett uppdrag Centralt vidtagen materielanskaffning m. m .. markanskaff
ningen på ett uppdrag Markanskaffning samt ombyggnaden av befäst

ningsobjekt på ett uppdrag Centralt beslutade ombyggnads- och under
hållsåtgärder. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Anläggningar m. m. 
för vissa militära ändamål. 

Kostnader och medels behov (1 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 

Anläggningar m. m. för 
vissa militära ändamål: 

Centralt vidtagen materiel-
anskaffning m. m. 

Markanskaffning 
Nybyggnad m. m. 
Centralt beslutade om-

byggnads- och underhålls
åtgärdcr 

Medelsbehov 

Budgetåret 1989/90 

Ö1wbefalhavaren 

1988/89 

Planerat 

4000 
500 

2000 

10750 

17250 

1989/90 

Överbefäl
havaren 

4900 

2500 

7400 

Föredra
ganden 

4900 

2 500 

7400 

Medelsbehovet beräknas till 7.4 milj. kr. enligt vad som framgår av 
sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 6 
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För{:'(fragandens Öl'errägandl!n 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksamhe
ten under budgetåret 1989/90. Min beräkning av medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. Jag förordar att 
medel anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Anslagsberäkning ( l 000-tal kr.) 

Medelst illg~ng 

Reservation 1988-07-01 
Anslag för 1988/89 
Anslag för 1989/90 
(förslag) 

Summa 

Hemställan 

8 530 
9400 

6720 

24650 

Beräknad mcdelsförbrukning 

1988/89 
1989/90 
Beräknad 
reservation 
1989-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

17 250 
7400 

0 

24650 

att till Anläggningar m. m. jiJr ris.sa militära ändamål för budget
året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 6 720000 kr. 

K 7. Nämnden för vapenfriutbildning 

Anslaget är en sammanslagning av de tidigare anslagen K 7. Nämnden för 
vapenfriutbildning och K 8. Vapenfria tjänstepliktiga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition om verksamheten inom det 

militära försvaret m. m. för budgetåret 1989/90. beräkna ett för
slagsanslag på 128 150 000 kr. 

K 8. Vissa nämnder m. m. inom försvarsdepartementets 
område 

1987 /88 Utgift 
! 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

7 382137 
8 340000 

11 770000 

Anslaget har tidigare benämnts K 9. Vissa nämnder m. m. inom för
svarsdepartementets område. 

Över anslaget finansieras utgifterna för totalförsvarets chefsnämnd, de
legationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet, delega
tionen för icke-militärt motstånd m. m. Dessutom lämnas bidrag till Cen
tralförbundet Folk och Försvar samt Stiftelsen Gällöfsta Kurscentrum. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

92 



Prop. 1988/89: 100 
Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.) Bil. 6 

Uppdrag m. m. 1987/88 1988/89 1989/90 

Planerat Utfall Planerat Nämnder 

Anslagspostcn 
I. Totalförsvarets chefs-

nämnd 440 417 470 540 
2. Övriga nämnder m. m. 1140 915 I 070 5101 
Bidrag till 
3. Centralförbundet 

Folk och Försvar 2670 2670 2 750 2 825 
4. Stiftelsen Gällöfsta 

Kurscentrum 3380 3380 3 785 4473 
Till regeringens 
disposition 265 

Medels behov 7630 7382 8340 12939 

Budgetåret 1989/90 

I. Nämnderna 

Pris- och löneomräkning samt vissa volymförändringar inom nämnderna 
medför att kostnaderna ökar med 4 031 000 kr. 

2. Bidrag 

Centralförbundet Folk och Försvar och Stiftelsen Gällöfsta Kurscentrum 
begär sammanlagt 763 000 kr. mer i bidrag för verksamheten. 

· Föredragandens örerväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 11 770000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa nämnder m. m. inom försvarsdepartementets område 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 11 770000 kr. 

Föredra-
ganden 

536 
3266 

2 858 
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11770 
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K 9. Flygtekniska försöksanstalten: Intäktsfinansierad 
uppdrags verksamhet 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 6 

1989/90 Nytt anslag (förslag) I 000 

Uppdragsverksamheten vid flygtekniska försöksanstalten har hittills 
budgeterats som uppdrag under anslaget K 2. Flygtekniska försöksanstal
ten. Denna verksamhet skall vara självbärande och redovisningen av kost
nader och intäkter för denna verksamhet bör redovisas på ett eget anslag 
under statsbudgeten. 

Kostnader och medelsbehov (l 000-tal kr.) 

Uppdrag m. m. 1987 /88 1988/89 1989/90 

Planerat Utfall Planerat Flyg-
tekniska 
försöks-
anstalten 

Flygtekniska för-
söksanstalten: 

Utvecklingsarbctc 
(uppd ragsverksam het) 

Kostnader 93 375 98907 108 865 106690 
Avgår: 
Intäkter av upp-

dragsverksam het -91600 -101 548 -108865 -105665 
Balanserat över/ 

underskott - I 775 +2641 

Medclsbehm· 

1 Det beräknade underskottet skall balanseras mot rörelsekapitalet. 

Föredragandens ö1·ervägande11 

Jag är angelägen om att såväl kostnader som intäkter för uppdragsverk
samheten hålls åtskiljda från den rent anslagsfinansierade tillämpade 
forskning som hed rivs vid forsöksanstalten. Därför bör ett anslag på I 000 
kr. anvisas för ändamålet. 

Statliga myndigheter med uppdragsverksamhet har behov av en rörlig 
kredit. Med hänsyn till Flygtekniska försöksanstaltens omsättning inom 
uppdragsverksamheten bör kreditens belopp uppgå till 12 milj. kr. 

Jag kan i huvudsak godta den av flygtekniska försöksanstalten föreslag
na inriktningen av uppdragsverksamheten. Min beräkning av medelsbe
hovet för uppdragsverksamheten framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riskdagen 
att till Flygtekniska Jorsöksanstalten: /11täkt.1:fina11sierad upp

dragsrerksamhet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
I 000 kr. 

I 025 

Föredra-
gandcn 

106690 

-105664 

I 025 1 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1989 

Socialdepartementet 
(femte huvudtiteln) 

ÖVERSJKT 

Verksamhetsområdet 

Socialpolitiken utgör grunden i välfärdssamhället. Det sociala välfärdssyste
met iir ett uttryck för en fördelningspolitik som bygger på solidaritet och rätt
visa. 

Till socialdepartementets verksamhetsområde hör det sociala trygghets
systemet: 
- Ekonomiskt stöd till barnfamiljer inkl. föräldraförsäkring och barnomsorg 
- Försäkring vid sjukdom, arbetsskada. handikapp och ålderdom 
- I lälso- och sjukvård 
- Äldreomsorg och omsorger om handikappade 
- Socialt bchandlingsarbete och alkohol- och narkotikafrågor. 

Socialdepartementet ansvarar också för statistik, forskning och utveck
lingsarbete inom den sociala sektorn. 

Aktuella utvecklingslinjcr 

Befolkningsutvecklingen 

Befolkningsutvecklingen i landet påverkar förutsättningarna för socialpoliti
ken. Den inverkar på hur behoven utvecklas, bl. a. efterfrågan på barnom
sorg. Den päverkar möjligheterna att tillgodose behoven, exempelvis till
gången till personer i arbetsför ålder. 

Flera faktorer i befolkningsutvecklingen medverkar nu till att efterfrågan 
på sociala insatser ökar. 

Antalet barn som föds ökar. Ökningen är ganska unik i Västeuropa, där 
födelsetalen i allmänhet fortsätter att minska betydligt eller ligger på en 
mycket låg nivå. År 1987 föddes ca 105 000 barn, vilket är betydligt fler än 
pa länge. Ökningen har fortsatt under 1988. Ökningen medför att kostna
derna för hälso- och sjukvården, barnbidragen, föräldraförsäkringen och 
barnomsorgen stiger. 

Andelen äktenskap som upplöses genom skilsmässa fortsätter att öka och 
antagligen även antalet samboförhållanden som upplöses. Allt fler barn blir 
därmed berättigade till bidragsförskott. 

Medelåldern i den yrkesverksamma delen av befolkningen ligger på en 
konstant hög nivå, 41 är. Andelen av de yrkesverksamma som är i åldern 
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50-64 år kommer att öka från 27 % år 1987 till 31%år1997. Ökningen in
verkar hl.a. på behoven av hälso- och sjukvård och sjukpenning. 

Antalet äldre över 80 är ökar. Enbart under de närmaste fem åren kom
mer antalet personer i denna åldersgrupp att öka med nära 60 000. De allt 
fler iildre bidrar till ökade anspråk på hälso- och sjukvård. omsorg, social 

service och pensioner. Antalet personer i åldersgruppen 65-79 år minskar 
under samma period och anspråken på vård och omsorg i denna grupp för

väntas minska. 

Den ekonomiska utvecklingen 

01.' sammanlagda utgifterna för samhällets socialpolitik under 1989 beräknas 
uppgå till 365 miljarder kronor. vilket motsvarar ca 30 % av bruttonational
produkten. BNP. De sociala utgifterna ökar realt år från år. Beräknat som 
andel av BNP har de sociala utgifterna under de senaste åren legat på en i 

stort sett oförändrad nivå. En ökning kan förutses under de kommande åren 

till följd av höjda utgifter inom socialförsäkringen. 
En stark och stabil social välfärd är ett viktigt inslag i regeringens arbete 

för att skapa balans i den svenska ekonomin. En utbyggd och väl fungerande 

socialpolitik underlättar en strukturell anpassning i ekonomin, vilket bidrar 
till att stödja den ekonomiska tillväxten. Den sociala välfärdspolitiken ger 
ökad trygghet och rättvisa. Människor har därför lättare att ta till sig ny kun
skap och delta i utveckling och förnyelse. 

De samhällsekonomiska utsikterna har förändrats. Högkonjunkturen och 
det höga kapacitetsutnyttjandet kan medföra ökade risker för arbetsskador 

och sjukdomar. Ökningen av den privata konsumtionen ger allt fler hushåll 
goda ekonomiska marginaler, vilket kan leda till stigande krav på tillgänglig
het och kvalitet inom den sociala sektorn. 

Arbetsmarknadens utveckling 

Hög sysselsiittning och låg arbetslöshet är en förutsättning för en utbyggd 
och riittvis socialpolitik. 

Arbetsmarknaden har under senare delen av 1980-talet haft en positiv ut
veckling. Antalet sysselsatta ligger på en hög nivå, och den genomsnittliga 

arhetstiden har ökat. Andelen kvinnor med kort deltid har under senare år 

minskat samtidigt som andelen heltidsarbetande kvinnor stigit. Kvinnornas 

arbetskraftsdeltagande och deras tjänstgöringsgrad ligger fortfarande lägre 
än männens men förväntas öka ytterligare under 1990-talet. Detta har bety

delse för arbetskraftsutbudet totalt, då nytillskottet till arbetskraften i form 

av ungdomar blir förhållandevis lågt till följd av de minskande ungdomskul

larna. Till skillnad från tidigare. då andelen ungdomar i arbetskraften ökat, 
kan det inom vissa sektorer bli en brist på ungdomar. 

Arbctsmarknadslägct har stor betydelse särskilt inom den personalinten
siva ofkntliga vård- och servicesektorn. I den pågående högkonjunkturen, 

när efterfrågan på arbetskraft från näringslivet är stark, utsätts denna sektor 
för ökad konkurrens om arbetskraften. Det har redan uppstått svårigheter 
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att upprätthålla en kvantitativ· och kvalitativ hög nivå i verksamheten. Vissa 
sociala och medicinska verksamhetsområden har rekryteringsproblem, anta
let sökande till flera utbildningslinjer är lågt och personalomsättningen är 
hög. 

Förslagens huvudinriktning 

Utbyggnaden av föräldraförsäkringen har prioriterats inför det kommande 
budgetåret. Föräldraförsäkringen föreslås i en särskild proposition att i en 
första etapp byggas ut med tre månader med ersättning på samma nivå som 
sjukpenningen. Fullt utbyggd kommer föräldraförsäkringen fr.o.m. den 1 
juli 1991 att ge ersättning på sjukpenningnivån under 18 månader. 

Inom de prioriterade områdena vård och omsorg fullföljs inriktningen på 
att bättre tillgodose patienternas önskemål och krav på bättre service, större 
valfrihet och tillgänglighet i vården. De äldre måste garanteras en trygg och 
värdig ålderdom. Ett omfatta.nde arbete har inletts som syftar till att anpassa 
vård- och omsorgsstrukturen till kommande behov och förutsättningar. 

Ett omfattande utvecklingsarbete inleds också inom socialförsäkringen. 
Insatser föreslås bl.a. för att förstärka socialförsäkringens administration. 

Med undantag av reformen inom föräldraförsäkringen och vissa handi
kappolitiska åtgärder finansieras förslagen genom omprioriteringar inom so
cialdepartementets huvudtitel. 

Ekonomiskt stöd till barnfamiljerna 

I början av 1980-talet fick flertalet hushåll vidkännas försämringar av den 
ekonomiska standarden. Den ekonomiska återhämtningen medför att också 
barnfamiljernas ekonomi har förbättrats under senare år. Ökningen av de 
disponibla inkomsterna 1982-86 har varit ca 7 ,8 % för samboende med barn 
och ca 1,5 % för ensamstående med barn. 

Hushållens disponibla inkomster per konsumtionsenhet. Genomsnitt och förändring i 
1980 års priser (tkr.) 

Förändring % 
Familjetyp 1980 1982 1986 8(}-82 82-86 

Samboende 
utan barn 51.7 49,4 54,3 -4,4 9,9 
med barn 41,3 39,5 42,6 -4.4 7,8 

Ensamståendt• 
utan barn 45,0 41,2 43.3 -8.4 5.1 
med barn 41.0 39,4 40.0 -3.9 1.5 

Hushiill 65- år 33,9 33,8 34,7 ~l.3 2,7 

Källa: Statistiska centralbyrån och socialdeparlcmcnlel 

Det är svårt att allsidigt beskriva hushållens ekonomi, bl.a. med hänsyn 
till bostadskostnader och avgifter för offentlig service. Jämfört med övriga 
grupper förefaller dock barnfamiljerna ha haft en någ~t svagare återhämt
ning av den disponibla iilkomsten fram till 1986. 
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Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna syftar till att utjämna skill
nader i ekonomiska villkor mellan barnfamiljer och familjer utan barn samt 
till att skapa en rättvis fördelning mellan olika typer av barnfamiljer. 

Barnbidrag. som utges med samma belopp för alla barn under 16 års ålder, 
betalas ut till ca en miljon familjer med sammanlagt ca 1,6 miljoner barn. 
Familjer med tre eller flera barn får dessutom flerbarnstillägg. 

Från den l januari 1989 lämnas barnbidrag inkl. flerbarnstillägg med följande belopp:_ 

An1al barn Kr. perår Kr. permåriad 

l 5 820 485 
2 Il 640 970 
3 20 370 l 698 
4 37 248 3 104 
5 57 036 4 753 

Bostadsbidrag utges till ca 242 000 familjer med ca 495 000 barn. 
Föräldraförsäkringen ger föräldrarna möjlighet att vara hemma hos bar

net under sammanlagt 360 dagar varav 270 dagar med ersättning motsva
rande sjukpenningen. Föräldraförsäkringen föreslås i en särskild proposition 
byggas ut med tre månader med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. 
Avsikten är att i en andra etapp växla de 90 dagar med ersättning enligt ga
rantinivån som ingår i nuvarande system mot 90 dagar ersatta enligt inkomst
bortfallsprincipen och att i en tredje etapp bygga ut försäkringen med ytterli
gare tre månader med samma slag av ersättning. 

Sammantaget innebär detta att föräldraförsäkringen kommer att ge ersätt
ning enligt inkomstbortfallsprincipen under 18 månader. Föräldraförsäk
ringsdagar skall kunna tas ut till dess barnet fyller åtta år. Utbyggnaden skall 
vara klar den I juli 1991. 

Den tillfälliga föräldrapenningen lämnas under högst 60 dagar under ett 
år till föräldrar som avstår från förvärvsarbete bl.a. för vård av sjukt barn. 
Ersättning kan lämnas till dess barnet fyller 12 år, eller i vissa fall till dess 
barnet fyller 16 år. I vissa fall, när barnets sjukdom motiverar det, kan ersätt
ning lämnas för ytterligare 30 dagar per år. 

Vårdbidrag lämnas till föräldrar som har handikappat barn som behöver 
särskild tillsyn och vård. Bidraget kan numera också bibehållas under en om
ställningsperiod om barnet avlider. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 
barn vars föräldrar lever åtskilda. Bidragsförskott betalas ut för ca 277 000 
barn. i de flesta fall med 40 % av basbeloppet. 
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Dd sammanlagda statliga stödet till barnfamiljerna år 1989 beräknas till 

J9 200 milj. kr. med följande fördelning. 

STATENS STÖD TILL BARNFAMILJERNA 1989 (MKR) 

• Barnbidrag, 10.300 

Il Bostadsbidrag, 1.300 

lm Föräldra förs, 12.100 

EJ Vårdbidrag, 700 

D Bidragsförskott, 1.900 

f;;I Barnpension, 700 

llD Studiehjälp, 2.000 

~ Statsbidr .barnoms, 10.200 

Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

Genom socialförsäkringssystemet garanteras medborgarna en allmän eko
nomisk trygghet vid alderdomen och ersättning för inkomstbortfall vid sjuk

dom och handikapp. 
Socialförsiikringen omfattar sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring). 

föräldraförsiikring. folkpension med pcnsionstillskott. allmän tilläggspcn

sion. arbetsskadeförsäkring och delpensionsförsäkring. 
De i:rsiittningar som utges från socialförsäkringen har en mycket stor för

ddningspolitisk betydelse. Omkring 25 l,:f av den totala privata konsumtio

nen i landet sker med hjälp av de ersättningar som efter skatteavdrag betalas 
ut friln socialförsiikringen och vissa andra stödsystem~ Det är av central bety
dclsi: att den ekonomiska trygghet som härigenom byggts upp för de grupper 
som har svilrt att klara sin försörjning genom egna förvärvsinkomster också 
kan bevaras under iiren framöver. Den svenska socialpolitiken skall även i 
fortsiittningen bygga på generella åtgärder och vara en socialpolitik för hela 

folket. 
Pensionerna värdesäkras genom att basbeloppet beräknas utifrån utveck

lingen av konsumentprisindex. Genom den tillämpade värdesäkringsrneto
den får pensionärerna full kompensation för inträffade prisförändringar un- · 

der perioden november 1987 till novemh,er 1988. 
Fr.o.m. den 1 januari 1989 får pensionärerna också full kompensation för 

den uppoffring de gjorde i samband med devalveringen av den svenska kro
nan hösten 1982. I basbeloppet har från denna tidpunkt inräknats ett extra 

belopp på 600 kr. Sedan den 1 juli l 987 har ett extra basbeloppstillägg på 400 

kr. gett partiell kompensation. 
Riksdagen har i stor enighet fattat beslut om ändrade regler för efterlevan

depensioneringen. De nya reglerna, som är försedda med omfattande över

gångsbestämmelser. träder i kraft den 1 januari 1990. 

Inom sjukförsäkringen har en fortsatt ökning skett av framför allt de lång-
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variga sjukfallen. Regeringen ser med oro på denna utveckling. Rchabilite

ringsheredningen, som haft till uppgift att se över sjukförsäkringssystemet i 

syfte att kunna ge detta en mer aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och när det 

gäller sjukdomsförebyggande insatser, har nyligen lämnat sitt slutbetän

kande (SOU 1988:41) Tidig och samordnad rehabilitering. Betänkandet är 

föremål för remissbehandling. 
I årets budgetförslag aviseras också ett arbete med sikte på en senare pro

position till riksdagen angående en reformering av de nuvarande reglerna 

för kostnadsfria läkemedel och förhrukningsartiklar, högkostnadsskydd för 

sjukrcsor, en ny nivå för handikappcrsättningen och extra avdraget för sjuk

domskostnader i taxeringen. Syftet härmed är att skapa ett enhetligare och 

rättvisare system för hela detta område. 

Regeringen aviserar också sin avsikt att låta göra en översyn av tandvårds

försäkringen så att det förebyggande tandvårdarbetet ges en starkare ställ

ning. 

Insatser föreslås för att förstärka och effektivisera socialförsäkringsadmi

nistrationcn. Bl.a. ges ytterligare tillskott för handläggning av ersättning vid 

arbetsskador. Riktlinjer ges också för det framtida datorstödet inom försäk

ringsadministrationen. En utökning av antalet datorterminaler föreslås för 

nästkommande budgetår. 

Hälso- och sjukYård m.m. 

Målet för hiilso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för 

alla invånare. Hälsosituationen i Sverige är vid en internationell jämförelse 

god. Den har med utgfmgspunkt från bl.a. traditionella dödlighetsmått för

bättrats nägot under senare år. Samtidigt finns dock stora skillnader i hälso

Hige och vårdutnyttjande mellan ·olika befolkningsgrupper. 

De totala kostnaderna för hälso- och sjukvården beräknas under år 1989 

uppgå till ca 90 miljarder kr. Det motsvarar ca 9 % av bruttonationalproduk

ten. De reala resurser som tillförts hälso- och sjukvården under senare år har 

stadigt ökat. Ökningstakten har dock avtagit något. · 

Staten svarar för ungefär en fj~irdedel av totalkostnaden genom ersätt

ningen från den allmänna sjukförsäkringen samt genom andra bidrag. 

Utvecklingen inom flertalet samhälisområden präglas av snabba föränd

ringar. Detta gäller inte minst hälso- och sjukvårdssektorn, som visar mycket 

omfattande struktur- och verksamhetsförändringar. Antalet vårdplatser för 

korttidsvård har mellan åren 1970 och 1987 minskat med närmare en femte

del, vårdplatserna inom psykiatrin närmast halverats medan långtidssjukvår

den kontinuerligt kraftigt byggts ut fram till år 1985 för att därefter minska 

nt1got. 

Den slutna somatiska korttidsvården har kontinuerligt ökat genom att 

vt1rdplatserna utnyttjats mer intensivt. Inom psykiatrin har. förbättrade be

handlingsmetoder och vård i öppna/halvöppna vårdformer lett till en dras

tisk minskning av medclvårdtiderna. Inom den somatiska långtidssjukvår

den har den parallella utbyggnaden av prim~rvården. och hemsjukvårde~ 
med ökande inslag av växelv{1rd och dagvård skapat förutsättningar för en 

aktivt fungerande långvård och kortare medelvårdtider. 
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Utbyggnaden av primärvården fortsätter även om detta sker i en långsam
mare takt än tidigare beräknats: Det finns en klar strävan till hälsopolitiska 
insatser, bl.a. i överensstämmelse med de riktlinjer som WHO angivit inom 
ramen för strategin Hälsa för Alla År 2000. 

Besöken i primärvården har ökat med en femtedel under 1980-talct me
dan besöken vid sjukhusanslutna mottagningar har minskat. 

Som en konsekvens av genomförda strukturförändringar har också kost
nadsfördelningen ändrats inom hälso- och sjukvården: 

Vårdplatsförändringar 1970-1986 

1970 1975 1982 1985 1987 

Somatisk korttidsvård 49100 47000 44900 41900 .19900 
Somatisk långtidsvård 34100 40400 51000 53900 52500 
Psykiatrisk vård 37000 36200 28000 24100 20900 

Totalt 120200 123600 123900 119900 113300 

Vårdplatser/1000 inv. 14,5 15,1 14.9 14.4 13,5 

En annan påtaglig förändring avser hur olika åldersgrupper utnyttjar vår
den. Åldersgrupperna 60-80 år utnyttjar i hög utsträckning den högspeciali

serade vården. 
Det finns stora skillnader i fråga om vårdresurser och vårdutnyttjandc 

mellan olika sjukvårdshuvudmän, kommuner och kliniker. Den främsta för
klaringen till dessa skillnader har i olika undersökningar av socialstyrelsen 
och Spri visat sig vara vårdutbudets storlek. Man har också kunnat styrka 
att det finns ett positivt samband mellan satsningen på primärvård och en 
gynnsammare kostnadsutveckling. 

En hög beredskap måste finnas i framtiden för att möta ständigt växlande 
förutsättningar och krav inom hälso- och sjukvården. De alltjämt stora skill
naderna i hälsoläge mellan olika socio-ekonomiska grupper, yrken och geo
grafiska delar av landet har föranlett regeringen att tillkalla en särskild folk
hälsogrupp under hälso- och sjukvårdsberedningen. Gruppens uppgift är 
inte att i första hand göra ytterligare utredningar utan att på grundval av till
gänglig kunskap initiera lämpliga åtgärder och få dem genomförda. 

Utvecklingen mot en mer slagkraftig primärvård ger förutsättningar att 
ompröva dimensioneringen av den slutna vårdens organisation. Hittills har 
minskningarna av antalet vårdplatser i huvudsak genomförts genom utgles
ning på befintliga vårdavdelningar och i viss, men dock liten. grad genom 
avveckling av hela enheter. Konsekvenserna har blivit en successiv ökning 
av personaltätheten. 

Tillräckliga kunskaper torde nu finnas för att kunna diskutera åtgärder för 
att förbättra situationen på en rad områden och öka kapaciteten inom svensk 
hälso- och sjukvård utan större reala resurstillskott. Utgångspunkten är att 
minska omfattningen av den slutna vården och kostnaderna i "högkostnads
områden" i riktning mot de nivåer som områden med förhållandevis låga 
kostnader uppvisar. Självfallet måste ålderssammansättning och vissa andra 
förhållanden vägas in. Ingen har ännu kunnat visa att hälsoläget är mindre 
gynnsamt i områden med låg konsumtion och mindre resurser. Det är därför 
en rimlig hypotes att en aktiv påverkansprocess från centrala organ med 
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goda faktaunderlag bör kunna dämpa kostnadsutvecklingen även på relativt 

kort sikt. 
Statens huvudsakliga instrument att utöva påverkan i en sådan process är 

socialstyrelsen. Inom socialdepartementet har en översyn genomförts för att 
precisera och konkretisera socialstyrelsens roll och uppgifter. Resultatet av 

översynen har presenterats i en rapport, Socialstyrelsen i förändring. Av rap

porten framgår att socialstyrelsen hl.a. får en viktig uppgift att genom kun
skapssammanställningar, nu lägesbeskrivningar och jämförande analyser på

verka utvecklingen hos sjukvårdshuvudmännen så att resurserna kan utnytt

jas biittre. köerna avvecklas och vården bli mer tillgänglig. Vidare skall so
cialstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsansvar inom såväl socialtjänsten som 

hiilso- och sjukvarden utveckla former och metoder för en systematiserad 
uppföljning och utvärdering av kommunernas och landstingens verksamhet. 

En proposition om socialstyrelsens organisation avses lämnas under våren. 
Andra viktiga instrument är statens heredning för utvärdering av medi

cinsk metodik (SBU) och sjukvårdens och socialvårdens planerings- och ra

tionaliseringsinstitut (Spri). Tillsammans har socialstyrelsen, SBU och Spri 

goda förutsiittningar att med väl avstämda arbetsprogram åst.adkomma en 
högre sammanlagd kapacitet i utvecklings-, uppföljnings- och utvärderings

arbetet. Målet är att uppnå högre kvalitet och lägre kostnader inom en given 
ekonomisk ram. 

Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljerna. 
Barnomsorgen syftar till att ge barnen omvårdnad och utvecklingsfriimjande 
stimulans. Den skall stödja föräldrarna i föräldrarollen och förbereda bar

nen för ett vuxenliv i gemenskap och solidaritet. Barnomsorgen gör det 
ocks[1 möjligt för ht1da föräldrarna att förvärvsarbeta eller studera. Därige
nom friimjas jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Barnomsorg bedrivs i olika .organisatoriska former. För förskolebarnen 
finns daghem. familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor. För skol
barnen finns fritidshcm, öppen fritidsverksamhet och familjedaghem. 

Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter i enlighet med riksdagens beslut 

höskn 1985. 
Genom riksdagsbeslutet hösten 1985 lades principen fast om en rätt för 

alla barn att delta i kommunal barnomsorg från ett och ett halvt års ålder till 

ckss de börjar skolan. För barn vars vftrdnadshavare förvärvsarbetar eller 

studerar skall rätten avse plats i kommunalt daghem, föräldrakooperativ el

ler familjedaghem. För barn som är i familjedaghem eller vars föräldrar är 

hemarbetande skall rätten gälla deltagande i öppen förskola eller plats i del

tidsgrupp. 
Den angivna mälsättningcn skall uppfyllas genom en planmässig utbygg

nad som innebiir att barnomsorgen för alla barn i åldern I 1/2 - 7 är skall 

täcka efterfrågan senast år 1991. 
Av statsbidraget till kommunernas barnomsorg avsätts årligen medel för 

utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. Projekt av detta slag 

bedrivs f.n. i ca 200 kommuner. 
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Äldre- och handikappomsorg 

I Sverige finns för närvarande ca 1.5 milj. människor som är 65 år och äldre, 
vilket motsvarar knappt 18% av befolkningen. Denna andel beräknas vara 
ungefär lika stor år 2000. Däremot kommer antalet äldre över 80 år. enligt 
statistiska centralbyråns prognoser. att öka med ca 90 000 personer under ti
den fram till sekelskiftet. 

Utbyggnaden av primärkommunernas äldre- och handikappomsorg har 

under 1980-talet varit kraftig. År 1987 fick 315000 personer hcmhjälp. Per
soner med omfattande behov av insatser har i allt högre utsträckning kunnat 

få service och vård i hemmet. Under 1980-talet har också skett en kraftig 
utbyggnad av jourverksamhct. trygghetslarm samt kvälls- och nattpatruller. 

År 1986 fanns ca 29 000 trygghetstclefoner i bostäder för äldre och handikap

pade och nattpatruller var verksamma i 224 kommuner. Samtliga kommuner 
i landet hade dagcentraler och om rådeslokaler för äldre. Är 1985 hade ett 
femtiotal kommuner särskilda dagverksamheter för människor med ålders

demens. Mi'\nga kommuner planerar ocksii att inrätta sådana verksamheter. 
Antalet personer som beviljats färdtjänst har ökat från 287 000 år 1980 till 

400000 år 1987. Under samma period har antalet enkelresor ökat med ca 
34%. 

Cirka 95 % av befolkningen över 65 år bor i egen bostad. Denna nivå har 
i stort sett gällt sedan år 1970. Socialstyrelsens kartläggning av boendet för 

äldre. handikappade och långtidssjuka visar att kommunerna planerar att 

öka antalet platser i särskilda boende- och vårdformer för äldre med totalt 

ca 5 600 platser under åren 1988 och 1989. Häri ligger framförallt en ökning 
av antalet platser i servicebostäder och gruppboenden för åldersdementa 
samt en minskning av antalet platser på åldcrdomshein. företrädesvis genom 

ombyggnad. 

Äldreomsorgen måste även i fortsättningen ges hög prioritet. Manga äldre 
behöver service och vård på grund av de funktionsnedsättningar som följer 
av hög ålder. I den av riksdagen antagna propositionen (1987/88:176, 
1988/89:SoU6. rskr. 55) om äldreomsorgen inför 90-talet anges mål och rikt

linjer för den fortsatta utvecklingen av äldreomsorgen. 
Niirstående till svårt sjuka ges från den 1 juli 1989 r~itt till ledighet fran 

förvärvsarbete samt ersättning från den allmänna försäkringen motsvarande 
sjukpenningnivån för att ge vt1rd i hemmet i vissa situationer och under en 
period om högst 30 dagar. Dagantalet räknas för den person som vårdas. 

Frän den 1 januari 1989 är primärkommunerna genom en ändring i social

tjänstlagen ( 1980:620) skyldiga att planera sina insatser för äldre. Plane
ringen skall ske i samarbete med landstingskommuner och berörda organisa

tioner och samhällsorgan. 

Regeringen har den 11 maj 1988 beslutat inrätta en delegation för bered

ning av frågan om eventuell förändring av huvudmannaskap m.m. inom 

samhällets äldreomsorg. Delegationen har fått till uppgift att beskriva och 
analysera organisatoriska. rättsliga och ekonomiska konsekvenser av ett för

ändrat huvudmannaskap för samhällets insatser för äldre och därvid även 

bedöma behovet av service. omsorg och vård i framtiden. Målet är att åstad

komma ett mer sammanhållet ansvar för samhällets insatser. Inriktningen 
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bör vara att primärkommunerna ges ett samlat ansvar för insatser som är 
likartade eller kompletterar varandra. 

Frågan om en bättre samordning av samhällets insatser är av utomordent
ligt stor betydelse för möjligheterna att utveckla en verksainhet som är effek
tiv och väl fungerande från äldre människors synpunkt~ 

Inriktningen är att de förändringar av huvudmannaskap och ansvarfördel
ning som kan bli aktuella skall kunna genomföra~ fr.o.m. den I januari 1991. 

Delegationen har även till uppgift att utreda ·möjligheterna för den en
skilde att flytta till annan kommun eller annat landsting, åven när det finns 
behov av särskilda boende- eller vårdformer. Lands"tingsförbundet"har i no
vember 1988 rekommenderat sina' medlemmar att efter vissa riktlinjer göra 
sådana flyttningar möjliga. 

Åtgärderna för handikappade har.hög prioritet i regeringens politik. Må
let inom handikappområdet är att göra samhället tillgängligt för alla männi
skor och att uppnå full delaktighet och jämlikhet. 

I 1988 års regeringsförklaring uttalades att särskild uppmärksamhet skall 
ägnas situationen för svårt handikappade samt för handikappade barn och 
deras familjer. Ett led i detta arbete är den särskilda kommitte (Dir. 1988:53) 

om samhällets stöd till människor med funktionshinder, som regeringen be
slutade om under hösten 1988. Kommittens huvuduppgift är att kartlägga 
och analysera de insatser som görs för handikappade i_nom kommunernas 
socialtjänst och landstingens habiliterings~ och rehabiliteringsverksamhet 
samt lämna förslag till åtgärder som innebär att handik~ppade i framtiden 
kan tillförsäkras ett väl fungerande samhällss~öd. 

Hjälpmedelsutredningen (Dir. 1986:31) väntas inom kort redovisa sina 
överväganden om den framtida hjälpmedelsförsörjni"ngen för handikap
pade. Utredningens uppgift är att kartlägga och analysera den nuvarande 
situationen inom hjälpmedelsområdet samt, om den finner det motiverat, 
föreslå förändringar i syfte att nå en bättre fungerande hjälpmedelsverksam
het sett såväl ur den enskildes som samhällets perspektiv. 

Som en följd av förslag i fjolårets budgetproposition och i särproposition 
i anslutning till denna har riksdagen beslutat om flera betydande handikapp
politiska reformer. Dessa gäller bl.a. ett förbättrat bitstöd till handikappade, 
permanentning och utveckling av verksamheten med utgivning av dagstid
ningar för synskadade samt förbättringar av. stödet till familjer med handi
kappade barn. Även i årets budgetproposition har, bl.a. genom ompriorite
ringar, utrymme skapatsför viss~ förstärkta insatser inom haridikappområ- · 
det. Insatserna avser olika ändamål inom främ_st sociat9epartementets och 
utbildningsdepartementets resp. områden. Bl.a. lämnas förslag om att bils
töd framdeles även skall kunna lämnas till familjer med handikappade barn 
över 18 år. Vidare föreslås att statsbidrag till kommunalt bostadstillägg skall 
kunna utges för boendekostnader för psykiskt utvecklingsstörda som bor i 
gruppbostad. 
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Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

De senaste årens utveckling inom vården av missbrukare har i många av
seenden varit positiv. Det sker en ökad satsning på tidigare behandling, en 
kraftig utbyggnad och differentiering av institutionsvården samt en vitalise
rad utveckling av metoder inom vården vid behandlingshem. Samtidigt finns 
problem med vården för de mest utsatta grupperna. 

Vissa problem finns också inom ungdomsvården, där de svårast störda 
ungdomarna med en omfattande kriminalitet och. med grova vålds tendenser 
inte alltid kan få erforderlig vård inom socialtjänsten. 

Såväl inom missbrukarvården för vuxna som inoin ungdomsvården finns 
ett stort behov av fortsatt utveckllngsarbete. Regeringen aviserar enföräild~ 
ring av statsbidragssystemet inom missbrukarvården och ungdomsvården. 
Vidare föreslås en fortsatt satsning på utvecklingsarbete inom institutions
vården eller alternativ till denna. 

Regeringen kommer under år 1989 att föreslå ändringar i lagen (1980:621) 
med vissa bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Regeringen har givit socialstyrelsen i uppdrag augenomföra enutvärde
ring av socialtjänstlagen främst vad gäller den praktiska tillämpningen be
träffande utsatta grupper bland barn och ungdomar,. Styrelsen skall redovisa 
uppdraget senast den 1 januari 1990. 

Regeringen föreslår att särskilda medel anslås fÖr att stimulera ut~eck
lingsarbete rörande metoder för utredning och behandling av barn som ut
satts för sexuella övergrepp. Under våren 1989 kommer en arbetsgrupp 
inom brottsförebyggande rådet att redovisa ett uppdrag från regeringen att 
kartlägga omfattningen av sexuella övergrepp mot barn. Gruppen behandlar 
även frågor om information och behandlingsmetoder. . . 

Flyktingbarnen lever ofta i en utsatt situation. Socialstyrelsen har betonat 
behovet av kompetens- och metodutveckling inom såväl socialtjänsten som 
hälso- och sjukvården. Medel föreslås för utveckling av bl.a. socialbyråernas 
arbete med flyktingbarn och ungdomar. 

Frivilliga organisationer gör stora insatser i arbetet för.barn i svåra situa
tioner. Organisationerna har bl.a. bidragit till att lyfta fram problem som 
barnmisshandel och sexuella övergrepp ·mot barn. Även de föreningar som 
organiserar familjehemsföräldrar har en viktig uppgift. Särskilda bidrag fö
reslås till dessa organisationer. 

Även inom alkohol- och narkotikapolitiken bedrivs ett viktigt förebyg
gande arbete genom folkrörelsernas och föreningslivets försorg. Lokal och 
central information och andra opinionsbildande insatser, liksom stö(f till lo
kalt förankrade drogför.ebyggande verksamheter är av stor vikt. Inrikt
ningen på ungdomsgruppen är särskilt betydelsefull. 

Konsumtionen av alkohol har de senaste åren tenderat att öka. Starköls-· 
försäljningen har t.ex. ökat markant. Ungdomsgruppen står för en bety
dande del av konsumtionsökningen. 

Under de senaste åren har en särskild beredningsgrupp (BOMAN-grup
pen) verkat med uppgift att intensifiera och utveckla de opinionsbildande 
insatserna mot ungdomars konsumtion av alkohol och andra droger. 

BOMAN-gruppens arbete - som avslutats under år 1988 - skall ligga till 
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grund för en bredare aktion mot droger under åren 1989 och 1990. Den nya 
aktiviteten skall. liksom den tidigare. basera sig på ett folkrörelseengage
mang. Berörda myndigheter bör dessutom - såväl centralt som lokalt - ta 

ett ansvar för och på olika sätt stödja aktionen. Genom ökade resurser, en 
förstärkt samverkan och en bredare inriktning bör förutsättningar kunna 

skapas för en slagkraftig aktion. 

Omfattningen av det tunga narkotikamissbruket syns inte ha genomgått 
mlgra stora förändringar under det senaste året. Olika myndigheter har dock 
rapporterat om ett ökat missbruk av amfetamin bland b{ide unga och vuxna 

som i övrigt är socialt väletablerade. 

Narkotikapolitiken har fortsatt hög prioritet i regeringens arbete. Målet 
för samhällets insatser iir att stoppa allt missbruk av narkotika. I detta arbete 

ing;'1r utbyggda insatser inom kontroll- och vårdområdena, ett förstärkt före
byggande arbete liksom ett ökat stöd till folkrörelser och organisationer. 

Spridningen av HIV/aids-cpidemin bland intravenösa missbrukare har 

föranlett en ytterligare intensifiering av kampen mot narkotikamissbruket. 
Betydande insatser sker för att förstärka samarbetet mellan polis, kriminal

vård och socialt.iänst. Den 1 januari 1989 träder en ny lag med vidgade möj
ligheter till tv{mgsvc'trd av vuxna missbrukare i kraft. Sverige arbetar aktivt 

för ett bredare internationellt samarbete i narkotikabekämpningen. 

Budgetomslutning 

För socialdepartementets oinråde beräknas utgifterna för budgetåret 
1989/90 till sammanlagt 104 512.3 milj. kr. Det är en ökning med 8 017, I milj. 

kr. jämfört med innevarande budgetår. Till dessa belopp skall liiggas den del 
av socialförsiikringssystemet som ligger utanför statsbudgeten. Utgiftssum
man blir då 245000 milj. kr. och ökningen 28000 milj. kr. 
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Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde för 
hudgetåret 1989/90 i förhållande till statsbudgeten 1988/89 framgår av föl
jande sammanställning (milj. kr.). 

Statsbudget Förslag Förändring 
1988/89. 1989/90 

Femte huvudtiteln 

A. Socialdepartementet m.m. 327,0 325,2 1,8 

B. Administration av socialförsäkring m.m. 817,4 913,7 + 96,3 

c. Ekonomiskt stöd till harnfamiljer m.m. 14211,81 15 355, l + I 143,3 

D. Försäkring vid sjukdom, handikapp 
och iilderdom 61414,5 67128,0 + 5713,5 

E. Hiilso- och sjukvård m.m. 5 228,3 5273,3 + 45,0 

F. Omsorg om barn och ungdom 9833,0 10 372,5 + 539,5 

G. Omsorg om iildre och handikappade 3 723,3 4160,9 + 437,6 

H. Socialt behandlingsarbete, alkohol-
och narkotikapolitik 911,4 955,1 + 43,7 

I. Internationell samverkan 28,5 28,5 0,0 

Totalt för socialdepartementet 96495.2 104512,3 + 8017,1 
1 Varav 30 milj. kr. anvisats på tilläggsbudgct I 1988/89 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga avtal 
sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsramen 
med 1 %. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnadsanslag 
med motsvarande belopp i samband med regleringsbrevens utfärdande. En 

översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns under ru
briken Särskilda frågor i finansplanen. Under respektive berört anslag anges 
hur mycket som inte får disponeras. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988. 

Föredragande: statsrådet Sigurdsen, såvitt avser frågor under littera Al -2, 
A4-5, B, C3, C5, Dl-4, E, H och I; statsrådet Lindqvist såvitt avser frågor 
under littera A3, Cl-2, C4, C6-7, DS, F, och G. 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 · 

FEMTE HUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m.m. 

A 1. Socialdepartementet 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Engångsanvisning 

Summa 

29060709 
29089000 
29131000 

1988/89 

25 189 0001 

(22 780 000)1 

3 900 ()()() 

29 089 000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 1942000 
(+ 665000) 
- 1900000 

+ 42000 
1 Av angivet belopp har 228 000 kr. int~ ställts till departementets disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. · 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 29131000 kr. Jag har därvid beräknat 500000 kr. för personalut
veckling, 2 000 000 kr. för fortsatt utbyggnad av ADB-stödet inom departe
mentet samt 266 000 kr. för ändamål som tidigare upptagits under anslaget 
Extra utgifter. Detta anslag upphör fr.o.m. budgetåret 1989/90. 

I övrigt har medelsbehovet beräknats.med utgångspunkt i en real.minsk
ning om 2 % i enlighet med det treåriga huvudförslag som lades fast inför 
tidsperioden 1988/89 - 1990/91. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 29131 000 kr. 
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A 2. Utredningar m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

27499386 
27720000 
28660000 

Reservation 10795805 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 
bör anslaget uppgå till 28 660 000 kr. under nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 an~isa ett reserva

tionsanslag på 28 660 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverk
samhet 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

27201873 
38385000 
40112000 

Reservation 12030982 

Från detta anslag utgår bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete, FoU, 
samt försöksverksamhet inom socialdepartementets verksamhetsomr~de. 

Som beredningsorgan till regeringen för bidrag från detta anslag finns de
legationen för social forskning (DSF). Delegationen h~r också till uppgift att 
initiera och stimulera FoU inom socialdepartementets ansvarsområde. 

Riksdagsbeslutet med anledning av regeringens forskningspolitiska pro
position (1986/87:80. UbU 26, SoU 28, rskr. 288) fastställde en treårig forsk
ningsram, vilket innebar oförändrad real nivå på anslaget. 

Vid riksdagsbehandlingen uppmärksammade socialutskottet i sitt betän
kande (SoU 1986/87:28) bl.a. alkoholforskning, forskning om barns villkor, 
om fritidsfrågor, problem om klassbunden ohälsa m.m. samt handikapp
forskning. 

Mot bakgrund av ovannämnda beslut har delegationen övervägt inrikt
ningen av sitt arbete under den kvarvarande tid som omfattas av riksdagens · 
forskningspolitiska beslut. 

Inom alkoholforskningen har på förslag av DSF fr.o.m. den 1 juli 1988: 
inrättats fem tjänster (stipendier) vid universitetsinstittitioner för att stödja 
den långsiktiga kunskapsutvecklingen inom området. 

Inom missbruksområdct har regeringen dessutom givit delegationen i 
uppdrag att utarbeta ett program för forskning om konsekvenserna av . 
tvångsvård för vuxna missbrukare. 

Delegationen har. genom sin prioritcringskommitte för barn- och ung
domspolitisk forskning, tagit initiativ till en kartläggning av pågående forsk
ning och till aktuella forskningsbehov om barns och ungdomars normala lev
nadsförhållanden. Det är viktigt att detta arbete bedrivs med utgångspunkt 
i barns och ungdomars eget perspektiv och att denna kunskap får utgöra bak
grunden till en forskning om de problem som kan drabba barn och ungdom. 

Prop. 1988/89:100 
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Under budgetåret 1988/89 har programstöd utdelats till universitetsinstitu
tioner som studerar samspelet mellan sociala förhållanden och såväl fysisk 
som psykisk hälsa/ohälsa. Av de tjänster (stipendier) som inrättats med stöd 
av anslaget avser tvä folkhälsovetenskaplig forskning med denna inriktning. 

Inom handikappforskningen har under de senaste två åren inrättats fyra 
tjiinster (stipendier) för att stödja den langsiktiga kunskapsuppbyggnaden. 

Dessutom har samarbetet med forskningsrådsnämnden (FRN) utvidgats 

bl.a. dä det gäller initiativ inom området och samfinansiering av projektstöd. 
Fdgan om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen har aktualise

rats vid flera tillfällen. Delegationen har be~!utat att i samverkan med social

styrelsens samhällsplaneringsgrupp under år 1989 arrangera ett seminarium 
om behovet av ny kunskap inom detta område. 

I linje med förslaget i den forskningspolitiska propositionen har under 

hösten 1988 hållits ett seminarium med temat "barnomsorg i ett samhälls
ekonomiskt perspektiv". Som en konsekvens av seminariet har ett forsk
ningsprogram utarbetats. Pengar har också reserverats för att möjliggöra en 

längsiktig kunskaps- och kompetensupphyggnad inom området. 
Efter förslag av äldreberedningen bedriver på regeringens uppdrag DSF 

tillsammans med forskningsradsnämnden en utredning om forskningsbeho

ven inom äldreområdet. 
Under de senaste två åren har totalt ca 94milj. kr. delats ut dels som pro

jektstöd. dels för att finansiera tjänster för forskare och doktorander inom 
högskolesystemet. Den andelen av anslaget som utgör stöd till långsiktig 

kunskapsuppbyggnad har under de två senaste åren utgjort drygt 30 %. vil
ket är en konsekvens av riksdagens senaste forskningspolitiska beslut. Jag 
anser att denna investering i ny kunskap om teori och metod är viktig som 

stöd för det utvecklingsarbete och den försöksverksamhet som bedrivs bl.a. 
inom kommuner, landsting och socialförsäkringssystemet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 40 112 000 kr. 

A 4. I nformationsförsörjning 

Nytt anslag (förslag) 1 270 000 

Möjligheterna att följa och utvärdera verksamheten inom det sociala områ
det får ökad betydelse för att upprätthålla effektivitet och kvalitet. Detta för

utsätter bl.a. en förbättrad och i vissa avseenden utökad statistik och infor

mation om verksamhetens utveckling. 

Strävandena mot en förbättrad informationsförsörjning har tagit sig ut
tryck i en rad åtgärder och aktiviteter. En utredning om informationsstruktu

ren inom hälso- och sjukvården har tillsatts. Inom ramen för översynen av 
socialstyrelsen ägnas särskild uppmärksamhet åt uppföljnings- och utvärde
ringsfrägor. En utredning om informationsstrukturen inom socialtjänsten 
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planeras. Statistiska Centralbyrån (SCB) har avslutat ett regcringsuppdrag 

rörande socialbidragsstatistiken och påbörjat ett sådant uppdrag rörande 

statistiken om missbrukarvård m. m. Även inom departementet pagår ett ar

bete som syftar till en förbättrad informationsförsörjning. 

Socialdepartementet har ett budgetmässigt ansvar för statligt finansierad 

statistik inom det sociala området. oavsett om den produceras av SCB eller 

av annan myndighet. Behov av och medel för statistik- och informationsin

satscr tas i stor utsträckning upp under de skilda sakanslagen på femte hu

vudtiteln. Medel för statistik tas också upp under SCB:s anslag p[t trettonde 

huvudtiteln. 

Härutöver föreslår jag att ett nytt rescrvationsanslag inriittas för informa

tionsförsörjning fr.o.m. nästa budgetår. Under anslaget bör medel tas upp 

för att möjliggöra tillfälliga insatser för att få en förbättrad infotmationsför

sörjning inom viktiga omri'iden och för att snabbt kunna genomföra <Jngc

lägna förändringar. Från ansl<Jget bör vidare kunna bekostas vissa insatser 

för förbättringar när det gäller samordning och utnyttjande av statistik m.m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnformatiomförsörjning för budgetåret 1989/90 anvisa ett re

servationsanslag av 1270 000 kr. 

A 5. Insatser mot aids 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

89 306188 1 

230000000 

226000000 

Reservation 

1 Anslaget Särskilda medel för bckämpningcn av AIDS. 

12725727 1 

Från anslaget bekostas särskilda insatser för att bekämpa spridningen av 

det virus, HIV, som kan leda till sjukdomstillståndet aids. Handlingspro

grammet för insatser mot aids framgår av prop. 1987/88:79 om åtgärder mot 
AIDS (SoU JO, rskr. 165) och innefattar information till allmiinheten och 

särskilda grupper med s. k. risk beteende. Det omfattar vidare stöd till psy

kosocialt arbete. narkomanvård, kriminalvård och forskning inom området. 

Från anslaget utgår ocksi\ extra bidrag till Stockholms läns landsting. 

Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmii kommun och Malmöhus 

läns landsting. Genom bidraget. som avses utgå under en övergångstid, ges 

stöd till smittskyddsarbctet inom de landsting och kommuner där 1 HY-smit

tan är särskilt utbredd. 

Sjukdomstillståndet aids (Aequired lmmune Deficiency Syndrome) - för

värvad immunbrist - utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Infektion av 

HIV (Humant Immunbrist Virus). som kan kda till aids. hänförs till de vene

riska sjukdomarna. HIV-smittan sprids för närvarande över världen. Död

ligheten hos de smittade som utvecklar aids är mycket hög. Ett vaccin eller 

ett verksamt botemedel finns inte. Däremot utvecklas successivt läkemedel 

2 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. /Jiluga 7 
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som fördröjer sjukdomsförloppet. Det viktigaste medlet mot smittsprid- Prop. ,1988/89: 100 
ningen är tills vidare att lämna sådan information att människor kan vidta Bil. ,7 
ätgärder för att skydda sig själva och andra mot HIV-smittan. 

Det svenska samhället har engagerats i stor utsträckning i HIV/aids-be- ... 
kämpningcn. Landsting. kommuner och myndigheter bedriver en bred verk-

samhet för att förhindra smittspridningen och lämna stöd i olika former till 
dem som har smittats. Olika frivilliga organisationer spelar en viktig roll i . 
arbetet. Överallt i samhället görs omfattande och i många fall uppoffrande 

insatser. 

Exakta kunskaper om takten i HIV-smittans spridning i dag saknas i Sve

rige och andra länder i världen. Enligt den statistik som upprättas av statens . 
bakteriologiska laboratorium har 241 fall av aids inträffat i Sverige till och 
med den 30 november 1988. 221 var män, 16 var kvinnor och 4 var barn. Av 

de insjuknade har 112 rapporterats avlidna. Sammanlagt 1952 HIV-smittade 
har identifierats vid nämnda tidpunkt. varav 1653 män och 299 kvinnor. Un

der år 1988 har i genomsnitt ca 23 nya fall av HIV-smitta rapporterats varje 
månad. Majoriteten av de HIV-smittade utgörs av homosexuella och bi
sexuella män samt intravenösa missbrukare. Emellertid var 262 fall av troli

gen heterosexuell smitta hos svenskar och utlänningar i Sverige anmälda den 

30 november 1988. Den heterosexuella smittspridningen är mer jämnt förde

lad över landet under det att epidemin i övrigt är koncentrerad till de tre 
storstadsregionerna. 

Sverige deltar i det internationella arbetet att bekämpa aids. 

WI 10 utvecklar inom ramen för ett särskilt aids-program viktiga interna

tionella verksamheter. Europarådet har utökat sitt engagemang i denna 

fråga. En särskild nordisk arbetsgrupp för aids-frågor har inrättats under .. 
Nordiska ministerrådet. Sverige har i juni 1988 varit värd för den fjärde 
världskonfcrcnsen om aids. 

Ett handlingsprogram för den fortsatta bekämpningen av HIV/aids har 
lagts fram av regeringen i prop. 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS (SoU 10, 
rskr. 165). Handlingsprogrammet bör enligt min mening ligga till grund för 
insatserna mot aids även under budgetåret 1989/90. 

För förebyggande insatser beräknar jag 106 milj. kr. för budgetflret ... 
1989/90. Jag har därvid utgått från ett medelsbehov, som svarar mot vad som 

har beräknats för innevarande år för ändamålet. eller 110 milj. kr. Av detta 

belopp har jag emellertid beräknat 4 milj. kr. under förslagsanslaget E 1. 
Socialstyrelsen. 

Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn till att bidrag till driften av 

det nya säkerhetslaboratoriet och till andra insatser inom medicinsk och 
samhällsvetenskaplig forskning skall utgå från den sålunda beräknade ramen 

för förebyggande insatser. 
I nämnda proposition uttalades bl. a. att det extra bidraget till vissa lands

ting och kommuner skulle lämnas med 120 milj. kr. för år 1989. Bidraget 

avses betalas ut i början av budgetåret 1989190. Jag beräknar 120 milj. kr. 

för ändamålet. Det bör ankomma på regeringen att besluta om den närmare 

fördelningen av medlen mellan Stockholms läns landsting. Stockholms kom-
mun. Göteborgs kommun, Malmö kommun och Malmöhus läns landsting. 

På grundval av vad socialutskottet har uttalat i sitt betänkande 1987/88:10 18 



om åtgärder mot AIDS har riksdagen givit regeringen till känna att man inte 
nu bör låsa sig för en tidsgräns, efter vilken inga ytterligare statsbidrag skall 

utgå till ifrågavarande landsting och kominuner. Jag vill med anledriing av 
detta betona att det är viktigt att huvudmännen efter en övergångstid tar fi
nansieringsansvaret för de insatser mot HlV/aids som planeras och genom
förs. Det extra bidraget har varit avsi;:tt att hjälpa huvudmännen att snabbt 

komma i gång med nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridningen. 
Att staten på detta sätt övergångsvis underlättat smittskyddsarbetet inom de 

värst drabbade regionerna får emellertid inte på sikt leda till en annan kost
nadsfördelning mellan staten och de kommunala instanserna iin den som 
motsvaras av ansvaret för olika åtgärder inom samhället. 

Jag är inte beredd att i detta sammanhang ta ställning till frågan i vilke1i · · 

utsträckning det extra statsbidraget skall utgå för tiden efter ar 1989. Erfa
renheter om hur epidemin utvecklar sig i Sverige bör uvvaktas. 

Under anslaget har för innevarande budgetiir också beräknats medel för 

stöd till utbyggnaden av hem för vård enligt lagen (1981: 1243) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Medel till detta itndamål bör emellertid be
räknas för budgetåret 1989/90 under förslagsanslaget H 2. Bidrag till miss

hrukarvård m. m. En utbyggnad av LVM-viirden för människor med svårar
tade narkotikaproblem är emellertid ett viktigt led i ansträngningarna att be

gränsa HIV-smittans utbredning. 
Jag vill i detta sammanhang nämna att jag i det följande kommer att be

räkna ca 8,2 milj. kr. för socialstyrelsens insatser mot aids-epidemin och ca 

15,2 milj. kr. till en basorganisation m. m. vid SBL för bekämpningen av 
HIV/aids. Tillsamman med.de 35 milj. kr. som föreslås bli stiillda till förfo

gande under förslagsanslaget H 2. fö1'eslås således att sammanlagt ca 284,4 
milj. kr. på anslag under socialhuvudtiteln får disponeras för åtgärder mot 

HIV/aids under budgetåret 1989/90. 
Jag beräknar anslaget till sammanlagt 226 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Insatser mot aids för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag på 226 000 000 kr. 
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B. Administration av socialförsäkring m.m. 

Riksförsiikringsvcrkct (RFV) och de allmänna försäkringskassorna svarar 
för admini~trationen av huvuddelen av samhlillets ekonomiska trygghetssys

km. 

Den ekonomiska omfattningen av det socialförsäkrings- och bidragssys
km som handhas av denna administration framgår av följande sammanställ

nmg. 

Allmiinna harnbidrac 
Fi\riildrafiirsiikrin11 • 
v:irdbidrag for h,;i1dikappadc b;irn 
13iura!!,sfiirskull ( hruttn) 
13arnpcnsiun.:r. inkl. .'\TP 
Sjukfiirsiikring 
Folkpension och pcnsionstillskoLL 
/\limiin tilliiggspension (ATP) 
Kommunal! hnstadstilliigg 
Ddpl~nsion 
Arbetsskade-·- och yrkesskadccrsättning 
Hilstiid till handikappade 
Koman! arb..:tsmarknadsstöd, utbildningsbidrag 
Dagpenning till värnpliktiga m.m. 

Beräknade utbetalningar 
budgetåret 1988i89 (milj. kr.) 

10140 
10640" 

660 
2685 

650 
49.600 
54360 
65400 

1230 
1400 
l\500 

250 
3970 

185 

209660 

De olika stödformerna redovisas under C- och D-avsnitten. De ersätt
ningsformcr som ingar i de två sista punkterna redovisas under arbetsmark

nads- och försvarsdepartementens resp. huvudtitel. 
De här niimnda ekonomiska trygghetssyskmens kostnadsutveckling i mil

jarder kr. och relativa andel av samhällsekonomin framgår av följande sam
manställning. 

De S<Jciala stödform..:rnas ekonomiska omfattning 
BNP lill marknadspris 
Stödformernas andel av BNP i% 
1i"ans!ercringar fdn socialförs;ikring m.m. till hus
h~ilkn (efter skattcavdrag) 1 

'f(•ial privat konsumtion 
·1ransfcrningar i ''.(, ;iv privat konsumtion' 

1970 

19,5 
172.2 

11.3 

14,0 
92,0 
15,2 

1980 1987 

97,9 199.4 
525,J 1 009,2 

18,6 19,8 

68.0 133,0 
270,0 525,0 

25,2 25,3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ii.r 19711 uppskattade viirdcn 

De ersättningar som efter skatteavdrag utgår från socialförsäkringen m.m. 
motsvarar omkring 25 r;.;.. av den totala privata konsumtionen i landet och 

har säledcs stor betydelse ur fördclningspolitisk synvinkel. De innebär en 

betydande omfördelning av utrymmet för privat konsumtion till förmån för 
de ekonomiskt siimre stiillda grupperna i samhället. Det ekonomiska trygg

hetssystcmet omfattar hela befolkningen och är till större delen samordnat i 

lagen ( 1 ')62:1~1) om allm~in försiikring, som omfattar sjukförsäkring linkl. 
tand\·ardsfiirsiikring och föräldraförsäkring), folkpensionering och ATP. 

lnom socialförs:ikringsadministrationen pågår ett omfattande utvecklings-
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arhete där målet är att i princip all individinriktad handläggning av försäk- Prop. J 98K/89: J 00 
ringsärendcn skall förläggas till försäkringskassornas lokalkontor. Målet är Bil. 7 
att denna decentralisering i huvudsak bör vara genomförd under budgetåret 
1991/92. Organisation och arbetssätt förändras bl.a. härigenom i riktning 

mot större ansvar och befogenheter för enskilda handläggare. 

Jag framhöll redan i min anmälan till föregående års budgetproposition att 
lokalkontoren vid en genomförd decentralisering bör ha en sådan förgrening 

att - även fortsättningsvis - medborgarna i alla delar av landet kan erbjudas 
en god service. Jag framhöll också att den framtida socialförsäkringsadmi

nistrationen hör utmärkas av en organisation där personalen kan utnyttja 
teknikstöd i syfte att medverka till god service och ökad kvalitet i handlägg
ningen av försäkringsärenden. Detta leder till slutsatsen att en rimlig minsta 
storlek måste föreligga hos lokalkontoren och därmed hos det befolknings
underlag som kontoret skall betjäna. 

Sammanfattningsvis bör således det framtida lokalkontorsnätet bygga på 

kontor som har tillräcklig bärkraft att med kunnig personal och teknikstöd 
ge en god service i i stort sett samtliga s.k. individinriktade ärenden. Jag vill 

samtidigt här. liksom jag gjort tidigare, framhålla att det i glesbygder med 
långa avstånd och ringa bcfolkningsundcrlag kan behöva tas siirskilda hän

syn vid utformningen av lokalkontorsniitet. 

Jag vill understryka att det liksom hittills ankommer på styrelsen för resp. 
försäkringskassa att inom tilldelade ekonomiska resurser besluta om organi
sationen av lokalkontoren inom kassans område. 

Även för försäkringskassornas centralkontor innd1iir den pågående de
centraliseringen betydande förändringar. Centralkontorets ansvar för att so

cialförsäkringen tillämpas likformigt och rättvist inom länet ökar. Likaså 
kommer försäkringskassornas administrativa ansvar för övergripande poli

cyfrågor rörande den egna kassans personalpolitik, pcrsonalutveckling, or
ganisationsutvcckling, information. ekonomi och budget att betonas ytterli

gare. 
Den:ntraliscringen stiiller stora krav pi\ kompetensutveckling för framför 

allt personalen vid lokalkontoren. I förra årets anslagsframställning redovi
sade RFV en plan för personalutvecklingsinsatser. Planen har i ;'\rets anslags
framställning reviderats och sträckts ut över en längre tidsperiod. Jag delar 
uppfattningen att kompetensutvecklingen är en viktig förutsättning för att 
den decentralisering som nu pågår skall kunna genomföras pft ett tillfreds
ställande sätt. 

Liksom RFV vill jag understryka behovet av en hclhetslösning på de pro
blem som kan skönjas inom socialförsäkringsadministrationen. En sådan in

nefattar åtgärder för att effektivisera lokalkontorsstrukturcn, utveckling av 

personalens kompetens och att inrikta verksamheten mot försäkringens cen

trala delar för att ge stadga, arbetsro och den rationella hantering av försäk
ringen som kan begäras av socialförsiikringsadministrationcn. Inte minst bör 

man utnyttja kompetensutveckling. utveckling av arbetsorganisationen och 

ADB-stöd i syfte att kunna motverka krav pil personalförändringar till följd 

av förändringar i försäkringen. 
För budgetåret 1989190 föreslår jag avsevärda förstärkningar till försäk

ringskassorna såväl vad gäller ADB som personal. Härigenom ges en god 21 



grund för att med kraft fortsätta arbetet med socialförsäkringsadministratio

nens utvt'ckling. Jag utgår också frfo att RFV och forsiikringskassorna kom
mer att vidta ytterligare åtgärder i syftl' att rationalisera verksamheten och 
diirigenom kunna förbättra servicen till medborgarna. 

Föriindringsarbetet inom socialförsäkringsadministrationen ställer också 
nya krav på ADB-stödet. Det nuvarande ADB-systemet. som i hög grad är 

centraliserat och inriktat mot effektiva utbetalningsfunktioner, kan inte till
fredsställa dessa krav. 

RFV har, i samråd med statskontoret och i nära samarbete med försäk

ringskasrnrna. på regeringens uppdrag utrett frågan om den framtida ADB
verksamheten för socialförsäkringen på 90-talet och därefter. Utredningen 

redovisar ett huvudförslag. kallat fAS 90. och ett referensalternativ för den 
(;lngsiktiga inriktningen av ADB-stödet för försäkringskassorna och RFV. 

FAS 90-förslagct innebär en decentraliserad lösning med samverkande lo

kala och centrala register och datorer. Referensalternativet bygger på en 
fortsatt om iin moderniserad central drift av ADB-systemet. 

RFV har efter samråd med statskontoret och försäkringskassorna föresla
git att den framtida ADB··tekniska utvecklingen skall bedrivas i riktning mot 
en framtida ADB-struktur enligt FAS 911-förslaget. 

Förslaget innebär i korthet att en systemstruktur utvecklas där alla lokal
och centralkontor far egen datorkraft. Kontoren knyts samman i ett gemen
samt kommunikationsniit, grundat på nuvarande lösning. Grunddata för 

sjuk- och föriildraförsäkring lagras i lokala register. Den integritetskänsliga 
informationen i de lokala registren blir endast åtkomlig för det lokalkontor 

d:ir uppgifterna lagras. Lagring av register där betyda·nde stordriftsfördelar 

finns sker i första hand centralt. Det gäller framför allt information om pen

sioner. barnbidrag och bidragsförskott. Utbetalnings\'erksamheten kommer 
iiven fortsf1ttningsvis att ske vid ADB-centralen. 

Riksrcvisionsvcrket (RRV) har anmodats yttra sig över utrcdningenJ sitt 
yttrande ( RRV 1988: 1593) instämmer verket i bedömningen att socialför
säkringens ADB-stöd behöver förstärkas och moderniseras. RRV menar 
dock att det råder osiikcrhet bl.a. kring försäkringskassornas framtida verk
samhet. Ytterligare utrcdningsarbete mästt: enligt RRV genomföras innan 
slutlig ställning kan tas till utformningen av dd framtida ADB-stödet för so
cialförsiikringen. 

Till detta vill jag ge min syn på det framtida ADB-stödet inom socialför

säkringen. Det är viktigt att fä till ständ ett väl fungerande ADB-stöd i syfte 

att ta till vara de möjligheter till ökad effektivitet och service som en decen

traliserad ärendehandläggning innebär. För att få en effektiv administration 
kriivs att teknikstödet för ärendehanteringen integreras med moderna funk

tioner för uppföljning och kontorsstöd för t.cx. registcrhantcring. ordbe
handling och kalkylering. En datorisering av manuella rutiner och register 
ger ocks[1 möjlighet att ytterligare rationalisera verksamheten. 

Den framtida utvecklingen av ADB-verksamheten inom socialförsäk
ringen bör enligt min mening pil sikt inrikta ADB-stödet mot en struktur där 

registerhanteringen inom sjuk- och föriildraförsäkringen förläggs lokalt och 
där ocksi"i andra möjligheter att automatisera register- och blanketthante
ring. beriikningsrutiner och ordbehandling tas till vara. 
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En' datorisering av lokala sjukförsäkringsregister skapar också förutsätt
ningar för att 1ricra systematiskt än hittills sammanställa information om 
sjukfrånvaron och dess orsaker. Detta ger i sin tur ökade möjligheter att 
komma till rätta med de allt mer ökande utgifterna för sjukfrånvaron. Jag 
finner att vad utredningen i dessa delar har föreslagit. väl stämmer överens 
med den inriktning jag här har angivit. 

Jag delar också utredriingens uppfattning att ett utbyggt lokalt ADB-stöd 
ökar möjligheterna till inflytande på systemutvecklingsarbetet från försäk
ringskassornas sida. Kassornas möjligheter att utveckla.eget, lokalt anpassat 
verksamhetsstöd som komplement till centralt utvecklade ADB-system för
bättras också. 

Uppbyggnaden av teknikstödet bör så långt möjligt ske successivt. En så
dan genomgripande förändring som det här är fråga om kommer att beröra 
flertalet anställda inom försäkringen. Stora krav kommer att ställas på både 
dem som utvecklar systemen och på dem som är användare av systemen. En 
bred datamognad måste därför skapas och är enligt min mening en nödvän
dighet för att kunna genomföra den önskvärda förändringen av ADB-verk
samheten. 

Ansvaret för system- och program utveckling ligger på RFV. Detta inne
fattar dels ansvaret för centrala system och program, dels ansvaret för att 
utveckling av lokala system och program sker i överensstämmelse med ge
mensamma standards och även i övrigt sker på ett säkert och effektivt sätt. 
För att ett effektivt utvecklingsarbete skall kunna bedrivas krävs dessutom 
att försäkringskassorna har ett reellt inflytande och att ett samarbete sker i 
alla delar av socialförsäkringens organisation. 

Enligt min bedömning är det önskvärt att system och program utformas 
på ett sätt som möjliggör att användaren möter en enhetlig uppbyggnad av 
tillämpningar oavsett om det är på lokal, regional eller central nivå inom or
ganisationen. För användarna underlättar detta tillgängligheten till data oav
sett p<I vilken nivå i organisationen de lagras. 

Ett första steg mot ett förbiittrat lokalt teknikstöd har, enligt min uppfatt
ning, tagits genom det pågående utbytet av befintliga terminaler mot person
datorbaserade arbetsplatser i lokala nät. Det är viktigt att se detta som en 
plattform med en möjlighet till flexibel utbyggnad med hänsyn till framtida 
kknisk utveckling och varierande behov av bearbetnings- och lagringskapa
citet vid olika kontorsstorlek. Den förtätning till 3 000 arbetsplatser som jag 
föreslår, kommer att innebära en avsevärd förbättring av försäkringskassor
nas förutsättningar att bedriva verksamheten på ett för allmänheten och de 
anställda effektivt sätt. 

Jag återkommer senare under anslagen B 1. Riksförsäkringsverket och 
B 2. Allmänna försäkringskassor till de närmare ställningstaganden som er
fordras för utformningen av det framtida ADB-stödet för socialförsäkrings
administrationen. 

I sin anslagsframstiillning anför RFV att det finns behov av ett förtydli
gande angående ansvarsfördelningen mellan RFV och försäkringskassorna. 
RFV konstaterar att prop. J 982/83: 127 om vissa administrativa frågor inom 
den allmänna försäkringen, m.m. enligt verkets mening ger erforderlig klar
het, men hemställer ändock att regeringen klargör sin inställning beträffande 
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verkets lcdningsansvar inom socialförsäkringsadministrationen. Jag vill med Prop. 1988/89: 100 
anledning av detta anföra följande. Bil. 7 

De grundliiggande reglerna om ansvarsfördelningen mellan RFV och för

siikringskassorna finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). I 
I kap. 2 * AFL sägs att den allmänna försäkringen handhas av RFV. de all
männa försäkringskassorna samt de lokala organ som regeringen bestäm

mer. Av 18 kap. 2 * framgår vidare att RFV utövar tillsyn över de allmänna 
försäkringskassorna. som har att ställa sig verkets anvisningar till efterrät
telse. Försiikringskassan är första instans i fråga om beslut i försäkringsärcn

den. RFV skall. i enlighet med 20 kap. 12 ~- verka för att bestämmelserna 
om den allmänna försäkringen tillämpas likformigt och rättvist. 

Socialförsiikringsutskottct har i sitt senaste betänkande om administratio

nen av socialförsiikringcn m.m. (SfU 1987/88: 19) anfört att RFV är central 

förvaltningsmyndighet för iirenden som rör den allmänna försäkringen. del
pensinnsförsiikringen. arhetsskadeförsiikringen, allmänna barnbidrag och 
bidragsförskott samt för vissa uthetalningsärenden. Verkets uppgift är hu

vudsakligen all leda och utöva tillsyn över administrationen av försäkrings
och bidragssystemcn. svara för uppföljning och utvärdering, vara part i soci
alförsäkringsmM och utbetala vissa typer av förmancr. Vidare svarar RFV 

för handliiggningen av bl.a. yrkesskadeförsäkring samt ärenden enligt vissa 
iildre författningar. 

Angt1endc försiikringskassorna anför utskottet att de är.fristående offent

ligriittsliga organ med egna styrelser. Försäkringskassornas huvudsakliga 

uppgift iir att handHigga enskilda ärenden inom försäkrings- och bidragsom
ddet. Kostnaderna för försiikringskassornas administration finansieras till 
15 r;;- över ett förslagsanslag i budgeten. Resterande 85 ')·(, av kostnaderna 

finansil·ras med arbetsgivaravgifter och egenavgifter från inkomsttitel på 
statsbudgeten. Anvisade medel fördelas av RFV mellan de olika försäkrings
kassorna efter samriid med Försiikringskasseförbundet. 

Den niirmare regleringen av ansvarsfördelningen mellan RFV och de all
miinna försiikringskassorna har från regerings och riksdags sida lagts fast ge
nom propositionerna 1980/81:.135 om former för styrning av försäkringskas
sornas förvaltningsutgiftcr, m.m., 19X2/83: 127 om vissa administrativa frå
l,!<H inom den allmänna försiikringen. m.m. och 1985/86:73 om ökat förtroen

demannaintlytande i de allmänna försäkringskassorna och riksdagens beslut 

i anledning av dessa. 

1 prop. 191'>2/X3: 127 slog föredragande statsrf1det fast att det inom statsför

valtningen ankommer pE1 de centrala förvaltningsmyndigheterna att främst 

se till att arbetet inom deras olika sektorer bedrivs enligt riksdagens och re

geringens intentioner. Myndigheterna har det centrala lcdningsansvaret 
inom sitt verksamhetsområde och skall vidare söka tillgodose behovet av 

samordning samt kraven pil riittssäkerhet, service och effektivitet. Den cen
trala detaljregleringen av regionala och lokala organ bör dock inte vara mera 

omfattande än nödvändigt. 

Dessa allmänna principer måste ocksii. enligt det föredragande statsrådet, 

giilla för administrationen av socialförsäkringssystemet. De allmänna försäk-

ringskassorna iir inte statliga myndigheter utan självständiga offentligrätts

liga organ. De uppgifter de har att svara för är emellertid. påpekas det. i 24 



sin helhet statligt reglerade och verksamheten finansieras helt med allmänna 
medel. Försäkringskassorna är därför i sin verksamhet att jämställa med 

statliga organ. 
Socialförsäkringsutskottet (SIU 1982/83:24) ställde sig bakom statsrädcts 

uppfattning samtidigt som utskottet i likhet med föredraganden underströk 
den starkare markering som görs angående RFV:s ansvar för den centrala 
lednings- och tillsynsfunktionen och dess betydelse för att statsmakternas be
slut och intentioner uppfylls. Speciellt pekas på behovet av insatser för att 

tillse att ersättningsregler m.m. tilHimpas likformigt och rättvist. att allmän
heten får en så långt möjligt likvärdig service och information oavsett bo
stadsort och att en rationell och effektiv resursanvändning säkerst~ills. 

Det är enligt min mening viktigt att framhålla att markeringen av RFV:s 
ansvar för den centrala lednings- och tillsynsfunktionen skall. så som social
försiikringutskottet också gjorde. ses i förening med de starka strävanden 

mot en decentralisering som gäller på områdi::t. Det har tidigare understru

kits. och jag gör det också nu. att alla möjligheter till decentralisering skall 
tas till vara. Inom försäkringshandHiggningen har skett en fortlöpande ut

flyttning av beslutsfunktionerna och numera gäller att i princip all individin

riktad handläggning av försiikringsärenden skall förläggas till försäkrings

kassornas lokalkontor. 
Jag anser det s<lledes synnerligen viktigt att striivandena mot en fortsatt 

decentralisering fortgår med oförminskad inten~itet. Det är m:kså angeläget 
att pi'tminna om vad som framhölls i prop. 1986187:99 om ledningen av den 
statliga förvaltningen. Där betonas vikten av decentralisering och att samti

digt detaljreglering via statsbidrag och centrala myndigheters normgivning 
måste minska. Detta innebär emellertid inte att riksdagens och regeringens 

ambitioner när det gäller att styra förvaltningen minskar. Tvärtom framhålls 

vikten av att förvaltningen fungerar som ett effektivt redskap för förwrkli
gande av riksdagens och regeringens intentioner. rniremot förändras for

merna för hur denna styrning skall utövas från detaljreglering till ökad måls
tyrning. 

Regeringen har den 24 november 1988 utfärdat en förordning med ny in
struktion för RFV, där verkets roll och ansvar läggs fast i enlighet med vad 
jag nu har anfört. De grundläggande reglerna om verkets och försäkrings
kassornas uppgifter finns, som förut nämnts. i lagen om allmän försiikring. 

Inom det administrativa omddet innebar införandet av ett nytt hudgete
ringssystcm en övergång till ram- och målstyrning. Genom utnyttjande av 

ekonomiska styrinstrument kunde behovet av administrativa ddaljreglc

ringar begränsas kraftigt. I stället betonas att styrningen bör ske med hjälp 

av riktlinjer och ramar. Även inom detta område har således en betydande 

decentralisering skett från RFV till försäkringskassorna. Jag vill emellertid 

understryka det angelägna i att prövningen i detta avseende fortsätter s[1 att 

ytterligare decentralisering av beslutsbefogenheter inom det administrativa 

omn'\det kommer till sttmd. Enligt vad jag erfarit kommer också ytterligare 
decentraliseringsfitgärder att vidtas och initieras från RFV:s sida. Att denna 

utveckling fullföljs är av stor betydelse inte minst för att försäkringskassor

nas styrelser skall kunna ta det ansvar för .socialförsäkringens tilliimpning 
och för de administrativa ledningsfunktionerna inom kassan som de har i en-
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lighet med prop. 1985 186:7:~. Jag har i det föreg{1ende berört de huvudsakliga 

ramar inom vilka försäkringskassorna utövar sitt ansvar. 

För att socialförsiikringsadministrationen skal! fungera effektivt krävs att 

det finns ett förtroendefullt ;;amarbete mellan RFV och försäkringskassormi. 

Jag vill understryka det angelägna i att detta måste gälla inte minst för det· 

arbete som skall föreg;\ bestämnuindet av mål. ramar öch riktlinjer för verk" 

samheten. 

B l. Riksförsäkringsverket 

1987/88 Utgift 379013.+38 
1988189 Anslag 355 756 000 1 

1989/90 Förslag 400 724 noo 
1 A\· ansla!!el för budgcU1ret 1988/89 har 1605 000 kr. inte stiillts till rlksforsäkringsver-
kets di,position till följJ av tillämpande! av en utgiftsram. -

Riksförsiikringsver~,et (RFV) iir central förvaltningsmyndighet för social-. 

försiikringen och anslutande bidragssystem - dvs. sjukförsäkring inkl. för

iildraförsiikring och tanddrdsförsäkring. folkpensionering. tilläggspensio

nering -- samt delpensionsförsiikring och arb_ttsskadcförsiikring. allmänna. 

barnbidrag och bidragsförskott. hibtöd till handikappade. ersättning för 

viird av när~taemk samt för iirenden som rör utbetalning av utbild;ningsbi

drag vid arbetsmarknadsutbildning och dagpenning till vissa viirnpliktiga. 

I verkets uppgifter _ing<lr bl.a. att svara för den centrala ledningen och för 

tillsynen av de allmänna försäkringskassornas verksamhet. RFV s':"arar för 

utbetalningen av hu':'.uddelen av förm;inerna genom sin ADB-central i 

Sundsvall. Verket handlägger också ärenden enligt Jagen U954:243) om yr

kcsskadeförsi\kring m.fl. iildre författningar inom motsvarande omri1dc. 

I l11s verket handläggs äwn iirenden angående debitering och uppbörd av ar~ 
bc"tsgivaravgifte!· som avser tid före iir I 985. För bevakning av rättspraxis 

inom socialförsiikringsomr{1det finns en ombudsenhet som fullgör verkets 

uppgift att intr:ida som part i försiikringsdomstolarna. Verket är vidare redo

' isningscentral för eti antal myndigheter och de allmänna försäkringskas

sorna. 

RFV:s styrelse bestiir fr.o.m. den 1 januari 1989 av högst nio ledamöter 

med generaldirektiiren som ordförande. Vi.:rket i1r organiserat på en admi

nistrativ avdelning. en tillsynsavdelning. en utvärderingsavdclning och en 

ombudsenhet. Dessutom finns en ADB-central. och en yrkesskade- och av

giftsbyrii. ADB-centralen är placerad i Sundsvall. 

Riksförsäkringsverket 

RFV fön:sl{tr i sin anslagsframställning bl.a. följande. 

1. 11 uvudförslag budgetåret 1989/90 - 1 780 000 kr. Sammanlagt för en tre

[1rsperiod har RFV riiknat med en minskning av förvaltnings- och lokalkost

naderna om 5 866 000 kr. Minskningarna beräknas genomföras genom av

veckling av avgiftsbyrån. Avvecklingen av avgiftsbyriln medför för budget

året 1989/90 en minskning även av kostnaderna för ADB-·driftcn med 
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300 000 kr. och porto kostnaderna med 100 000 kr. 
2. För nya arbetsuppgifter i samband med reformer angående avgifter för 

ålderspensionärer vid sjukhusvård behövs ytterligare medel för 4 tjänster 
samt för ökade portokostnader med sammanlagt ca 2,8 milj.kr. Härutöver 
hehövs för insatser i samband med genomförandet av efterlevandepensions
reformen 9,6 milj.kr. under budgetåret 1989/90 varav 6.6 milj.kr avser infor
mation. 

3. Förvaltnings- och lokalkostnadsposterna bör sammanföras i form av 
ramanslag. RFV avser att efter samråd med byggnadsstyrelsen överta ansva
ret för visst löpande underhåll av verkets lokaler i Stockholm. 

4. Till följd av bl.a. fortsatt utbyte av terminalutrustning vid försäkrings
kassorna samt förstärkning av den centrala datorkapaciteten behövs för 
ADB-driften ytterligare ca 33 milj.kr. Den kraftiga kostnadsökningen sam
manhänger med att den äldre utrustningen är avskriven. Den nuvarande ter
minaltätheten innebär en terminal per 10 handläggare. Detta medför en 
mycket pressad arbetssituation vid försäkringskassorna. En terminalförtät
ning till en terminal per 5 handläggare är helt nödvändig. Detta innebär ett 
ökat medelsbehov om ca 19 milj.kr 

5. RFV har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en utredning 
avseende den långsiktiga inriktningen av ADB-verksamheten på socialför
säkringsområdet, den s.k. FAS 90-utredningen. Ett fortsatt utrednings- och 
utvecklingsarbete behövs inför statsmakternas slutliga beslut om framtida· 
ADB-struktur. De verksamhetsområden som närmast berörs omfattar verk
samhets- och informationsanalys, försöksverksamhet, resursuppföljning och 
prognos samt tekniska studier och utbildning. Det är också väsentligt att en 
utveckling och förbättring av teknikstödet kan fortsätta under den närmaste 
tiden. För att klara dessa angelägna insatser inom ADB-området behövs 
16,7 milj.kr. för budgetåret 1989/90. 
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---------------------------

Pt>rso1111/ 

Amla1: 
ur~ifrer 
Fö-r\·altningskosrnader 

(därav liinckostnadcr) 
Lokalkostnader 
Kostnader för drift av datamaskinanläggning 
111.111-

Försiiksn::rksamhet p<i ADB-{1mrädet 
Ersättning till p11stvcrkct m.m. 
E ng[tngs11nvisning 

Summa utgifter 

lnkomsrer 
Fiirsiiljning av puhlikationcr m_m. 
Ersiittning från allmänna pensionsfonden 
Ersiittning frän de allmiinna försäkrings
kas~orna 
Ersiittning fr:111 swtens liine- och pcnsionsverk 
för datadrift m_m. 
Ersiittning friln de affärsdrivande verken 

Ncttout~ift 

1988/89 

919 

1796420001 

( 160532000) 1 

30764000 

111 722000 

200445000 

522573000 

15000 
55 848000 

102 195 000 

0 709000 
2050000 

355756000 

Beräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

- 7 

+ 6568000 
(+ 8835000) 
+ 2536000) 

+ 46672000 
+ 16700000 
+ 11846000 
+ 5900000 

+ 90222000 

+ 5000 
+ 5260000 

+ 39700000 

661000 
+ 950000 

+ 44968000 
1 Av ;mgivct hdopp har 1605 000 kr. inte stiillts till riksförsiikringsvcrkets disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram_ 

J•öredragandens Ö\'ervägandcn 

Fr.o. m den I januari 198.'i samordnades upphörden av arbetsgivaravgifterna 
med skatteuppbörden och administrationen nnkommcr på skattemyndighe
terna. RFV skall dock svara för dehitering och uppbörd av avgifter som avser 

utgiftsilr före i1r 1985. 1 samband med omläggningen kan RFV:s avgiftsbyrå 
successivt avvecklas i takt med att arhctsuppgifterna försvinner. 

A ven andra arhetsuppgifter inom såväl försäkringshandliiggningen som 
administrationen har successivt decentraliserats till regional och lokal för

valtning. Jag finner det angeläget att denna utveckling kan fortsätta. Därige

nom renodlas RFV:s roll som central förvaltningsmyndighet. I samband här

med vill jag betona verkets mycket viktiga roll niir det gäller att ta fram prog

noser och resultatanalyser samt utvärdera socialförsäkringsverksamheten. 

Jag anser att RFV i likhet med försiikringskassorna bör ingå i den första 

gruppen myndigheter s{tvitt avser de treäriga hudgetcyklar som pl<lneras för 

tid fr.o.m. hudgetåret 199!/92. 

Jag godtar RFV:s huvudförslag såvitt avser budgetåren 1989/90 och 

J 99lJ/9 l. Utgangspunkten för mitt förslag är att RFV genom avvecklingen nv 

nvgiftshyrån ~kall ha genomfört en real minskning för år 1 av förvaltnings

kostnnderna om 1 862 000 kr. och för år 2 av förvaltnings- och lokalkostnn

derna om respektive I 574 000 kr. och 1446 000 kr. 

I samband med flera nya reformer på socialförsäkringsområdct ökar 

RFV:s arbetsuppgifter. Fr.o.m. den 1 jnnuari 1989 gäller ett nytt system för 

avgifter vid sjukhusvärd för äldcrspensionärer där avgiften för sjukhusvård 
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tas ut genom avdrag på den allmänna pensionen (prop. 1988/89:33, SflJS, 

rskr. 46). Den 1 ju.Ii 1989 införs möjlighet till ersättning från den allmänna 

försäkringen vid ledighet för vård av närstäende (prop. 1987/88: 176. SoU 
1988/89:6, rskr. 55). Enligt förslag som senare denna dag läggs fram av stats

rädet Lindqvist (prop. 1988/89:69) genomförs den 1 juli 1989 den första etap

pen i en utbyggnad av förmånerna frän föriildraförsäkringen. För ökade ar

betsuppgifter i samband härmed beräknar jag medel för ytterligare fyra 

handläggartjiinster. Jag beräknar iiven m..:del för ökade portokostnader. 

För rdorm..:n om efterlevandepensioneringcn beräknade jag i prop. 

1987/88: 171 ett behov om 9 milj.kr. för kostnader i sam hand med ikrafttri\

dandet. RFV har genom regeringsbeslut medgivits anslagsöver~kridande för 

innevarande budgetår med 3.1 milj .kr. Det återstående beloppet 5. 9 milj. kr. 

bör tas upp för budgetåret 1989/90. 

Fiir kostnader för lokalunderhåll som RFV skall svara för fr.,i.m." budget

året 1989/90 har jag räknat upp förvaltning~kostnadspostcn med.125 UOO kr. 

Lokalkostnaderna beräknas minska med motsvarande bdopp. 

Kostnaderna för ADB-driften beräknas öka i samband med fortsatt utbyte 

av förslitna terminaler vid försäkringskassorna och RFV samt i och med att 

kassorna tillförs ökad lokal bearbetningskapacitet. Vidare finner jag det 

nödvändigt med en väsentlig terminalförtiitning. Under de senaste åren har 

ytterligare rutiner gjorts beroende av ADB~stöd. Detta tillsammans med vo
lymökningarna har medfört att arbetssituationen vid försäkringskassorna för· 

närvarande är ytterst pressad. En avsevärd förhättring torde uppstå genom 

att tillföra kassorna ytterligare 1500 terminaler. I anslutning till terminalut

bytet och förtätningen hehövs en förstärkning av den centralll datorkapacite

ten. För ökade kostnader för ADB-driften har jag för nästa budgetår beräk

nat sammanlagt ca 46, 7 milj.kr. 

Utvecklingen av ADB-stödet är av stor betydelse på socialförsäkringsom

r~ldet. RFV har inkommit till regeringen med förslag rörande den långsiktiga 

inriktningen av ADB-verksamheten, den s.k. FAS 90-utredningen. Utred

ningen föreslilr att teknikstödet framdeles skall bygga på en samverkan mel

lan lokala och centrala register och datorer. Jag har i inledningen till B-av

snittet närmare redovisat att jag principiellt stöder detta. Jag har också i 
detta avsnitt lämnat vissa riktlinjer för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Sammanfattat innebär dessa att den fortsatta uthyggnaden av ADB-stödet 

bör ske på ett sätt som möjliggör en bibehållen flexihilitct och anpassning till 

kommande ny teknik. Arkitekturen bör vara öppen i tekniskt avseende samt 

så längt möjligt bygga på en standardisering av programvara från central da

tor till lokal dator. En successiv utbyggnad bör ske i samhand med att lokala 

tillämpningar införs. Det senare innebär en, i förhållande till FAS 90-försla

get, ma utdragen genomförandetid. 

Jag delar RFV:s uppfattning att verksamhets- och informationsanalyscina 

är centrala delar i det fortsatta utredningsarhetct. Detta skall leda till förslag 

om vilka tilliimpningar som bör överföras fran central till lokal drift. hur de 

bör vara utformade samt i vilken takt de bör införas. 

För att mer exakt kunna bedöma behovet och omfattningen av det fram

tida t..:knikstödct är det viktigt att analysera mängden data och den struktur 

som flödet av data har. Jag anser att vissa "fullskaletest" bör göras för att ge 
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underlag för bedömning av effekterna och konsekvenserna av att en ny tek
nik tas i drift. rvtöjligheterna att utnyttja det nya ADB-stödet i syfte att ratio
nalisera verksamheten bör ägnas särskild uppmärksamhet. Det fortsatta ut
vecklingsarbetct bör bl.a. innefatta en test och utvärdering av den teknik 

som utgörs av de lokala näten och PC-terminalerna. Det är också väsentligt 
att analysera konsekvenserna för personalen och hur arbetsorganisation och 

arbetsinnehåll kan påverkas. För fortsatt utredningsarbete jämte försöks
verksamhet har jag.för budgetåret 1989/90 beräknat 16,7 milj.kr. 

1 bilaga 2 Gemensamma frågor, civildepartementet, föreslås nya finansie
ringsprinciper för statens generella redovisningssystem. Till följd härav be
riiknar jag att RFV:s anslagsbehov minskar med ca 3,9 milj.kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 

RFV fr.o.m. den 1juli1989. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
400 724 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rik~försäkringsverket för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 400 724 000 kr. 

B 2. Allmänna försäkringskassor 

1987/88 

1988/89 
19X9/90 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

466351598 

4616410001 

513000000 
1 Av anslagd för hudgctarct 1988/89 har 25 281000 kr. inte ställts till försäkringskas
sorn,1s Jisposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Försäkringskassorna handliigger enskilda ärenden inom socialförsäkrings
och bidragssystemen pil regional och lokal nivå. Kassorna tar emot ansök
ningar och prövar rätten till ersättning samt fattar beslut i de enskilda ären
dena. 

. Det finns 26 allmänna försäkringskassor i landet, en i varje landstingskom

mun och i kommun som inte tillhör landstingskommun. I försäkringskassan 

finns en styrt'lse där ordförande och vice ordförande utses av regeringen. 
1 luvuddclen av den verksamhet som innebär kontakt med de försäkrade 

sker vid lokalkontllren som uppgår till ca 430. I varje kommun finns minst 

ett lokalkontor. Härtill kommer ett drygt 30-tal filialcxpeditioner. 

Beslut i vissa ~ocialförsäkringsfrågor fattas av socialförsäkringsnämnden 
som iir förtroendevald. Det finns 165 socialförsäkringsnämnder i landet. 

Hos försiikringskassorna finns för närvarande omkring 15 000 årsarbetare, 
varav ca 10 600 årsarbetare pi\ lokalkontor. 

Bcstiimmciserna om allmänna försäkringskassor finns i lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. 

Frii.n anslaget finansieras 15 % av kostnaderna för försäkringskassornas 
administration. Resterande 85 % finansieras med arbetsgivaravgifter och 
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egenavgifter från inkomsttitel på ~tat~budgeten. Anvisade medel fördelas av 

riksförsäkringsverket1 mellan de olika försäkringskassorna. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsiikringsverkets (RFV) förslag kan sanmurnfattas enligt följande. 

I enlighet med givna direktiv har RFV lagt fram ett huvudförslag som om

fattar hudgetåren 1989/90- 1991/92. Enligt förslaget minskas utgifterna med 

5 c,.;, på tre {1r med fördelningen I % första och 2 % andra resp. tredje budget-· 

året. RFV framhåller emellertid med skärpa att det inte finns några möjlig

heter att genomföra det fastlagda utvecklingsprogrammct och därmed ej hel- ,. · 

kr decentraliseringen om resursenia mii1skar. Alternativt måste långt

gående ingrepp göras inom flera förs:ikringsområden. Sådana ingrepp skulle 

medföra väsentliga försämringar för allmiir1heten. Besparingskravet. enligt 

huvudförslaget motsvarar en minskning med ca 940 heltidsanställda tjänste

män t.o.rn. budgetäret 1991192. För att kunna fullfölja utvecklings- och för

~indringsarbetet förordar RFV att medel tilldelas enligt ett trdtrigt ~- k. till

läggsförslag. 

Tilliiggsforslagct inncbiir i huvudsak oföriindrade resurser med kompensa- · 

tion för den enprocent.iga neddragningen av personalkostnader för inneva

rande budgetår samt tillägg för särskilda resursbehov. RFV:s treåriga an- · 

slagsframställning innebär i huvudsak följande. 

1. Arbetsvolymen ökar successivt inom vissa försäkringsslag. För att möta 

denna ökade ärendetillstiimning behöver kassorna - utöver resurshehoven : 

för handläggning av arbetsskadorna - tillföras medel för ytterligare 511 f1rs

arbetar(' för den kommande treiirsperioden (totalt 89 400 000 kr. vara\' 

69 300 000 kr. beräknas för 1989/l)O). För innevarande iir har RFV i särskild 

skrivelse (1988-09-22) hemställt att få överskrida anslaget för försäkrings

kassornas förvaltningskostnadcr för innevarande budgetår med 53 025 000 

kr. för inträffade volymökningar inom sjukförsiikringen. 

2. I enlighet med tidigare redovisad resursplanering för tims.iukpenningre-' 

formen har RFV i sitt tilläggsförslag beriiknat ett miuskat resursbehov med 
22100000 kr. för budgcfrtret 1989/90. i' -

3. RFV konstaterar att antalet arbetsskadeärenden fortsätter att öka vil-

ket i sin tur har lett till en ytterligare kraftig ökning av inneliggande balanser. 

Detta medför Janga väntt'tidcr för beslut. RFV frainföi· ätt det inte är möjligt 

att göra säkra prognoser överärendeutvecklingen för hela b.udgetperiode1i: 

Behovet av resursförstärkning för arbetsskadeförsäkringen får därmed en

ligt verkets uppfattning bedömas för ett budgetår i taget. För nästa budgetår 

yrkas en pcrrnanentning av den engångsanvisning på 46 milj. kr. som har be-· 

viljats för innevarande budgetår samt ett ytterligare resurstillskott motsva

rande 500 {1rsarbetare. RFV fiiresliir diirmed ett resurstillskott m0tsvarande 

13.3 500 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

4. Under budgetåret 1989/90 genomför~ tre nya reformer. Nyheterna avser 

ett system för avgifter vid sjukhusv[1rd. reformering äv efterlcvandcpensio

ner och en ny lag om ersättning för vård av närstående. RFV begär medel 

för sammanlagt 62 800 000 kr. under treårsperioden. varav 26 000 000 kr. för 

budgetåret 1989/90. 
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5. RFV framför att pcrsonakns kunskaper inom olika områden är av av- Prop. 1988/89: 100 
görande betydelse för getlllmförandet av det pågående och planerade ut- Bil. 7 

vecklings- och förändringsarbetet. Omfattande satsningar behöver göras på 

grund- och vidareutbildning inom försiikringsområclet, kunskap om omvärl-

den och ADB-teknik m.m. För att möta dessa ökade resursbehov avseende 

bl.a. personalutveekling hemstiiller RfV att de resurser som frigörs genom 

förenklingar och rationaliseringar under perioden l 989/90 - 1991192 får an-

viindas för personalutvecklande ätgiircler. 

6. for fortsatt projekt- och försöksverksamhet beräknar RFV 10 milj. kr. 

för vart och ett av budget{1ren 1989/90- 199\/92. 

7. RFV framför att en utökning av antalet terminaler hos törsäkringskas

surna är nödviindig. Uthyggnaden avser ytterligare 1 500 terminaler och ger 

totalt CJt terminal per fem handliiggare. För budgetåret 1989/90 innebär det 

cl! ökat resursbehov jämfört med huvudförslaget på 16 622 000 kr. 

8. Både timsjukpenningreformen och decentraliseringen till lokalkonto

ren kommer att påverka lnkalhd10vet under budgetperioden. RFV beräk

nar i sitt tilliiggsförslag resursbelwvct till 46 100 000 kr. under budgetperio

den varav 2--l 500 000 kr. för niista buugeti1r. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

A11s/11f:/ 
Utgijia 
Förvaltningskostnader 2 912 020 OOCI + 343432000 

(därav lönekostnader) (2528125000) 1 (+ 291897000) 
(varav engångsanvisning) (46000000) 

Lokalk<,stnad..:r -121390000 + 11808000 
Pensionsk\istnadcr 6-1100000 + 14000000 
Ersättning till postvcrkct 72900000 + 100000 

Summa utgifter, kr. 3470410000 + 369340000 

lnkonwer 
Ersättning Iran allmänna pensionsfonden 205900000 + 3635000 
Ersättning för extern verksamhet 1900000 + 500000 
Ersättning fran arbctsskaddiirsiikringen 185000000 + 24000000 
Arbetsgivaravgifter m.m. 2 615 969 000 + 289846000 
Summa inkomster, kr. 3008769000 + 317981000 

Nettoutgift 461641000 + 51359000 
1 Av angivet belopp har 25 281000 kr. inte ställts till försäkringskassornas disposition 
till följd a\' tilliimpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

I de senas(e i1rens anslag.stramställningar har RFV uttryckt ett starkt önske

mål om att fa besked om en trdrig medelstilldelning. Jag anser att försäk

ringskassorna bör komma med i första omgangen av de nya treåriga budget

cyklarna med start budgetaret 1991/92. 

Jag har i min beräkning av resurser till försäkringskassorna för budgetåret 

1989190 utgått ifrån att huvudförslag inte tas ut på den del av anslaget som 

avser lönekostnader. Jag anser att med denna resurstilldelning som grund 
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kan programmet för utbildning och pcrsonalutvecklingsinsatser genomföras 

på det sätt och i den omfattning som RFV har föreslagit. För övriga förvalt

ningskostnader och lokalkostnader bör resurstilldelningen beräknas enligt 

ett huvudförslag på 2 %. Utöver detta bör dock vissa förstärkningar av för

säkringskassornas administrationsresurser göras. 
Det fortsatta utvecklingsarbetet med det framtida ADB-stödet inom so

cialförsäkringen bör bedrivas på det sätt som jag tidigare har redovisat. Det 

är enligt min mening angeläget att försäkringskassorna får tillgång till fler 

terminaler i syfte att underlätta personalens arbete och minska ärendebalan

serna. För försäkringskassorna innebär det första steget i ett utvecklat och 

förstärkt ADB-stöd att ett utbyte och en förtätning sker till sammanlagt 

3 000 terminaler. 
För försäkringskassornas personalkostnader beräknar jag för nästa bud

getår drygt 2,8 miljarder kr. I detta ingår drygt 53 milj.kr. för volymökningar 

utöver vad som erfordras för handläggningen av arbetsskadorna. Genom re

geringsbeslut har RFV också medgivits anslagsöverskridande- med 20 

milj.kr. för innevarande budgetår till följd av volymökningar. Jag har vidare 

beräknat närmare 40 milj.kr. för ökade administrationskostnader till följd 

av nya reformer. Jag har då även tagit hänsyn till ökade kostnader för den 

första etappen i utbyggnaden av föräldraförsäkringen (prop. 1988/89:69). 

RFV har hemställt om betydande resursförstärkningar till försäkringskas

sorna för att klara den kraftiga tillströmningen av arbetsskadeärenden. Jag 

delar uppfattningen att resurserna för handläggning av arbetsskadeärenden 

behöver förstärkas. Enligt min bedömning bör detta ske genom att engångs

anvisningen på 46 milj.kr. permanentas och genom att ytterligare medel på 

41,5 milj.kr. tillförs anslaget. 

Liksom tidigare anser jag att den nuvarande försöksverksamheten med 

förändrings- och utvecklingsarbete bör fortsätta. Jag föreslår att 10 milj. kr. 

liksom tidigare avsätts även för nästa budgetår för särskild projektverksam

het. 
Jag beräknar under anslaget 2,3 milj.kr. för kostnader under budgetåret 

1989/90 i samband med avvecklingen av organisationen för redovisnings

centraler. Jag får i denna fråga hänvisa till vad som anförs under bilaga 2. 
Gemensamma frågor, civildepartementet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det totala medelsbe

hovet för de allmänna försäkringskassornas förvaltningsutgifter under nästa 
budgetår till 513000000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 513 000 000 kr. 

3 Riksdagen 1988189. 1 samt. Nr 100. BilaRa 7 
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C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs främst av all

miinna barnbidrag inkl. flerbarnstillägg~ bostadsbidrag, föräldraförsäkring, 
bidragsförskott, barnpensioner samt vårdbidrag för handikappat barn. Vi

dare finns ett särskilt stöd motsvarande bidragsförskott för ensamstående 

adoptivföräldrar och ett bidrag till kostnader för att adoptera barn från ut

landet. 
Följande sammanställning visar ornfattningen och utvecklingen av sam

hiillets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj.kr.). 

År Barn- Bostads- Föräldra- Vård- Bidrags- Barn- Summa 
hidrag bidrag försäkring bidrag förskott pension 

1980· 4 995 2 2!0 ,- 3 539. 300 815 425 12 284 
1983 6 088 2 765 4 734 375 1 257 559 15 778 
1985 8 289 2 865 6 144 427 1 518 574 19 817 
1986 8 284 2 745 7 215 483 1 680 595 21 002 
1987 10 099 2 634 8 294 525 1 704 605 23861 
19881 10 284 2 890 9 942 '600 1 845 640 26201 
19891 10 340 2 610 11 942 710 1 940 675 28217 
1 Beräknat 

Om man till dessa belopp lägger studiehjälpen och vissa skatteförmåner 

kai1 samhällets direkta stöd till barnfamiljerna år 1989 beräknas till närmare 
31 miljarder kr. Till detta kommer statens bidrag till )Jarnomsorgen med 10,3 

miljarder kr. 
Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. 

Från den I januari 1989 utgår barnbidrag inkl. flerbarnstillägg med följande 
belopp vid olika barnantal: 

Antal barn 

2 
3 
4 
5 

Kr. per ar 

5!{20 
11640 
20370 
37248 
57036 

Kr. per månad 

485 
970 

1698 
3104 
4 753 

För elever i grundskolan eller viss· annan utbildning och som fyllt 16 år 

liimnas förlängt barnbidrag. Bidraget lämnas med samma belopp per månad 

som det allmänna barnbidraget. 
Som stöd till barnfamiljernas bostadskonsumtion lämnas inkomstprövade 

bostadsbidrag. Bostadsbidragen består dels av ett visst belopp som är bero

ende av antalet barn i familjen,dels av ett belopp som är beroende av hur stor 

hostadskostnaden är. För att undvika höga marginaleffekter inom ramen för 
bostadsbidragssystemet har, för familjer med fyra eller flera barn, viss del av 
det bidragsbelopp som är beroende av antal barn ersatts av ökade flerbarns
tilliigg. Bostadsbidrag lämnas till ca 242 000 familjer med ca 495 000 barn. 

Genom föräldraförsäkringen har föräldrarna rätt till ersättning och genom 

föräldraledighctslagcn rätt till ledighet för att vårda barn. Från anslaget till 
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föräldraförsäkringen betalas kostnaderna för föräldrapenning, tillfällig för
äldrapenning och havandeskapspenning. 

Ersiittning i form av föräldrapenning utbetalas i samband med barns fö
delse eller adoptivbarns ankomst under 360 dagar. För 270 av de 360 ersätt
ningsdagarna betalas föräldrapenning med belopp motsvarande sjukpen
ningen till den av föriildrarna som stannar hemma och vårdar barnet, dock 
lägst 60 kr. per dag, det s.k. garantibeloppet. Under resterande 90 dagar får 
alla garantibeloppet. Föräldrapenning får tas ut längst till dess barnet fyller 

fyra år. 
Regeringen har tidigare denna dag beslutat lägga fram en särskild proposi

tion till riksdagen om utbyggnad av föräldraförsäkringen till att omfatta 18 
månader med ersättningen enligt sjukpenningnivån. Avsikten är att utbygg
naden skall ske i tre etapper och vara slutförd den 1 juli 1991. I propositionen 
till riksdagen har regeringen lämnat förslag angående den första etappen i 
utbyggnaden. Denna etapp innebär att försäkringen byggs på med ytterli
gare 90 dagar med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. 

En förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn un
der 12 års ålder har rätt till tillfällig föräldrapenning under högst 60 (i vissa 
fall 90) dagar per barn och år. Vid särskilda behov kan tillfällig föräldrapen
ning utges även för barn mellan 12 och 16 år. Ersättningen utges med samma 
belopp som sjukpenningen. 

Tillfällig föräldrapenning kan lämnas vid sjukdom hos barnet eller dess 
ordinarie vårdare samt nät en förälder behöver följa med barnet till barna
vårdscentral m.m. Härutöver har fadern rätt till tillfällig föräldrapenning i 
samband med barns födelse eller adoption. Antalet sådana ersättningsdagar 
är 10 för varje nyfött eller adopterat barn. 

Inom den tillfälliga föräldrapenningen har föräldrarna utöver de nu 
nämnda ersättningarna möjlighet att varje år disponera två särskilda dagar 
(kontaktdagar) för varje barn som har fyllt 4 men inte 12 år. Dagarna är bl.a. 
avsedda för besök i och kontakt med barnens vardagliga miljö, t.ex. barnom
s'org och skola. 

Blivande mödrar, som under graviditetens senare del på grund av arbetets 
art inte kan fortsätta i sitt vanliga arbete och inte kan omplaceras, har rätt 
till havandeskapspenning. Denna utges tidigast fr.o.m. den 60:e dagen före 
den beräknade förlossningen och längst t.o.m. den 11 :e dagen före denna 
tidpunkt. dvs. under högst 50 dagar. Havandeskapspenning utges med 
samma belopp som sjukpenningen. Har kvinnan blivit avstängd från sitt ar
bete därför att arbetsmiljön kan medföra risk för fosterskador utges ersätt
ning redan fr.o.m. dagen för avstängningen. 

Riksförsäkringsverket har i en särskild rapport till regeringen redogjort 
för utvecklingen vad gäller havandeskapspenningen. Antalet kvinnor som 
får havandeskapspenning har ökat från ca 9 000 år 1980 till ca 24 000 år 1987. 
Samtidigt har det skett en ökning även av antalet ersatta sjukpenningdagar 
under de sista två graviditctsmånaderna. Detta har medfört en kraftig kost
nadsökning för försäkringen och jag ser därför på utvecklingen med oro. 

Avsikten är att kvinnor som på grund av sitt havandeskap inte kan fort
sätta sitt vanliga arbete skall omplaceras till mindre ansträngande arbete och 
alltså först om detta inte är möjligt få ersättning i form av havandeskapspen-
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ning. Jag anser därför att arbetsmarknadens parter måste intensifiera sina 
ansträngningar att skapa möjligheter till omplacering av dessa kvinnor och 
på så sätt minska behovet av ersättning från socialförsäkringen. 

Utöwr föräldrarnas rätt till ledighet från anställningen under tid då föräl
drapenning utges finns en fristående rätt till ledighet för vård av barn utan 
ekonomisk ersättning för föräldrar som vill vara helt lediga så länge de vår
dar barn som är yngre än ett och ett halvt år. Föräldrarna har också möjlighet 
att förkorta arbetstiden till tre fjärdedelar av normal arbetstid fram till dess 
barni:t fyller åtta år eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat sitt 

första skobr. 
Föräldrar som har ett sjukt eller handikappat barn som behöver särskild 

tillsyn och vård i hemmet kan få vårdbidrag med samma belopp som folkpen
sionen jämte pensionstillskott för en förtidspensionär. Vårdbidraget utges 
med helt, halvt eller fjärdedels bidrag (192, 96 resp. 48 % av basbeloppet). 
Omkring 18 900 vårdbidrag per manad beräknas utges år 1989. Vid bedöm
ning av rätt till vårdbidrag beaktas även merkostnader på grund av barnets 
sjukdom eller handikapp. Bidraget beskattas som inkomst av tjänst. En viss 
del av v{mlbidraget kan dock bestämmas som ersättning för merkostnader. 
Denna del är skattefri. För barn som vårdas på institution kan s.k. ferievård
bidrag lämnas när barnet vistas i föräldrahemmet. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 
barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa 
barn är därför inte helt beroende av föräldrarnas förmåga att sörja för bar
nens ekonomiska behov. Bidragsförskott lämnas vanligen med 40 % av bas
beloppet. Antalet barn för vilka bidragsförskott lämnas kan beräknas till 
drygt 277 000. 

Underhållsbidragskommitten arbetar med att se över reglerna om under
hållsbidrag. bidragsförskott och andra system som påverkar särlevande för
äldrars ekonomi. Utredningen kan beräknas lämna ett betänkande under 
slutet av år 1989. · 

Riksdagen har nyligen beslutat om ett särskilt bidrag till kostnaderna för 
adoption av utländska barn (prop. 1988/89:3, SoU8. rskr. 53). Det nya bi
dragssystemct träder i kraft den 1januari1989 och tillämpas i fråga om barn 
som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången av juni 

1988. 
Riksdagen har under våren 1988 beslutat om nya regler för efterlevande

pensioncring ( prop. 1987/88:171, Sfu29. rskr. 40 I) som innebär förbättrade 
förmåner inom barnpensioneringen. De nya reglerna gäller fr.o.m. januari 
1990. I fråga om barnpension skall dock nya åldersgränser och pensionsni
våer m.m. gälla också för barn som beviljats barnpension före ikraftträdan

det. 

C 1. Allmänna barnbidrag 

1987/88 
1988/89 
1989/9() 

Utgift 10228976090 
Anslag IO 140000000 
Förslag 10350000000 
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Allmänt barnbidrag lämnas med 5 820 kr. per år och barn under 16 års Prop. 1988/89: 100 
ålder. Därutöver lämnas flerbarnstillägg med belopp som per år räknat mot- Bil. 7 

svarar ett halvt barnbidrag för det tredje barnet, 190 % av ett helt barnbidrag 

för det fjärde barnet, 240 % av ett helt barnbidrag för det femte barnet samt 

160 o/i: .. av ett helt barnbidrag till det sjätte barnet och varje ytterligare barn. 

Även 16- J 9-åringar som studerar medräknas vid bedömningen av rätt till 

flerbarnstillägg. 

Barnbidraget betalas ut fr.o.m. månaden efter barnets födelse. Motsva

rande gäller när rätten till barnbidrag inträder av annat skäl än födelse. Bi

draget utges t.o.m. kvartalet då barnet fyller 16 år. 

Förlängt barnbidrag lämnas med samma belopp som det allmänna barnbi

draget fr.o.m. kvartalet efter det barnet har fyllt 16 år. när barnet studerar 

vid grundskolan eller deltar i viss annan motsvarande utbildning. 

Kostnaderna täcks helt av medel från statsbudgeten. Administrationen av 

barnbidragen handhas av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar medclsbehovet för budgetåret 1989/90 till 10 225 milj. kr. 

Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns bcfolkningsprognos för 

riket åren 1986-2025 med en uppjustering av antalet födda barn åren 1986 

och 1987. Med ledning härav beräknas antalet bidragsberättigade barn vara 

ca 1600000 vid utgången av år 1989. Antalet familjer med flerbarnstillägg 

beräknas till 157 000. Antalet mottagare av förlängt barnbidrag beräknas till 

ca 36000. 

Föredragandens överväganden 

Fr.o.m. den 1januari1989 sker en ytterligare reduktion av den icke bostads

kostnadsanknutna delen av bostadsbidragen för familjer med fyra eller flera 
barn. Dessa familjer ersätts med höjda flerbarnstillägg. Motivet för föränd

ringen är i första hand att minska de kraftiga samlade marginaleffekter av 

skatt och bostadsbidrag som kan uppstå i de berörda familjerna. 

Med hänsyn tagen till en förväntad ökning av antalet födda barn även un

der åren 1988 och 1989 beräknar jag anslaget för budgctiiret 1989/90 till 
10 350 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmä1111a barnbidrag för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på I 0 350 000 000 kr. 
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C 2. Bidrag till föräldraförsäkringen 

1987/88 
1988/89 

1989/90 

Utgift 1382000000 
Anslag 1286000000 
Förslag 2 004 000 000 

Under anslaget ryms ersättningsförmånerna föräldrapenning, tillfällig för

äldrapenning samt havandeskapspenning. 

Föräldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet vad 

gäller såväl finansieringen som administrationen av försäkringen. Kostna

derna för föräldrapenningen, den tillfälliga föräldrapenningen och havande

skapspenningen finansieras således till 15 % genom statsbidrag på utgiftsan

slag och till 85 % genom socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare 

pii inkomsttitel. 

Riksförsäkringsverket 

Beräkningarna av totala antalet ersatta dagar år 1989 grundas på statistiska 

centralbyråns befolkningsprognos över antalet levande födda barn. Dess

utom har hänsyn tagits till att ersättningstiden för tillfällig föräldrapenning 

förlängts fr{m 60 till 90 dagar per barn och år fr.o.m. den 1 juli 1988. 
Med hänsyn härtill och med beaktande av kända löneökningar beräknar 

riksförsäkringsverket de totala kostnaderna för föräldraförsäkringen till 

10 052 milj. kr: respektive 10 142 milj. kr. för åren 1989 och 1990. Anslagsbe

hovct för budgetåret 1989/90 beräknas därmed till ca 1515 milj. kr. 

Verkets beräkningar av kostnadsutvecklingen för de olika förmånsslagen 

framgår av följande tabell (milj. kr. avrundat). 

Fiiriildrafiirsäkring 1987 1988 1989 1990 

Föräldrapenning 6732 6885 7290 7360 
Tillfällig föräldrapenning 1359 2350 2520 2530 
Havamlcskapspcnning 203 235 265 275 
Avdrag från föräldrapenning vid för-
lossningsvård - 23 - 23 - 23 

Summa 8294 9447 10052 10142 

Statshidrag 15 '}(, 1245 1420 1510 1520 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har tidigare denna dag i prop. 1988/89:69 om utbyggd föräld

raförsäkring föreslagit en utbyggnad av föräldrapenningen till att omfatta to

talt 18 månader med ersättning på förälderns sjukpenningnivå. Utbyggna

den föreslås ske i etapper och vara helt genomförd fr.o.m. den 1 juli 1991. 
Propositionen innehåller lagförslag vad avser den första etappen i utbyggna

den som skall vara genomförd den 1 juli 1989. 
I denna etapp föreslås föräldrar med barn födda under oktober 1988 dler 

senare få föräldrapenning för ytterligare 90 dagar med belopp på sjukpen

ningnivån. Genom övergångsregler får föräldrar till barn födda under au-
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gusti eller september 1988 föräldrapenning _med belopp motsvarande föräl
derns sjukpenning under 30 resp. 60 dagar utöver nuvarande dagantal. 

Föräldrapenning skall enligt förslaget kunna tas ut till dess barnet har fyllt 
åtta år eller den senare tidpunkt då det har avslutat första skolåret. I fråga 
om den tillfälliga föräldrapenningen föreslås att den övre gränsen för uttag 
av de s.k. kontaktdagarna ändras från den tidpunkt då barnet fyller tolv år 
till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller tolv år. 

På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och mot bakgrund av 
det redovisade beräknar jag med beaktande av även löneutvecklingens in- . 
verkan på de olika förmånerna inom föräldraförsäkringen de totala kostna
derna för föräldraförsäkringen under nästa budgetår till ca 13360milj. kr. 
Statsbidragskostnaderna uppgår därmed till ca 2004milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till föräldra! örsäkringen för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 2 004 000 000 kr. 

C 3. Vårdbidrag för handikappade barn 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

562222000 
609000000 
750000000 

Från anslaget bekostas vårdbidrag till förälder som vårdar barn under 16 
års ålder som behöver särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom eller 
handikapp. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för vårdbidrag under bud
getåret 1989/90 till 708milj. kr .. utgående från ett antaget basbelopp om 
26 550 kr. Antalet vårdbidrag beräknas uppgå till 18 900 varav 7200 hela, 
6 700 halva och 5 000 fjärdedels bidrag i genomsnitt under budgetåret. Vi
dare har en uppräkning gjorts till följd av retroaktiva utbetalningar och ferie
vårdsbidrag. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av riksförsäkringsverkets beräkningar och med hänsyn till ut
vecklingen av basbeloppet beräknar jag det totala kostnaderna för vårdbi
drag för handikappade barn under nästa budgetår till 750milj. kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vårdbidrag för handikappade bam för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 750 000 000 kr. 

C 4. Bidragsförskott 

1987/88 
1981'\/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

l 774395 167 
I 9 22 0011 000 

I 984000000 

Bidragsförskott lämnas för barn som endast en av föräldrarna har vårdna
den om eller som stiir under vårdnad av annan än föräldrarna. Bidragsför
skott kan oi:ks[1 Himnas när föräldrarna har gemensam vårdnad. Den all

männa åldersgränsen för bidragsförskott är 18 år. Bidragsförskott lämnas 

errn:llertid också för barn som studerar i i'tldern 18-20 år. De bidragsberätti

gade barnen garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag. som i regel motsva
rar 40 % av basbeloppet. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp om 26 550 kr. kost
naderna för bidragsförskott under budgetäret 1989/90 till I 840 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Antalet harn för vilka bidragsförskott lämnas kan för budgetåret 1989/90 be
räknas till ca 277 000. Bidragsförskottet utgör vid basbeloppet 27 900 kr .. 
11 160 kr. per barn och år. 

Pi1 grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och prisutvecklingcn 
beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 1 984 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresl{1r riksdagen 

att till Bidragsförskott för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på I 984 000 000 kr. 

C 5. Barnpensioner 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

213 093 000 

2 19 000 000 

230000000 

Från detta anslag bekostas barnpension från folkpensioneringen. Barn
pension utges till barn som är under 18 års ålder och vars far eller mor eller 
båda föräldrar har avlidit. 

Prop. 1988/89: 100 
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Barnpension från folkpensioneringen utges med 41 % av basbeloppet el

ler. om barnet uppbär bidragsförskott eller särskilt bidrag till vissa adoptiv

barn, med 31 %· av basbeloppet. För barn vars båda föräldrar har avlidit ut

gör barnpensionen 31 C/t• av basbeloppet efter vardera föräldern. Pensionen 

minskar om det även utges barnpension från ATP eller om modern får änke

pension, men skall alltid utges med minst 26 % av basbeloppet. 

De nya reglerna för efterlevandepension som triider i kraft den I januari 

1990 innebär avseende barnpension att pensionen även kan utges efter 18 
ärs ttlder om barnd bedriver gymnasiestudier eller annan grundutbildning. 

Pension kan dock utges Hingst t.o.m. första halvåret det år då barnet fyller 

20 år. Samtidigt minskas pensionsbeloppet frfm 41 <;{ till 40 % av basbelop

pet och den högsta nivån från 26 <;( till 25 1k av basbeloppet. För barnpcn

sion fr{m ATP innebär de nya reglerna förbättrade förmtmer. 

Barnpension från tilliiggspensioneringen. som lir knuten till den avlidna 

förälderns arbetsinkomst, finansieras direkt genom ATP-avgiften och utgif

terna redovisas inte över statsbudgeten. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet barnpensioner från folkpensioneringen har minskat markant under 

senare år. I december 1979 uppgick antalet till ca 41 000 och beräknas i de

cember 1989 uppgå till ca 28 600. Barnpensionens medelbelopp beräknas i 

december 1989 uppgå till 27. l ~,'(-. av basbeloppet. 

Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för barnpensioner från folk

pensioneringen under budgetåret 1989/90 till 213 milj. kr. utg<'\ende fr[m ett 

basbelopp av 26 550 kr. 

Föredragandens överväganden 

P:'t grundval av riksförsiikringsverkets beräkningar och med beaktande av 
basbeloppets utveckling heriiknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 

230milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bampensioner för budgetäret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på 230 000 000 kr. 

C 6. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn 

1987/88 

1988/89 
1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 712923 

5750000 

7100000 

Ett siirskilt bidrag lämnas till sådana barn som är adopterade av endast en 

person. Reglerna för bidraget motsvarar i huvudsak dem som gäller för bi-
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dragsförskott. Bidraget lämnas således i normalfallet med 40 % av basbelop
pet per är för barn under 18 år och för barn som studerar i åldern 18-20 år. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet bidragsberättigade barn beräknas till 620 under budgetåret 1989/90. 
Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna till 6 600 000 kr. utgående från 
ett basbelopp av 26550 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet beräknar jag kostnaderna för 
bidraget till 7.1 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 7 100 000 kr. 

C 7. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 

1988/89 
1989/90 

Anslag 
Förslag 

30000000 
30000000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1988/89:3, SoU 8, rskr. 53) lämnas från 
den 1 januari 1989 under vissa förutsättningar ett bidrag till föräldrar som 
adopterar barn från utlandet. Bidrag lämnas med 50 % av kostnaderna enligt 
schabloner för olika länder, dock högst 20000 kr. per barn. Bidraget admini
streras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. 

Riksförsäkringsverket 

I prop. 1988/89:3 har anslaget beräknats till 30milj. kr. för budgetåret 
1988/89. RFV har beräknat anslaget till oförändrat 30 milj. kr. för budgetåret 
1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Jag ansluter mig till RFV:s kostnadsberäkning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 30 000 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
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D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålder
dom 
Under detta avsnitt redovisas huvuddelen av den allmänna försäkringen, 
nämligen sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring), folkpensionering och 
allmän tilläggspcnsion (ATP). Här redovisas också de kompletterande för
månerna hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg samt arbetsskadeför~ 
säkring och delpensionsförsäkring. (Föräldraförsäkringen, vård bidrag för: _ 
handikappade barn samt barnpcnsion redovisas under avsnitt C). 

Dessa ersättningssystem utgör grundstenarna för den sociala tryggheten 
och det skydd mot inkomstbortfall alla behöver vid sjukdom, handikapp och 
ålderdom. Utbyggnaden och effektiviseringen av detta ekonomiska trygg
hetssystem, som omfattar hela befolkningen, har skett successivt under fler;;_ 
decennier. Det är viktigt att slå vakt om detta grundläggande välfärdssystem 
inte minst i ekonomiskt kärva tider. 

ATP-systemet och folkpensioneringen har i nuvarande huvudsakliga ut
formning varit i kraft i över 25 år. En parlamentarisk utredning, pensionsbe
redningen (S 1984:03), har till uppgift att göra en översyn av det allmänn<i · 
pensionssystemet. Några av de frågor som kommitten enligt direktiven bör 
behandla är reglerna för värdesäkring av pensionerna, reglerna för intjii~

nande av ATP och utformningen av efterlevandepensioneringen. Med ut
gångspunkt från förslag från beredningen har förändrade regler inom del
pensionsförsäkringen trätt i kraft den 1juli1987. Samtidigt höjdes kompen
sationsgraden inom delpensioneringen från 50 till 65 % av inkomstbortfallet. 
Under våren 1988 har riksdagen, med utgångspunkt från pensionsbered
ningens betänkande (SOU 1987:55) Efterlevandepension, fattat beslut om 
nya regler för efterlevandepensioneringen (prop. 1987/88:171, Sill 29, rskr. 
401). De nya reglerna träder i kraft den 1januari1990 och innebär i huvud-: 
sak att den nuvarande änkepensionen ersätts med omställningspension och 
särskild eftcrlevandepension, med lika regler för män och kvinnor samt att _ 
barnpensionerna förbättras. Gt:nom långtgående övergångsregler kommer 
den nuvarande änkepensioneringen dock att finnas kvar under lång tid fram
över. 

Pensionärerna förklarade sig i samband med nedskrivningen av den 
svenska kronan i oktober 1982 villiga att bära sin del av den börda s_om kräv
des för att sanera landets ekonomi. Som en del i kompensationen för denna 
uppoffring infördes den I juli 1987 ett tilläggsbelopp till basbeloppet på 400 
kr., att användas vid beräkning av pensionsförmåner m.m. Tilläggsbeloppet 
har inräknats i basbeloppet fr.o.m. 1988. Vid fastställandet av basbeloppet --
för år 1989 har basbeloppet ökats med 600 kr. utöver de ökningar som föran
leds av förändringen i konsumentprisindex. Därmed har pensionärerna er
hållit full kompensation för de uppoffringar som gjordes i samband med de
valveringen 1982. 

Rehabiliteringsberedningen (S 1985:02) som haft i uppgift att se över vissa 

grundläggande regler bl.a. inom sjukförsäkringen som kan utgöra ett hinder 
i rehabiliteringsarbetet har nyligen avlämnat sitt betänkande (SOU 1988:41) 
Tidig och samordnad rehabilitering. I betänkandet har beredningen lagt 
fram förslag vad avser sjukförsäkringens ersättningsregler i samband med 
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rehabilitering och sjukdomsförebyggandc åtgärder. Vidare läggs fram för
slag avseende vissa resurs-. ansvars- och samordningsfrågor i syfte att ge 

sjukförsiikringen en mera aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och när det gäller 

sjukdomsförebyggande insatser. Betänkandet är för närvarande föremål för 

rcmissbchandling. 

Försäkringens omfattning 

Ersättningarna frtrn den allmiinna försiikringen är värdesäkrade genom an

knytning till basbeloppet som fastställs för varje år på grundval av den all

männa prisutvecklingen under föreg[1cndc år. Basbeloppet har för år 1989 

fastställts till 27 900 kr. 

Sj ukförsäkringcn 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger rätt 

till sjukpenning vid sjukdom med i regel 90 % av arbetsinkomster upp till 7.5 

ganger basbeloppet (209200 kr. år 1989). 
Den I december 1987 genomfördes förbättrade ersättningsregler försjuk

perioder som varar högst 14 dagar och för de första 14 dagarna av sjukpcrio

dcr som varar liingre. RFV har i en rapport den 29 september redovisat erfa

rcnhekr av sjukpenningreformen och lämnat vissa förslag till förändringar 

med anledning därav. Jag avser att återkomma till detta. Jag finner det ange

liiget att en fortsatt utvärdering av sjukpenningreformen sker så att erfaren

heter iiven kan redovisas grundade på utfallet för hela kalenderåret 1988. 

Enligt giillande regler inom sjukpcnningförsäkringen skall denna om

prövas bl.a. när försiikringskassan fått kännedom om att den försäkrades in
komstfiirhällanden. arbetstid eller andra omständigheter har ändrats så att 

det pt1vcrkar riitten till sjukpenning eller sjukpenningens storlek. I riksför

siikringsverkets kungörelse ( RFFS 1981 :5) om sjukpenninggrundande in
komst siigs att den faststiillda sjukpenninggrundande inkomsten (SG I} irite · 

far siinkas och kan anpassas till löncutvecklingen på den försäkrades yrkes

omri1de bl.<1. om han inte förviirvsarhctar av den anledningen att han uppbär 
sjukpenning. Dessa regler kan i samverkan leda till att sjukpenning under 

sammanlagt 180 dagar kan utges till den som råkar vara sjukskriven vid den 

tidpunkt di1 han fyller 65 iir. dvs. blir älderspensionsberättigad. Detta inne

bär att personen i fråga kan uppbära sjukpenning under en period då han. 

om sjukdomsfallet inte inträffat. i stället skulle uppburit ålderspcnsion. En

ligt min mening är detta otillfredsställande och kan inte anses stå i överens

stiimmelse med sjukförsäkringens centrala princip att ersättning skall utges 

som en kompensation för inkomstbortfall. Jag anser därför att den som är 

sjukskriven när han fyller 65 år för rätt till fortsatt sjukpenning måste kunna 

styrka att han avser att fortsätta sitt förvärvsarbete i oförminskad omfattning 

iivcn efter denna tidpunkt. 

Enligt vad jag inhämtat gör riksförsäkringsverket en översyn av nämnda 

regler med sikte på att åstadkomma en tillämpning av reglerna som står i 

överensstämmelse med vad jag nu anfört. Jag räknar med att en sådan änd-
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ririg skall kunna genomföras. vilket medför en minskning av försäkringens 
utgifter med ca 30 milj.kr. per år. 

Sjukförsäkringen svarar vidare för kostnader i samband med läkarvård 
och annan sjukvårdande behandling. liikemedelsirikiip, tandvård. sjukhus
vård samt sjukresor. Vid vissa sjukdomar har den sjuke rätt till kostnadsfria 
läkemedel och förbrukningsartiklar. 

Ersättningar till sjukvårdshul'lidmä1111e11 

Systemet för ersättning till sjukvårdshuvudmännen avseende öppen o.ch slu

ten vård ändrades fr.o.m. år 1988 på ett par väsentliga punkter till följd av 
den överenskommelse som under hösten 1987 träffades med sjukvårdshu

vudmännen för åren 1988 och 1989. Regeringen har genom proposition 
1987/88:63 berett riksdagen tillfälle att ta del av överenskommelsen (SfU13. 

rskr. 110). 
Bl.a. skall den allmänna sjukvårdsersättningen fr.o.m. år 1988 inte längre 

fördelas per invånare utan enligt en bchovsbascrad fördelningsmodell. 
Denna modell tar hänsyn till dödlighet, sjukfrfmvaro och förtidspensione

ring samt andelen ensamboende äldre. En annan ändring är att fr.o.m. år 
1989 ingår i den allmänna sjukvårdsersättningen den prestationsbundna er

sättning för sjukhusvård som utgetts från försäkringen per vårddag till en

skilda vårdinrättningar som är uppförda på en av riksförsäkringsved·et upp

rättad förteckning. Dessa vårdinrättningar kommer i stället att få ersättning 
genom vårdavtal med berörda sjukvårdshuvudmän. 

Enligt beslut av riksdagen avskaffas det s.k. avgiftsfria året vid sjukhus

vård för ålderspensionärer fr.o.m. den I januari 1989 och ett nytt avgiftssys
tem för pensionärer vid sjukhusvård införs. 

För att fastställa ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. år 1990 
kommer överläggningar att äga rum med sikte på att en proposition om er
sättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen skall föreläggas 
riksdagen under varen 1989. 

Patientavgifter i öppen i·ård 

Sjukförsäkringens ersättningsregler för öppen sjukvård innebär att patien
ten vid läkarbesök fr.o.m. år 1989 betalar en enhetlig avgift på högst 60 kr. 
per besök i offentlig vård och vanligen lika m~cket per besök hos privatprak
tiserande läkare. För rådgivning per telefon blir avgiften högst 25 kr. Försäk

ringsersättning utges i form av allmän sjukvårdsersättning till sjukvårdshu
vudmännen och enligt särskild taxa till privatpraktiserande läkare. 

Motsvarande ersättningsregler gäller även för sjukvårdande behandling 

som utförs av annan personal än hikare. Patientavgiften är där fr.o.m. år 

1989 högst 35 kr. per besök eller behandling i offentlig vård och i regel lika 

mycket per besök eller behandling hos privatpraktiserande sjukgymnast. 
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Uikrmedel.1förmå11er och högkostnadsskydd 

Till Hikemedelsförmänerna räknas prisnedsatta eller kostnadsfria läkeme
del, kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom samt prisnedsatta livsme
del vid vissa sjukdomar för barn under 16 år. Vid inköp av prisnedsatta läke

medel och livsmedel betalar patienten den faktiska kostnaden dock högst 65 

kr. vid varje inköpstillfälle. Kostnaderna därutöver betalas av sjukförsäk

ringen. 
För personer med stort behov av sjukvård och läkemedel finns ett hög

kostnadsskydd. Skyddet omfattar inköp av läkar- och tandläkarordinerade 

läkemedel samt läkarvård och sjukvårdande behandling i privat och offentlig 
regi. Det innebär i princip att en person blir befriad från ytterligare kostna
der för Hikcmcdcl och vårdbcsök när han betalat avgift för sammanlagt 15 
inköp och vårdbesök. Befrielsen gäller under en 12-månadersperiod räknat 

från första inköpet eller.besöket. För barnfamiljer gäller att inköp eller vård

bcsök för samtliga barn under 16 år i en familj får läggas samman. 
Sjukförsäkringens utgifter för läkemedelsförmånerna har ökat kraftigt un

der senare år. I huvudsak beror detta på prisutvecklingen. Andra viktiga fak
torer i sammanhanget är utvecklingen mot nya och dyrare läkemedel samt 

läkarnas förskrivningsvanor och terapitraditioner. Två olika utredningar 

inom läkemedelsområdet har under senaste året lämnat sina förslag till rege
ringen. Det är dels 1983 års läkemedelsutredning som avlämnat betänkandet 
Läkemedel och hälsa (SOU 1987:20), dels riksförsäkringsverket som avläm

nat rapporterna Kostnadsutvecklingen för läkemedel - en systemanalys och 
Högkostnadsskyddet. Riksförsäkringsverket har bl.a. föreslagit att förmå

nen kostnadsfria läkemedel slopas och ersätts av ett enhetligt system för be
gränsning av den försäkrades läkemedelskostnader. Dessutom har riksrevi
sionsverket genomfört en förvaltningsrcvision av verksamheten vid social
styrelsens liikemedelsavdelning och av samordningen inom den statliga läke

medclskontrollen. Samtliga dessa utredningsrapporter har remissbehandlats 
och de olika förslagen bereds för närvarande inom socialdepartementet. 

Riksdagens socialförsäkringsutskott har vid behandlingen av förra årets 
budgetproposition uttalat att dagens system för ekonomiskt skydd för för
säkrade i form av högkostnadsskydd, sjukreseförmåner m.m. uppvisar en 
splittrad bild med många luckor (1987/88:SfU22). Det finns därför, enligt ut
skottet, anledning att göra en förutsättningslös utredning om hur det sam

lade förmånssystemet skall kunna reformeras för att skapa bättre rättvisa 

mellan olika grupper. För att detta.skall vara möjligt utan oacceptabla kost
nadsiikningar för försäkringen och sjukvårdshuvudmännen måste enligt ut

skottets uppfattning omprioriteringar kunna övervägas. Detta innebär enligt 

utskottet att ett ställningstagande från regeringen i fråga om riksförsäkrings
verkcts förslag att slopa förmånen med de kostnadsfria läkemedlen, borde 

ansta i avvaktan på övervägandena inom den av riksdagen önskade utred
ningen. Vad utskottet sålunda uttalat har godtagits av riksdagen (rskr. 256). 

Jag delar riksdagens bedömning att det finns vissa brister i förmånssyste
mct. Det är bl.a. otillfredsställande att läkemedelsförmånerna kan variera 

beroende pa sjukdom och den sjukes ålder. Detta innebär t.o.m. att det finns 
grupper av sjuka som inte alls omfattas av dessa förmåner. Det är heller inte 
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tillfredsstiillande att personer som ofta behöver företa resor för vård eller 
behandling. och därmed förorsakas höga resekostnader. inte omfattas av ett 
högkostnadsskydd med avseende på sådana utgifter. 

En reform för att undanröja dessa brister i regelsystemet är önskvärd men 
kostnadskrävande. I enlighet med vad riksdagen har anfört måste därför om
prioriteringar mellan de olika förmånerna övervägas. Genom ompriorite
ringar kan också skapas en större rättvisa inom ersättningssystemet samtidigt 
som det blir enhetligt och administrativt enklare. För att finansiellt möjlig
göra en sådan reform måste. enligt. min bedömning, förmånerna med kost-: 

nadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar ersättas av ett enhetligt system 
för begränsning av den försäkrades läkemedelskostnader. Jag är medveten 
om att detta för vissa personer kan leda till kostnadsökningar. men dessa be
gränsas eftersom det kommer att finnas ett tillfredsställande.högkostnads
skydd. Genom de avsedda förändringarna skapas ekonomiskt utrymme för 
att förbättra situationen för personer med höga kostnader för sjukresor. Jag 
anser att införandet av ett särskilt högkostnadsskydd för dessa är en angelä
gen reform som bör övervägas närmare. Skyddet torde kunna utformas i 
princip efter mönster av det system som gäller för läkemedel och öppen sjuk
vård. Mot denna bakgrund avser jag att föreslå regeringen att ge riksförsäk
ringsverket i uppdrag att lämna förslag till ett sådant system för sjukresor. · 

När det gäller reformeringen av läkemedelsförmånerna i övrigt bör inrikt
ningen vara att läkemedelsrabatteringen skall kunna tillämpas även på pro
dukter för vilka den enskilde idag helt får stå för kostnaderna, t.ex. mjukgö
rande salvor till psoriatiker, saliversättnings- och salivstimulerande medel till 
muntorra personer samt vissa naturmedel. Det är också enligt min uppfatt
ning angeläget att åldersgränsen för prisnedsättningen på speciallivsmedel 
vid vissa sjukdomar avskaffas så att förmånen kan erhållas oberoende av ål
der. 

Som ett ytterligare inslag i en samlad reform på området bör ingå att införa 
ytterligare en nivå inom handikappersättningen under den lägsta nivå som 
för närvarande finns vid 34 % av basbeloppet. Samtidigt bör också övervägas 
att avskaffa den möjlighet som nu finns till avdrag för sjukdomskostnader i 
taxeringen. 

Sammanfattningsvis innebär den av mig översiktligt beskrivna reformen 
att vissa otillfredsställande inslag i det nuvarande systemet som medför bety
dande merkostnader för vissa grupper kan rättas till. Detta sker delvis ge
nom en omfördelning fr{m grupper som idag har en total befrielse från läke
medelskostnader. Effekten för dessa grupper begränsas dock i hög grad ge
nom högkostnadsskyddet. Sammantaget kommer en reform av det slag jag 
nu har beskrivit att medföra mer.kostnader för försäkringen jämfört med 
dagsläget, men den är enligt min mening angelägen från både rättvise- och 
trygghetssynpunkt. Beaktandet av merkostnaderna får därför ske i annat 
sammanhang. 

Jag avser att under nästa år återkomma till regeringen med förslag om att 
förelägga riksdagen en särskild proposition i enlighet med de överväganden 
jag nu redovisat. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 7 

47 



Sjukhu.1'!'ård m.m. 

För varje dag som en försäkrad vårdas på sjukhus görs avdrag från hans sjuk
penning med 55 kr. Avdraget får dock utgöra högst en tredjedel av den sjuk
penning som utges före skatt. 

Riksdagen har nyligen hcslutat att det avgiftsfria året för pensionärer vid 
sjukhusvård avskaffas fr.o.m. år 1989 (prop. 1988/89:33, SfU5, rskr. 46). 

Pensionärer som har hel förtidspen.sion hehåller dock ett avgiftsfritt år. Be
slutet innebär också att ett nytt avgiftssystem samtidigt har införts vid sjuk
husvård för ålderspensionärer och de förtidspensionärer som förbrukat ett 
s.k. fritt år. Det nya systemet motsvarar i stort sett det som gäller vid sjuk
husvård för sjukpenningförsiikrade. Avgiften utgör per vårddag en tredjedel 
av summan av utbetalda pcnsionsförmåner från den allmänna försäkringen 
före skatt, dock högst 55 kr. Med pens.ionsförmåner avses ålderspension och 
förtidspension i form av folkpension och tilläggspension (ATP) samt pen

sionstillskott. 
Det nya avgiftssystemet innebär också att vårdavgiftcrna tas ut genom av

drag vid utbetalning av nämnda pensionsförmåner ca 1,5.månad efter det att 
vården ägt rum. Administrationen av systemet handhas av riksförsäkrings
verket och de allmänna försäkringskassorna. 

Avgiftssystemet leder till att flertalet förtidspensionärer och ålderspensio
närer som förbrukat ett avgiftsfritt år får en betydande avgiftsminskning 
fr.o.m. år 1989, eftersom de flesta tidigare har betalat 55 kr. per vårddag. 

Riksdagen har samtidigt begärt att regeringen återkommer med ett förslag 
som medger en individuell nedsättning av avgiften utöver vad som följer med 
den nu beskrivna beräkningsmetoden. Därvid har förutsatts att bestämmel
ser om individuell prövning skall kunna träda i kraft snarast möjligt och se
nast den I maj 1989. 

Tandvård 

Sjukförsäkringen innefattar också den allmänna tandvårdsförsäkringen. 
Den omfattar alla försäkrade fr.o.m. 20 års ålder. Barn och ungdomar under 
20 års ålder har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktandvård. 
Tandvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna för de vuxnas tandvård enligt 
tandvärdstaxan med 40 % upp till 2 500 kr. och med 75 % för kostnader där
över. 

Under de två senaste åren har flaa omfattande ändringar gjorts i tand
vårdstaxan. Den I februari 1987 blev taxan i många avseenden förenklad och 
för vårdgivarna bruttointäktsneutral. 

Det är glädjande att kunna konstatera att tandhälsan har förbättrats under 
senare år, främst för barn och ungdomar. Tyvärr är tandhälsosituationen 
fortfarande inte helt tillfredsställande för alla grupper i samhället. Enligt 
tandvårdslagen ( 1985: 125) är målen för tandvården en god tandhälsa och en 
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt lagen skall tandvården 
lägga siirskild vikt vid förebyggande åtgärder, vara lätt tillgänglig och av god 
kvalitet. 

Trots den allt bättre tandhiilsan för stora grupper av befolkningen fortsät-
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ter försäkringsutgiftcrna för tandvård att öka delvis beroende på att den to
tala vårdvolymen alltjämt ökar. Orsakerna till detta är flera. Nya o.ch dyrare 
behandlingsmetoder och tekniker .. t.cx. behandling med käkbcnsförankradc 
broar i helt tandlösa käkar. omfattar allt fler och medför därför initialt ökade 
utgifter. På något längre sikt kan dessa insatser dock innebära att kostna
derna begränsas. Till de negativa faktorerna hör tendenserna till fler överbc
handlingar. bl.a. i form av rent estetiska men inte odontologiskt motiverade 

behandlingar. Utgångspunkten måste enligt min mening vara att försäk
ringen endast skall ersätta sådan tandvårdsbehandling som verkligen är mo
tiverad från odontologisk synpunkt för att uppnå ett funktionellt och utseen

demässigt godtagbart resultat. Detta framfördes redan i den proposition som 
låg till grund för tandvårdsförsäkringens införande. Tandvård utöver detta 

måste patienten själv helt stå för. 
Beloppsgränsen för crsättningsnivån 75 % av kostnaderna har varit 

2 500 kr. sedan den 1 juli 1980. Med hänsyn till de årliga nivåhöjningarna av 

tandvärdstaxan härefter är det enligt min uppfattning rimligt att denna be

loppsgräns höjs till 3 000 kr. fr.o.m. den 1 juli 1989. Denna åtgärd beräknas 
minska försäkringsutgifterna med ca 50 milj. kr. per år. Jag har därför för 

avsikt att föreslå regeringen en sådan ändring i tandvårdstaxan. 

Riksförsäkringsverket har på regeringens uppdrag redovisat konsekven
serna av att göra om tandvårdstaxan så att den stimulerar patienten dll regel

bunden s.k. bastandvård med inriktning på undersökning och profylax till en 
fast och låg avgift för patienten och schabloniserad försäkringscrsättning till 
vårdgivaren. Verkets rapport bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Det fortsatta beredningsarbetet kommer, på grundval av riksförsäkrings
verkets rapport. att ske med denna profylaktiska inriktning. Utgångspunk
ten skall vara att en sådan vårdinriktning skall kunna bli ekonomiskt fördel
aktig för patient, tandläkare och försäkring. 

En ändrad utformning av tandvårdsförsäkringens ersättningsrcgler får 

dock totalt sett inte leda till att gällande utgiftsram för tandvården över
skrids. Det innebär att de ev. utgiftsökningar som vissa av ändringarna kan 
ge upphov till måste finansieras genom omprioriteringar inom ersättnings
systemet för tandvård i övrigt. 

Beredningsarbetet bör fortgå med dessa principiella utgångspunkter så att 
frågan om en ändrad tandv{\rdsförsäkring kan redovisas för riksdagen under 
år 1990. 

Sjuk resor 

Regelsystemet för ersättning vid sjukresa ändrades senast den 1 maj 1987, 

då sjukreseförordningen (1975:974) ersattes av förordningen (1987:82) om 

ersättning vid sjukresa. 

Vid en sjukresa betalar den försäkrade ett karensbelopp för varje enkel 

resa. Övriga kostnader för resan ersätter försäkringen. Karensbeloppet är 

20 kr. för resa med egen bil eller taxi och 15 kr. för resa med allmänna färd
medel. 

Den 1 juli 1987 infördes en möjlighet för försäkringskassan att efter över-
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enskommelse lämna ersättning enligt en schabloniserad modell till kommu
ner och landsting för sjukresor som sker med färdtjänst. Avsikten var inte 
bara att en sådan ersättrtingsmodell skulle innebära administrativa bespa
ringar för kassan utan även att kass_an skulle kunna få del av de samåknings
vinster som förutsattes uppstå inom färdtjänstorganisationen hos" kommu

nerna. 

Enligt vad jag inhämtat har det hittills varit svårt för försäkringskassorna 
att få till stånd sådana överenskommelser med kommunerna. Det har bl.a. 

framkommit att det sällan förekommer någon organiserad samåkning med 
taxi inom färdtjänsten. I anslutning till detta nödgas jag konstatera att för
säkringens utgifter för sjukresor fortsätter att öka på ett markant sätt. Detta 

beror till stor del på att sjukresorna med taxi, vilka svarar för drygt 60 % av 

utgifterna. kraftigt fördyrats genom stora höjningar av färdkostnaderna för 
taxi under de senaste åren. 

Mot denna bakgrund är det enligt min uppfattning mycket angeläget att 

undersöka olika möjligheter att begränsa kostnadsutvecklingen inom sjukre

seomddet. Vidare behöver förberedelser vidtas för att möta den beslutade 
avregleringen av taxi den 1 juli 1990. Jag avser därför föreslå regeringen att 
ge riksförsäkringsverkct i uppdrag att dels belysa konsekvenserna av denna 

förändring. dels vidta nödvändiga förberedelser för att motverka de negativa 
effekter som kan uppstå för försäkringen. Verket bör därvid också redovisa 
om det finns behov av författningsändringar. 

Sjukförsiikringskostnader 

Kostnaderna för sjukförsäkringen (exkl. föräldraförsäkringen) beräknas för 
år 1989 till 50983 milj. kr. Kostriadsutvecklingen framgår av följande same 
manställning (milj. kr.). 

Ar Sjukpenning Öppen Tandvård Läke- Övriga Summa 
sjukvård~ mcdcl3 sjukvårds-

utgifter 

1970 2683 584 15 516 313 4 111 
l'J75 8024 1181 989 1276 461 11931 
1980 12635 3 739 2174 2326 I 721 22595 
1985 17925 5 388 3369 3830 3337 33849 
1986 20212 4316 3114 4199 3 351 35192 
1987 2J 111 7823 2905 4 763 706 39308 
19881 30505 8298 3040 4450 764 47057 
19891 32 787 9501 3212 5964 829 5098Y 
1 B<.!räknat. 
~ Fr.o. m. 1987 ingar all sjukvardsersattning som utbetalas till sjukvårdshuvudmännen 
cxkl. tandvård. 
3 Inkl. prisnedsatta livsmedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar. 
4 Beloppet har korrigerats med hänsyn till att de avgifter på 1310 milj.kr. som beräk
nats bli uttagna gl.!nom avdrag pil pensionerna vid sjukhusvård skall tillföras sjukför
siikring<.:n. 

Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 % av social

avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till sjukförsäkringen 
utgör fr.o. m. år 1988 10, 1 % av avgiftsunderlaget för arbetsgivare och 9,6 % 

av avgiftsunderlaget för egenföretagare. 
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I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar. sjukfallsfrekvens Prop. 1988/89: 100 
m.m. Bil. 7 

År 

1965 
1970 
1975 
1978 
1980 
1983 
1985 
1986 
1987 
19881 

1 Beräknat 

Ersatta sjukdagar 
per försäkrad 

15,7 
19,8 
22,0 
22,8 
21,2 
18,4 
20,9 
21,5 
23.1 
23,4 

Sjukfallsfrekvcns 
Antal fall per 
försäkrad 

0,66 
1;09 
1,37 
1,52 
1,49 
1.46 
1,68 
1.66 
1.75 

Genomsnittligt 
antal dagar 
per fall 

23.9 
18,2 
15.6 
15,2 
14,9 
12.5 
11,8 
12.2 
12.3 

Som framgår av tabellen har antalet ersatta dagar minskat från i genom

snitt 22,8 år 1978 till 18.4 år 1983, varefter en ökning har skett. Ökningen 

var särskilt kraftig under år 1985 och har fortsatt även under åren därefter. 

Ökningen hänför sig framför allt till sjukfall som varar längre än 180 dagar. 

En förändring av det genomsnittliga antalet ersatta sjukdagar med en dag 

motsvarar en kostnadsförändring för sjukförsäkringen med totalt drygt 1100 

milj. kr. per år. 

Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig 
på sjukfall av olika längd för åren 1970-1987. 

Sjukfallets varaktighet 

År 1--6 dagar 

Andel av 
sjukfallen 
% 

1970 64 
1974 69 
1978 70 
1980 72 
1983 74 
1985 77 
1986 77 
1987 77 

Folkpensioner 

7 - 89 dagar 

Andel av Andel av 
sjukdagarna sjukfallen 
% % 

11 33 
12 28 
13 27 
13 25 
16 24 
18 21 
17 21 
17 21 

90 dagar eller mer 

Andel av Andel av Andel av 
sjukdagarna sjukfallen sjukdagar-
o/o lJ-0 na r;~ 

45 3 44 
43 3 45 
41 3 46 
39 3 47 
42 2 42 
38 2 44 
38 2 45 
37 2 46 

Antalet folkpensionärer och utgifterna för folkpensionerna framgår av föl

jande sammanställning. Vårdbidrag och barnpension redovisas under avsnitt 

c. 
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Prop. 1988/89: 100 
Antalet folkpe11sio11sförmåner Bil. 7 

I slutet Ålders- Förtids- Hustru- Änke- Handi- Barn- Summa 
av år pension pension tillägg pension kapper- tillägg 

sättning 

1965 851400 150900 41100 85100 11300 11100 1150900 
1970 966300 189500 52800 101600 14600 12000 1336800 
1975 1082300 284200 67400 104200 21900 16000 1576000 
1980 1381000 291400 53600 81500 38200 32000 1877700 
1985 1 480 Il)() 322 700 37700 72400 42200 34400 1989500 
19881 1531000 352000 22000 64000 47000 39000 2055000 
19891 1541000 363000 20000 62000 48000 41000 2075000 
1 Beräknat. 

Folkpensionswgifter, milj. kr. 

År Ålders- Förtids- Änke- Hustru- Hand i- Barn- Summa 
pension pension pension tillägg kapp- tillägg 

ersättning 

1965 3146 577 302 88 20 13 
1970 5180 I 040 537 170 33 14 
1975 9945 2660 910 450 66 19 
1980 21940 5200 1148 675 242 50 
1985 33295 8000 1385 600 430 68 
19881 39570 9875 1440 416 570 94 
19891 42750 10990 1500 415 640 105 
1 Beräknat. 

Den första tabellen visar att antalet personer med ålders- och förtidspen-
sion har ökat successivt under de senaste 20 åren. Ökningen av antalet ål-
derspensionärer avspeglar självfallet ökningen av antalet äldre i befolk
ningen. Andelen personer över 65 år av hela befolkningen var 12.7%år1965 
och har därefter successivt ökat och är f.n. ca 18 %. 

4146 
6974 

14050 
29255 
43778 
51965 
56400 

Den ekonomiska tryggheten är av avgörande betydelse för de äldres väl
färd. Reformerna inom folkpensioneringen var omfattande under 1960- och 
1970-talen. Tillsammans med det ökade antalet äldre personer har detta 
medfört kraftigt ökade pensionskostnader. Kostnadsökningen orsakas också · 
av förmånernas anknytning till basbeloppet och därmed anpassning till för
ändringarna av penningvärdet. Vidare har de standardförbättringar som 

skett i form av höjda pensionstillskott medfört en ökad kostnad. Av det to

tala antalet folkpensionärer i december 1989 beräknas 648 000 eller 33 % ha 

helt eller reducerat pensionstillskott. 

Fr.o.m. januari 1989 kommer folkpensionens årsbelopp - inklusive helt 

pensionstillskott men exklusive kommunalt bostadstillägg - att uppgå till 
40 176 kr. för ensam ålderspensionär och till 70 587 kr. för ett pensionärspar. 

Motsvarande årsbelopp för en ensam förtidspensionär uppgår till 53 568 kr. 

Anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 1989/90 beräknas till 

58 080 milj. kr. 
Folkpensionerna finansieras över statsbudgeten som tillförs en socialavgift 

som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna folkpensionsavgift 
är för närvarande 9.45 % av avgiftsunderlaget. Avgiften beräknas vid 

Komm. 
bost. 
tillägg 

580000 
654500 
754 HJO 
779900 
596200 
570000 
555000 

Bostads-
stöd till 
pensionärer 

449 
849 

1663 
3512 
4167 
5380 
5450 
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nämnda avgiftsuttag täcka ca 87 % av statens utgifter för folkpensioneringen 
år 1989. 

Bostadsstöd till pensionärer 

De kommunala bostadstilläggen (KBT) är obligatoriska för kommunerna. 
KBT skall svara för minst 80 % av varje del av den månatliga bostadskostna
den som ligger mellan 80 kr. och 1 500 kr. för ogift pensionär samt mellan 80 
kr. och 1650 kr. för makar. Kommunen får statsbidrag med 25 % av sina 
KBT-kostnader i dessa intervall. 

Kommunerna bestämmer själva vilka grunder som skall gälla, men bo
stadstillägget måste minst täcka den bostadskostnad som ligger till grund för 
statsbidraget. 

lnkomstprövningsreglcrna är fastlagda i lag. KBT administreras av riks
försäkringsverket och försäkringskassorna och betalas ut samtidigt med folk~ 
pension. KBT utgår för närvarande till ca 570 000 pensionärer. 

Enligt nuvarande regler ges inte statsbidrag till KBT för psykiskt utveck
lingsstörda pensionärer som bor i gruppbostad. För många psykiskt utveck
lingsstörda, som inte klarar av ett eget boende, är ett boende i gruppbostad 
ett bra alternativ till egen bostad. De bör därför ges möjlighet till samma 
boendestöd som andra pensionärer och regeringen avser därför att fr.o.m. 
den l juli 1989 införa rätt till statsbidrag till KBT för dessa grupper. Kostna
den för detta beräknas till 30 milj.kr. 

Riksdagen har nyligen beslutat om vissa förändringar avseende beräk
ningen av inkomst vid prövningen av rätt till KBT. Fr.o.m. den 1 juli 1989 
kommer förmögenhet upp till 400 000 kr. som nedlagts i boende att undantas 
vid beräkningen av förmögenhetsavkastningen och vidare kommer lönein
komst inte att påverka inkomstprövningen för KBT till ålderspensionärer. 

De totala KBT-kostnaderna har för år 1989 beräknats till 5450 milj. kr. 
och statsbidraget till 1200 milj. kr. Kostnaderna för KBT ökar genom den 
allmänna hyresJ<.ostnadsstegringen men samtidigt har den fortgående ök
ningen av antalet pensionärer med ATP en återhållande effekt på kostnads
utvecklingen. 

Allmän tilläggspension 

Antalet ATP-pensionärer och utgiftsutvecklingen framgår av följande sam
manställningar. Barnpension redovisas under avsnitt C. 

Antalet ATP-pemioner 

I slutet Ålders- Förtids- Änke- Barn- Summa 
av år pension pension pension pension 

1965 76500 22900 24700 14800 138900 
1970 257700 77500 76700 30200 442100 
1975 455 300 176500 148 500 39500 819100 
1980 792400 212200 230300 43000 1277900 
1985 994000 261100 306800 37100 1599000 
19881 1106000 298000 344000 33500 I 781800 
19891 1139000 312000 356000 32700 1839 700 
1 Beräknat 
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Utgifterna för ATP. milj.kr. 

År Ålders- Förtids- Änke- Barn- Summa 
pension pcnson pension pension 

1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 52 1166 
1975 2450 1830 610 116 5006 
19l'l0 2350 4640 1 780 258 19028 
1985 28840 8950 3955 371 42116 
19881 42420 12380 5598 422 60820 
19891 48575 14250 6475 455 69755 
1 Beräknat. 

ATP:s ålderspension utgör 60 % av den pensionsgrundande inkomsten, 

räknat på medeltalet av den försäkrades 15 bästa inkomstår i arbetslivet. 

Pensionsgrundande inkomst beräknades första gången för år 1960. Enligt 

huvudregeln krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga pen
sionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan 1 och 

7 .5 basbelopp. ATP-poäng för år 1989 beräknas således på inkomster mellan 

27 900 kr och 209 200 kr. Reglerna för pensionsålder m.m. överensstämmer 

med motsvarande regler inom folkpensioneringen. 
Av de redovisade sammanställningarna framgår att ATP-förmånerna suc

cessivt fött ökad betydelse. Andelen ATP-pensionärer utgjorde år 197030 % 
av samtliga pensionärer med motsvarande förmåner från folkpensione

ringen. Denna andel uppgår nu till ca 75 %. Av de för närvarande drygt 1,5 
milj. ålderspensionärerna och ca 350 000 förtidspensionärerna med folkpen
sion har ca 1,1 milj. (73%) resp. 300000 (86%) också ATP-pension. Ök

ningen av antalet ATP-pensionärer fortsätter. Utöver denna ökning av ande

len folkpensionärer med ATP sker det också en markant ökning av den ge
nomsnittliga ATP-pensionens storlek genom att de nytillkommande pensio
närerna vanligen har en högre ATP-poäng. 

/\TP finansieras genom avgifter fran arbetsgivare och egenföretagare. 
ATP-avgiften utgör för år 1989 11,0 % av avgiftsunderlaget. 

ATP-avgiften betalas in till allmänna pensionsfonden (AP-fonden). Fond
förvaltningen är uppdelad på tio styrelser. Första -- tredje fondstyrelserna 
förvaltar var sin del av influtna medel från avgifter till tilläggspensione
ringcn. medan fjärde och femte fondstyrelsen förvaltar en avgränsad del av 
dessa medel genom placering i aktier m.m. De fem löntagarfondstyrelserna 

skall förvalta de medel som inflyter dels från vinstdelningsskatt och vinst

skatt. dels frtin en särskild del (0.2 procentenheter) av ATP-avgiften. Lönta

garfondstyrelserna skall årligen överföra en real kapitalavkastning på minst 

3 '~i· till AP-fondens pensionsmedel. 

AP-fonden uppgick år 1965 till 7 300 milj. kr. och ökade till 31343 milj. kr. 
är 1970 samt 148 312 mil]. kr. år 1980. I januari 1989 beräknas AP-fonden 

uppgii till 330000 milj. kr. 

Delpensionsförsäkring 

Förviirvsarbctandc i ;lldcrn 60--65 år har möjlighet att minska arbetsinsatsen 

genom att övergä till deltidsarbete i kombination med delpension. Delpen-
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sionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall som följer av arbets
tidsminskningen. För att delpension skall kunna utgå krävs bl.a. att den för
säkrade har haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst 10 år 
fr.o.m. 45 års ålder och att vederbörande under de senaste tolv månaderna 
före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat under minst fem månader. 

För anstiillda gäller att arbetstiden måste minskas med minst fem timmar 
i veckan och efter minskningen uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna 

företagare måste minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och 

därefter arbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Kompensationsnivån 
inom delpensionsförsäkringen är 65 % av inkomstbortfallet. ·Inkomsten be

räknas med utgångspunkt från pensiohspoängen för de sista fem åren före 

arbetstidsminskningen. De två sämsta poängåren elimineras och därefter be
räknas inkomsten före arbetstidsminskningen till den inkomst som motsva
rar den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten för de återstående tre 

åren. Den genomsnittliga inkomsten räknas upp med aktuellt basbelopp. 
Delpensionen är knuten till basbeloppet och är pensionsgrundandc för ATP. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet delpensionärer och 

kostnaderna har utvecklats sedan pensionsformen infördes år 1976. Under 
perioden 1981 - 1 juli 1987 ersattes den tidigare ökningen av en klar minsk

ning av antalet personer med delpension eftersom kompensationsnivån 

inom försäkringen sänktes från 65 till 50 % av inkomstbortfallet. Sedan kom

pensationsnivån numera återställts ökar antalet delpensionärer åter. 

Antalet de/pensionärer och utgifterna 

I slutet av ar 

1978 
1980 
1982 
1984 
1986 
19881 

19891 

1 Beräknat. 

Antalet delpensionärer 

.41900 
67800 
61700 
47200 
32200 
40000 
44000 

Utgifter per år. milj. kr. 

687 
1239 
1457 
I 135 

764 
1380 
1570 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en socialavgift om 0,50 % 
frlm arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften förs till en särskild fond. 

Den allmänna pensioneringens kostnader 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utbetalningarna från de allmänna 
pensionssystemen uppgår till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpensionsanslaget uppgår således till 58080 milj. kr. under nästa bud

getår. Härtill skall läggas statens och kommunernas kostnader. 5 400 milj. 

kr. för kommunala bostadstillägg. Vidare tillkommer delpensions- och ATP

utbetalningarna. s?m för det kommande budgetåret beräknas I 700 resp. 

70000 milj. kr. Totalt kommer utgifterna för förmånerna från den allmänna 
pensioneringen inkl. bostadstillägg därmed att uppgå till ca 135000 milj. kr. 

vilket innebär en ökning med ca 12 miljarder kr. i förhållande till motsva
rande beräkningar för innevarande budgetår. 
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Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenföre

tagare. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den som drab
bas av skada i sitt arbete. 

Arbetsskadeförsäkringen anknyter till de principer som gäller för invalidi
tctsbedömning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den fak

tiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom 

förvärvsarbete som bestämmer ersättningens storlek. Ersättning för arbets
skada utges vid bestående nedsättning av arbetsförmågan i form av en liv
ränta, som i princip skall utgöra skillnaden mellan den inkomst som den för

säkrade kan antas ha haft om han inte hade skadats och den inkomst som 
han trots skadan kan beräknas fä. 

Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäk

ringen på så sätt att ers~ittning utges från sjukförsäkringen för de första 90 

dagarna sedan skadan uppkom (samordningstiden ). Från arbetsskadeför
säkringen utgår efter samordningstidens slut ersättning för sjukvårdskostna

der inkl. resor och andra kostnader. Vidare utges sjukpenning och- som tidi

gare nämnts - livränta. Livränta kan också utges till efterlevande anhörig. 
Den ersätter årlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak som gäller för 

ATP, dvs. 7,5 gånger basbeloppet, vilket för år 1989 motsvarar 209200 kr. 
Antalet arbetsskadeärenden har ökat mycket snabbt. År 1984 var antalet 

ärenden som skulle prövas hos försäkringskassorna drygt 54 000. För år 1988 

beräknas motsvarande antal ärenden vara drygt det dubbla. Försäkringens 

kostnader har under samma period ökat från I 600 milj.kr. till beräknade 
7 000 milj .kr. Inte minst har kostnaderna för livräntor ökat. För närvarande 

tillkom1"!1er ca I 000 nya livräntetagare netto varje månad. 
Det är framför allt antalet godkända arbetsjukdomar som ökar i antal. 

Den dominerande gruppen däri utgörs av muskuloskelctala sjukdomar. eller 
vad som ofta brukar benämnas bclastningsskador. Kunskapsunderlaget 
inom arbetsskadeförsäkringens område är inte tillfredsställande. Därför är 
det i dagsläget inte möjligt att p;I ett snabbt sätt dra slutsatser angående orsa
kerna till utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen. Den nyligen tillsatta 

arbetsmiljökommissionen (Dir. 1988:63) har som en viktig uppgift att kom
plettera kunskaperna om arbetsförhållanden som ger upphov till skador och 

sjukdomar. 
Det ökande antalet arbetsskadeärenden har också medfört ett betydande 

problem för försäkringskassorna att med rimliga handläggningstider hantera 

de inkommande ärendena. Trots att ett betydande arbete har genomförts för 

att förenkla handläggningen och att särskilda tillskott för administrationsrc

surser har givits är handläggningstidcrna fortfarande långa och balanserna 

otillfredsställande stora. Mot denna bakgrund har jag under anslaget B 2. 
Allmänna försäkringskassor föreslagit ytterligare resurstillskott för hand

läggning av arbetsskadeärenden. 
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D 1. Bidrag till sjukförsäkringen 

1987/88 

1988/89 
1989/90 

Utgift 6449000000 

Anslag 6 767 000 000 

Förslag 7 811000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för sjuk

försäkringsförmåner (utom föräldraförsäkringen, som redovisas under an

slaget C 2). Statsbidrag utgår med 15 % av kostnaderna för den obligatoriska 

försäkringen, medan 85 % finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare 

och egenföretagare. Avgiften är fr.o.m. år 198810.1 % av avgiftsunderlaget 

för arbetsgivare och 9,6 % för egenföretagare. 

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen (1962:381) om allmän för

säkring (omtryckt 1982: 120) och lagen ( 1981:49) om begränsning av läkeme

delskostnader m.m. 

Riksförsäkringsverket 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från det förväntade 

utfallet för budgetåret 1987/88. Timsjukpenningreformen .har medfört att 

sjuktalsberäkningarna för år 1988 inte är jämförbara med tidigare år bl.a. 

beroende på att insjuknandedagen ersätts enligt de nya reglerna, vilket inte 

tidigare var fallet. Verket kan dock.konstatera en fortsatt ökning av antalet 

ersatta dagar i långa sjukfall vilket ökar kostnaderna för försäkringen. Vi

dare har verket kunnat konstatera en kraftigt förhöjd medelsjukpenning för 

år 1988. För år 1990 beräknar verket samma sjukpenningkostnader som för 

år 1989. När det gäller sjukvårdsförmånerna har verket utgått från de ersätt

ningsbelopp som gäller för år 1989. 

Fördelning av de beräknade kostnaderna på förmånsslag under dessa för

utsättningar framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Förmånsslag Utgifter Beräknade utgifter 

1987 1988 1989 1990 

Sjukpenning 23094 29555 30610 30610 

Frivillig sjukpenningförsäkring 17 20 20 20 
Allmiin sjukvårdsersättning 5912 6380 7 5801 7570 
Avinstitutionalisering 796 799 800 802 
Förebyggande hälso- och sjukvård 402 404 404 405 
Hjälpmedel till handikappade 713 715 716 717 
Resor 647 750 785 825 
Tandvård 2905 3070 3000 3000 
Ersättning för företagshälsovård 
före 1986 19 6 
Sjukhusvård enl. rfv:s 
förteckning m.m. 23 24 14 14 
Läkemedel 4 763 4390 5580 5580 
Konvakl'.entvård m.m. 17 20 20 20 

Totalt 39308 46133 49529 49563 

1 I beloppet ingår ett särskilt bidrag år 1989 på 10 milj.kr. till Malmö kommun. 

Utifrån nämnda förutsättningar beräknar riksförsäkringsverket anslags

bchovet under budgetåret 1989/90 till 7435 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av de sammanlagda sjukförsäkringskostnaderna har jag 
utgått ifrån riksförsäkringsverkets · kostnadsberäkninga~. Samtidigt har jag 
beaktat en viss löne- och pris~tveckling. När det gäller ersättningarna till 
sjukvårdshuvudmännen för år 1990 har jag utgått från de belopp som enligt 
en träffad överenskommelse gäller för år 1989. Jag har också förutsatt att de 
vårdavgifter för sjukhusv_ård som fr.o.m. år 1989 tas ut av pensionärer i form 
av avdrag på de allmänna pensionsförmånerna kommer att tillföras sjukför
säkringen. Slutligen har jag tagit hänsyn till effekterna av den förändrade 
tillämpningen av reglerna om rätt till sjukpenning för personer som fyllt' 65 
år samt den höjda beloppsgränsen för ersättningsnivån 75 % ·inom tand
vårdsförsäkringen. Jag beräknar med dessa förutsättningar de sammanlagda 
sjukförsäkringskostnaderna ( exkl. föräldraförsäkringen) till 7 811 milj. kr. 
för nästa år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 7 811000 000 kr. 

D 2. Folkpensioner 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

50 631 000 000 
53 415 000 000 
58 080 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension som utges i form av ålderspension. 
förtidspension och änkepension samt hustrutillägg och barntillägg till den 
som uppbär ålders- eller förtidspension. Härifrån bekostas också handikapp
ersättning. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. Ålderspension utgår 
från 65 års ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års 
ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av ålders
pension före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt och 
vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder sker i stället en höjning. Det är även 
möjligt att ta ut halv åldcrspension. 

Förtidspension utgår till den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt 
med minst hälften. Änkepension utgår till .änka fram till den allmänna pen
sionsåldcrn. Hustrutillägg, som är inkomstprövat, kan utgå till gift kvinna 
mellan 60 och 65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspension. 

De nya reglerna för efterlevandepensionering som träder i kraft den 1 ja
nuari 1990 innebär att den nuvarande änkepensionen ersatts med omställ
ningspension och särskild cfterlevandepension med lika regler för män och 
kvinnor. P.g.a. de omfattan9e övergångsreglerna påverkas anslaget endast 
marginellt. 

Folkpensionsförmånerna är indexreglerade, vilket innebär att pensionsbe-
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loppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. 
Ålderspension liksom hel förtidspension eller änkepension utgår för år 

räknat med 96 % av fastställt basbelopp för ensam pensionär och med sam
manlagt 157 % för två pensionsberättigade makar. För den som inte har ATP 
eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensionstill
skott, som utgår med 48 % av basbeloppe.t för ensam ålderspensionär och 
med 96 % för makar gemensamt. För en fortidspensionär utgår pensionstill
skott med 96 % av basbeloppet. Pensionstillskottet avräknas kröna för krona 
mot utgående ATP-pension. Däremot görs ingen avräkning mot annan pen

sion eller annat slag av inkomst. 
Bestämmelserna om folkpensionsförrnånerna finns i lagen (1962:381) om 

allmän försäkring (omtryckt 1982:120), lagen (1962:392) om hustrutillägg 
och kommunalt bostadstillägg till folkpension (omtryckt 1976:1014) samt Ja
gen (1969:205) om pensionstillskott. 

Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m.m. för den all
männa försäkringens behov främst vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Ny
näshamn och Tranås. 

Riksförsäkringsverket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret 1988/89 har 
riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal utbetalda pensioner 
och utbetalt medelbelopp i december 1988. Verket har därvid gjort följande 
uppskattning beträffande antalet pensionärer med olika slag av pensionsför
måner. 

Pensionsförmån 

ÅIJerspension 
Förtidspension 
1.-Iustrutillägg 
Ankcpension 
Handikappcrsättning 
Barntillägg (antal barn) 

Summa 

Därav ml'd pcnsionstillskott 

Uppskattat antal pensioner med reguljär 
utbetalning 

Dec 1988 
(1988/89 

1531 
352000 
22000 
64000 
47000 
39000 

2055000 

681000 

Dec 1989 
(1989/90) 

1541000 
363000 
20000 
62000 
48000 
41000 

2075000 

648000 

Förändring 
under 1989 

+ 10000 
+ 11 ()()() 
- 2000 
- 2000 
+ 1000 
+ 2000 

+ 20000 

- 33000 

Med utgångspunkt från uppskattningar för december 1989 och med basbe
loppet 26 550 kr. beräknar riksförsäkringsverket anslagsbehovet för här ak- · 
tuclla pensionsförmåner till 53 740 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Folkpensionernas grundbelopp kommer fr.o.m. den 1 januari 1989 och vid 
basbeloppet 27 900 kr. att uppgå till 26 784 kr. per år och för en ensam pensio- -
när och 43 803 kr. för ett pensionärspar. För den som saknar ATP eller har 
lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med ett pensionstillskott som · 
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kan uppgå till 13 392 kr. för en ålderspensionär. Härtill kommer ett kommu
nalt bostadstillägg. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna under 
detta anslag till 58080milj. kr. Det innebär en ökning med 4665 milj. kr. i 
förhållande till nuvarande budgetår. 

Utgifterna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande samman
ställning. 

Pensionsfiirmån 

Åldcrspension 
Förtidspension 
l::lustrutillägg 
Ankcpcnsion 
1-Iandikappcrsiittning 
Barntilliigg 
Omställningspension 

Hemställan 

Beräknade utgifter. milj. kr. 

1989190 Förändring från 
1988/89 

43840 + 3550 
11440 + 1540 

420 5 
1520 + 60 

660 + 85 
105 + 15 

15 

58000 + 5245 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Folkpensioner för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på 58 080 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 1570 000 000 
Anslag l 230 000 000 
Förslag 1230000000 

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för 
kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT). KBT skall före avdrag på 
grund av inkomst täcka minst 80 % av varje del av den månatliga bostads
kostnaden som överstiger 80 kr. men inte I 500 kr. för ogift pensionär och 
I 650 kr. för makar. Kommuner erhåller statsbidrag med 25 % av sina bi
dragsbcrättigande kostnader för KBT. 

Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folkpen
sion finns i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg 

till folkpension och förordningen ( 1979:830) om statsbidrag till kommunalt 
bostadstillägg till folkpension. 

Reglerna för utbetalning av statsbidrag till KBT ändrades den l juli 1987. 
Ändringen innebär att varje månads KBT-utbetalning avräknas mot utbetal
ning av kommunalskattemedel samma månad. Detta innebär en stärkt likvi
ditet för staten, men samtidigt belastades anslaget av dubbla statsbidragsut
betalningar under budgetåret 1987/88, dvs. utgiften under budgetåret avser 
statsbidrag för KBT som utbetalats dels under 1986/87 och dels under 
1987/88. 
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Riksförsäkringsverket 

På grundval av den från den I januari 1988 gällande lagstiftningen har riks
försäkringsverket beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1989/90 till 1200 
milj. kr. 

föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av riksförsäkringsverkets anslagsframställning och med beak
tande av de förslag till förändringar avseende statsbidrag till KBT som jag 
tidigare har tagit upp beräknar jag utgifterna under detta anslag .till 

1 230 000 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1230000000 kr. 

D 4. Vissa yrkesskadeersättningar m.m. 

1987188 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2361 000 
2500000 
2500000 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i an
ledning av skadefall. där ersättningen på grund av speciella författningar el
ler särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riksförsäkringsverket 

För budgetåret 1989/90 beräknas medelsbehovet för äldre skadefall till 1,6 
milj. kr .. varav 0,4 milj. kr. för uppräkning av vissa äldre livräntor från ar-. 
betsskade- resp. fiskarförsäkringsfonden. För nyare skadefall beräknas me
delsbchovet till 0,8 milj. kr. Riksförsäkringsverket föreslår att anslaget förs 
upp med 2.4 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och 
med beaktande av utvecklingen av basbeloppet under åren 1989 och 1990 
beräknat kostnaderna under anslaget till 2 500000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 2 500 000 kr. 
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D 5. Bidrag till ersättning vid närståendevård 

1989/90 Förslag 4500000 

Fr.o.m. den 1 juli 1989 gäller rätt till e~sättning vid nä~ståendevård (prop. 
1987/88: 176, 1988/89:SoU6, rskr. 55) 

De nya reglerna innebär att en närstående som vårdar en svårt sjuk person 
i hemmet får rätt till ersättning från sjukförsäkringen och ledighet från sin 
anställning under högst 30 hela arbetsdagar. Dagantalet räknas. för den. per
son som vårdas. 

Ersättningen utges med belopp motsvarande vårdarens sjukpenningnivå 
och kan tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels ersättning. 

Kostnaderna för ersättningen vid närståendevård finansieras enligt samma 
regler som gäller för sjukförsäkringen, dvs. till 15 % med statsbidrag och till 
85 % genom socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 

Statsbidraget till ersättningen vid närståendevård finansieras från detta 

anslag. 

Riksförsäkringsverket 

I prop. 1987/88:176 har kostnaderna för ersättning vid närståendevård ( exkl. 
administration) beräknats till 30milj. kr. för budgetåret 1989/90. Statsbidra
get kan då beräknas till 4,5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslagsbehovet bör beräknas till 4500000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 4 500 000 kr. 
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E. Hälso- och sjukvård m.m. · 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för alla invånare. Hälsosituationen i Sverige är vid en internationell jämfö
relse god. Den har också, med utgångspunkt i traditionella dödlighctsrriått, 
förbättrats under senare år. Sa'!1tidigt kan .dock noteras att det finns skillna
der i hälsoläge och i vårdutnyttjande mellan olika befolkningsgrupper. 

Utvecklingen inom flertalet samhällsområden präglas av snabba föränd
ringar. Detta gäller inte minst hälso- och sjukvårdssektorn: som även vid en 
relativt kort tillbakablick visar mycket ?mfattande resurs-, struktur- och 
verksamhetsförändringar. Antalet personer.som är verksamma inom hälso

och sjukvården hart.ex. fördubblats mellan åren 1970 och 1988, från 222 000 
till 440 000. 

Som framgår av tabellen nedan har mellan åren 1970 och 1987 antalet 
vårdplatser för korttidsvård minskat med närmare 20 % och vårdplatserna 
inom psykiatrin nästan halverats medan långtidssjukvården kontinuerligt 
kraftigt byggts ut fram till år 1985 för att därefter minska något. Uttryckt i 
antal vårdplatser per tusen invånare är emellertid ändringarna inte så stora -
en minskning från 14,5 till 13,5 under den aktuella perioden. 

Vårdplatsförändringar 1970-1987 

1970 1975 1982 1985 1987 

Somatisk kort- 49100 47000 44900 41900 .39900 
tidsvärd 

Somatisk lång- 34100 40400 51000 53900 52500 
tidsvård 

Psykiatrisk vård 37000 36200 28000 24100 20900 

Totalt 120200 123600 123900 119900 113300 

Vpl/lllOO inv. 14,5 15.l 14,9 14,4 13,5 

Inkl. av landstingen köpt privat vård. 
Källa: AHS och LKELP 

Trots de stora förändringarna i vårdplatsantalet har den slutna somatiska 
korttidsvården kontinuerligt ökat. uttryckt i antal intagna. genom att medel
vårdtidcrna snabbt minskat. Minskningen av antalet vårdplatser har således 
mer än väl kompenserats av att de utnyttjas mer intensivt. Antalet intag
ningar i psykiatrisk vård är i stort sett oförändrade. En drastisk minskning 
av medelvårdtidcrna har emellertid kunnat ske därför att såväl behandlings
metoder som vård i öppna/halvöppna vårdformer förbättrats. 
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F"örändringen av intagna, vårddagar och medelvårdtid 1972-87 

Somatisk korttidsvård 

År Intagna Vårddagar Medel- Index 
tusental tusental vård tid 

1972 1187 11994 JO.I 116 
1975 1233 11673 9.5 108 
1980 1293 11312 8,7 il)() 

1985 1409 10612 7,5 86 
1987 1410 10063 7,1 82 

Somatisk långtidsvård 

1972 62.4 10759 172 70 
1975 58.8 12 905 219 89 
1980 61.7 15 142 245 mo 
1985 95.8 17749 185 75 
1987 106,3 16968 160 65 

Psykiatri 

1972 119.5 11372 95 145 
1975 130,0 10474 81 123 
1980 129.5 8477 65 100 
1985 18,8 6493 55 84 
1987 159.8 5448 47 72 

Exkl. privata vårdgivare. Index mcdelvårdtid 1980 = ]()() 
Källa: LKELP 

Den somatiska långtidssjukvården har med den snabba expansionen av 
antalet vårdplatser utökat sin verksamhet. Antalet intagningar var dock 
länge oförändrat och i stället ökade medelvårdtiderna. Först under 1980-ta
lct blir bilden annorlunda med en aktivt fungerande långvård och kortare 
medelvårdtider. Den parallella utbyggnaden av primärvården och hemsjuk
vården med ökande inslag av växelvård och dagvård har haft stor betydelse 
för den omorientering som framstår tydligt inom långtidssjukvården under 
senare år. 

Utbyggnaden av primärvården fortsätter, även om detta sker i en långsam
mare takt än tidigare beräknats. Det finns från många huvudmäns sida också 
en klar strävan till hälsopolitiska insatser, bl.a. i överensstämmelse med de 
riktlinjer som WHO angivit inom ramen för strategin Hälsa för Alla År 2000. 
Ambitionsnivån växlar dock mellan olika huvudmän. 

Den öppna vården uttryckt som läkarbesök per invånare har ökat i be
gränsad omfattning. Däremot har det under 1980-talet skett en omfördel
ning så att allmänläkarbesöken har ökat med ca 25 % medan besöken vid 
sjukhusanslutna mottagningar minskat något. Den öppna vården bedriven 
av distriktssköterskor, undersköterskor. sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
psykologer och skötare har å andra sidan ökat påtagligt. 

Som en konsekvens av genomförda strukturförändringar har också kost
nadsfördclningen ändrats inom hälso- och sjukvården: 
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1-'örändringar i kostnadsfördelning mellan olika vårdområden som procentuell andel 
av hälso- och sjukvårdens totalkostnader 

1970 1983 1987 

Medicinsk och kirurgisk vård 60 50 -18 
17 24 24 
17 13 12 
6 13 16 

Summa 100 100 100 

Källa: LKELP och SCB 

En annan påtaglig förändring är hur olika åldersgrupper utnyttjar vården. 
Som framgår av nedanstående diagram utnyttjar åldersgrupperna upp till 

65 år allt mindre sjukhusvård medan den växande gruppen av pensionärer 
får mer sjukhusvård. Detta gäller således enbart slutenvården. 

Olika åldersgruppers andel av befolkningen och vårddagarna 1979 och 1985 

Procent av befolkningen 1979 Procent av vårddagar 

D 0-64 
32,7 

83,8 i 
[;;] 65-74 

~ 75-

9,9 l ~' ~ ~~::.:>·:: ~' 
6,3 ·--~~-~,, ..... v. 

1985 

25,8 

82,6 

Sistnämnda förhållande gäller i särskilt hög grad läns- och regionsjukvår
den. Åldersgrupperna 60-80 år utnyttjar i hög utsträckning den högspeciali

serade vården. 
De mycket stora och snabba förändringar som översiktligt redovisats be

träffande vårdstruktur och vårdutnyttjande betingas givetvis av förändringar 
i hälsoläge och sjukdomspanorama samt tekniska och vetenskapliga fram
steg. Till detta kommer effekten av demografiska förändringar. Det finns 
inget som talar för en lägre förändringstakt - snarare det motsatta. Slutsat-

5 Riksdagen /988i89. i sam/. Nr 100. Bilaga 7 
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sen blir att samhället i ett framtidsperspcktiv måste ha en mycket hög, och, 
jämfört med nuläget, väsentligt bättre beredskap att möta ständigt växlande 
förutsättningar för och krav på hälso- och sjukvården. 

Alltjämt finns stora skillnader i hälsoläge mellan olika socioekonomiska 

grupper, yrken och geografiska delar av landet, vilket bl.a. visats i socialsty

relsens folkhälsorapport från år 1987. Ett annat problemområde är tillgäng

ligheten till vård. Det finns köer till bl.a. vissa operativa och medicinska åt

gärder. Det kan också vara svårt att erhålla vård respektive att få del av sam

ordnade insatser, när mer sammansatta och rehabiliteringsinriktade vårdbe

hov föreligger. 
Personalförsörjningcn är strategisk för en fungerande hälso- och sjukvård. 

Sedan lång tid tillbaka har en mycket betydande andel av nettotillskottet av 

ny arbetskraft gått till socialsektorn. Med minskande ungdomskullar och en 
mycket hög yrkesaktivitet bland kvinnorna är det inte möjligt för socialsek

torn att personalmässigt expandera som hittills. En kombination av struktur
atgärdcr och ökat utnyttjande av teknik bör prövas som medel för att dämpa 

behoven av tillskott. 
Inom hälso- och sjukvårdsområdet har, jämfört med tidigare, en väsentlig 

uppbromsning skett av de årliga resursökningarna i reala termer, som trots 
detta uppgått till ca 2 % årligen i genomsnitt under senare år. Långtidsprog
noserna har förutsagt halva denna ökningstakt medan sjukvårdshuvudmän

nen har krävt en fortsatt årlig ökning med 2 % (i reala termer) för att bl.a. 

undvika kösituationer. Huvudmännen har hänvisat till att antalet äldre blir 
fler och att man måste tillämpa nya medicinska framsteg. 

Kraven på utökade resurser i hälso- och sjukvården måste mötas med krav 
på att nuvarande resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. I första hand är 

detta en fråga för sjukvårdshuvudmännen. Men samtidigt har statsmak
terna - mot bakgrund av de grundläggande målen i hälso- och sjukvårdsla
gen ( 1982:763) om en vård på lika villkor i hela landet - ett ansvar för att 
följa och värdera resultaten i hälso- och sjukvården, för bl.a. olika patient
och befolkningsgrupper. samt ett ansvar för hur resurserna används. 

Hiilso- och sjukvårdsberedningen avser att ägna struktur- och personalför
sörjningsfrågorna inom hälso- och sjukvården stor uppmärksamhet under 
den närmaste tiden. Regeringen har också tillsatt en särskild folkhälsogrupp 
under hälso- och sjukvårdsberedningen. Gruppens uppgift är inte i första 

hand att göra ytterligare utredningar utan att på grundval av tillgänglig kun
skap initiera lämpliga åtgärder och verka för att få dem genomförda. 

Ohälsa bör sålunda i första hand förebyggas. Ett viktigt område behandlas 

av allergiutredningen, som har i uppdrag att utreda frågor kring hur allergier 

och andra övcrkänslighetsrcaktioner skall kunna förebyggas. Utredningen 
har bl.a. i uppdrag att undersöka om nuvarande åtgärder är tillräckliga inom 

olika samhällsområden. bl.a. inom arbetslivet, boendemiljön, skolan och 

förskolan. Om föreslagna åtgärder inte förutsätter beslut av riksdagen eller 

regeringen skall utredningen ta kontakt med berörda myndigheter eller 
andra organ och initiera lämpliga åtgärder. Utredningen har bl.a. anordnat 

en rad konferenser i syfte att belysa olika frågor och att skapa kunskaper 
och först{1clse för behovet av förändringar. Ett sådant område som särskilt 
uppmärksammats av utredningen är de s.k. "sjuka husen". Utredningen pla-
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nerar att avlämna sitt slutbetänkande under år 1989, 

Statens huvudsakliga instrument att utöva påverkan i en förändringspro
cess är socialstyrelsen. Inom socialdepartementet har en översyn genomförts 
för att precisera och konkretisera socialstyrelsens roll och uppgifter. Restilta
ten av översynen har presenterats i rapporten Socialstyrelsen i förändring. 
Av rapporten framgår att socialstyrelsen fi'!f en viktig uppgift att genom kun
skapssammanställningar. nulägeshcskrivningar och jämförande analyser på
verka utvecklingen hos sjukv<lrdshuvudmännen så att resurserna kan utnytt
jas bättre. köerna avvecklas och vården hli mer tillgänglig. Regeringen har 
för avsikt att under våren 1989 framlägga en principproposition om socialsty
relsens framtida uppgifter. 

Ett annat instrument är statens beredning för utvärdering av medicinsk 
metodik (SBU). Med hjälp av det systematiska utv;irderingsarbete som be
drivs inom SBU möjliggörs inte bara noggrannare avvägningar ur ett brett 
perspektiv innan nya metoder tas i rutinmässigt bruk. utan också al'veckling 
av sådana rutiner som visat sig mindre effektiva. 

Det finns goda förutsättningar att åstadkomma en ökad sammanlagd ut
redningskapacitet genom väl avstämda arbetsprogram mellan socialstyrel
sen, SBU och Spri. Det gäller att konkretisera arbetet med uppföljning och 
utvärdering i avsikt att påverka utvecklingen av den svenska hälso- och sjuk
vården, såväl kvalitativt som ur kostnadssynvinkel. 

Förutom aktiva insatser från centrala organ genom kunskapsspridning och 
attitydpåverkan bör även andra styrmedel som staten förfogar över använ
das. Ett exempel på sådana incitament är de särskilda statliga ekonomiska 
bidrag som införts för att minska köerna till operativa åtgärder vid starr, 
höftledsförslitning och kranskärlssjukdom. 

Nuvarande informationssystem måste anses ge otillräcklig kunskap om 
vårdens innehåll, resultat och kostnader samt otillfredsställande underlag 
för överväganden om omprioriteringar inom hälso- och sjukvärden. Rege
ringen har därför nyligen tillkallat en utredningsman, som skall lämna för
slag om en för staten och sjukv{irdshuvudmännen gemensam informations
struktur för hälso- och sjukvården som tillgodoser kraven p[1 underlag på 
olika nivåer för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

En viktig uppgift för utredningen är att beakta behovet av ett ökat utbyte 
av information mellan hälso- och sjukvården och socialförsäkringssystemet. 
Utredaren bör enligt direktiven hl.a. bedöma vilken information från social
försäkringssystemet som behövs för hälso- och sjukvårdens resursplanering 
och analyser av vårdkvalitet och effektivitet. 

Trots bristerna i de data som funnits tillgängliga har socialstyrelsen och 
Spri. sedan mitten av 1970-talet, genomfört en rad jämförande studier av 
skillnaderna i fråga om vårdresurser och vårdutnyttjande mellan olika sjuk
vårdshuvudmän, kommuner och kliniker. Resultaten visar att det finns stora 
skillnader. Detta gäller såväl totalresurser/kostnader och resursuppbyggnad 
som resursutnyttjande inom olika värdgrenar och specialiteter. Den faktor 

som främst givit upphov till dessa skillnader har visat sig vara vårdutbudets 
storlek. Något samband mellan t.ex. resursernas storlek för korttidsvård 
resp. långtidssjukvård har inte kunnat iakttas. Aven Jä jämförelser gjorts 
mellan kommunerna i ett och samma sjukvårdsområde har motsvarande för-
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hailanden kunnat dokumenteras. Prop. 1988/89:100 
I senare studier har även kommunernas resurser för övrig äldreomsorg be- BiL 7 

aktats. Även om man kan konstatera att en viss utjämning har skett i till-
gimgen på vårdresurser och i vårdutnyttjandet finns betydande skillnader. 

Skillnader i kostnaderna för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, efter ål
dersstandardisering, avviker frim genomsnittet från -14 % till +28 % år 

1987. då landets sjukvårdsområden jämförs. Man har också kunnat styrka 

att det finns ett positivt samband mellan satsningen på primärvård och en 

gynnsammare kostnadsutveckling. 
Det är uppenbart att pågående utveckling mot en mer slagkraftig primär

vi1rd ger förutsättningar att ompröva dimensioneringen av den slutna vår
dens organisation. Detta förutsätter dock att primärvårdens och i tillämplig 

omfattning sjukhusens samverkan med den primärkommunala äldreomsor
gen iir väl utveckl~1~;. Äldreomsorgen måste också vara väl utbyggd och va

rierad efter de äldres skiftande behov. En utveckling i en sådan riktning 

kommer att pi1skynda den minskning som redan pågår av vårdplatser i den 
somatiska korttidsviirden. Samma effekt har tillämpningen av flertalet nya 

teknologier genom att de i högre grad möjliggör behandling i öppna och 

balvöppna vfardformer, inklusive dagvård och patienthotellservice. Hittills 

har minskningarna av antalet vårdplatser i huvudsak genomförts genom ut

glesning på befintliga vårdavdelningar och i viss men dock liten grad genom 
avveckling av hela enheter. Konsekvenserna har blivit en successiv ökning 
av personaltätheten. 

Mot bakgrund av kravet på resurshushållning inger utvecklingen inom så
viil läns- och regionsjukvård som flerrcgional vård bekymmer. Förslag om 
en koncentration av tung och krlivandc verksamhet har inte mottagits posi

tivt om inte enheten i fråga skall få ett större ansvarsområde. Inom regio
nerna sker pil manga håll en mycket betydande utbyggnad av resurserna vid 
liinssjukhusen, vilket kan leda till suboptimeringar och ett alltför litet patien
tunderlag ur kvalitets- och säkerhetssynvinkel. Det finns även risk för att 
motsvarande förhållanden kan utvecklas när det gäller fördelningen av upp
gifter mellan läns- och länsdelssjukhus. En utbyggd primärvård och äld
rr:omsorg med hög effektivitet kan dessutom avlasta länssjukvården i bety

dande grad. 
i ett 90-talsperspektiv måste frågan om organisationen av akutsjukhusen 

med full service 24 timmar om dygnet och alla dagar i veckan bli föremål 
för si1rskilda överväganden. Ur kvalitets- och säkerhetssynvinkel torde inte 

patientunderlaget räcka till för att nuvarande antal enheter skall kunna upp

rtitthallas. Detta gäller i synnerhet vid en fortsatt minskning av antalet vård
platser i en oförändrad akutvårdsorganisation. vilket också leder till stigande 

kostnader per omhändertagen patient. "Överkostymen" i länssjukvården 

ger också risk för en obalanserad utveckling inom hela korttidsvården ge
nom att man pä ej sakliga grunder "tar hem" vård frän regionsjukhusen för 

att fylla upp sin lokala organisation. Det är således angeläget att fä till stånd 
~·n delvis iindrad inriktning av akutvårdsorganisationen vid vissa sjukhus. 

Tillriickliga kunskaper finns nu för att kunna diskutera åtgärder för att för-
bättra situationen pii en rad omriiden och öka kapaciteten inom svensk häl
so- och sjukdrd utan stora reala resurstillskott. En sådan omdisponering 68 



och ett bättre utnyttjande av resurserna skapar ett utrymme för att utjämna 
de ojämlikheter som finns i hälsoläget för olika befolkningsgrupper. Ut
gångspunkten bör vara att det finns möjligheter att minska omfattningen av 
den slutna vården och sänka kostnaderna i "'högkostnadsområden" i riktning 
mot de nivåer som områden med förhållandevis låga kostnader uppvisar. 
Självfallet måste ålderssammansättning och vissa andra förhållanden vägas 
in. Ingen har ännu kunnat visa att hälsoläget är mindre gynnsamt i områden 
med relativt sett låg konsumtion och mindre omfattande resurser. 

Det är mot bakgrund av vad jag anfört en rimlig hypotes att en aktiv päver
kansprocess från centrala organ med goda fa~taunderlag bör kunna dämpa 
kostnadsutvecklingen även på relativt kort sikt samtidigt som tillgänglighet 
och servicenivå förbättras. Statsmakternas huvudsakliga instrument i en så

dan förändringsprocess är socialstyrelsen förutsatt att styrelsen får förutsätt
ningar att utvecklas till ett kraftfullt expertorgan. 

Socialstyrelsen tillsammans med SBU och Spri bör i en dialog med sjuk
vårdshuvudmännen i nuvarande läge med konkurrens om arbetskraften och 
ett begränsat nytillskott av arbetskraft arbeta med sjukvårdens strukturpro
blem och tillämpningen av nya teknologier för att uppnå målen i hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen om en vård på lika villkor. 

De stora förändringarna i hälso- och sjukvårdens struktur måste slå ige
nom i vårdutbildningarna. En särskild utredning har lagt fram förslag till en 
reviderad utbildning för läkare efter läkarexamen. Betänkandet (SOU 

1987:53) Kompetensutvecklingen efter läkarexamen har remissbehandlats 
och frågan bereds inom regeringskansliet. 

Statens roll för tillsyn både över hälso- och sjukvårdsverksamheten och 
över den personal som arbetar inom detta fält är av central betydelse. För 
att anpassa tillsynen till de förändringar som löpande sker inom hälso- och 
sjukvården och samtidigt skapa förutsättningar för en rationell sådan verk
samhet har regeringen tillkallat en särskild utredningsman. Utredningsman
nen skall bl.a. se över de bestämmelser som finns på detta område och i er
forderlig utsträckning lägga fram förslag om iindringar och kompletteringar. 

Hälso- och sjukvårdens beredskap för kriser och krig förbättras successivt 
enligt intentionerna i 1987 års försvarsbeslut. Genom utredningen om hälso
och sjukvårdens försörjningsberedskap råder numera samstämmighet om 
vilka viktiga sjukvårdsartiklar som krävs för att sjukvården skall kunna fun
gera i en krigssituation. 

Under senare år har en rad frågor kring livets början och slut som kräver 
svåra etiska ställningstaganden aktualiserats. 

En proposition med förslag till lagstiftning om användning av genteknik 
och forskning på embryon m.m. är planerad att efter lagrådsremiss föreläg
gas riksdagen ar 1989. Propositionen bereds mot bakgrund av betänkandet 
(SOU 1984:88) Genetisk integritet samt remissbehandlingen av detta. 

Frågor rörande läkemedel bereds bl.a. mot bakgrund av läkemedelsutrcd
ningens betänkande (SOU 1987:20) Läkemedel och hälsa och riksrevisions
verkets rapport (1986:58) Den statliga läkemedclskontrollcn. Som ett första 
steg beräknas en proposition att föreläggas riksdagen under år 1989 med för
slag att bilda en egen myndighet för läkemedel m.m .. där den nuvarande 
läkemedelsavdelningen vid socialstyrelsen bildar stommen. Myndigheten 
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avses bli inriittad den 1 juli 1990. Regeringen avser vidare att tillkalla en sär

skild arbetsgrupp för att förbereda förslag till organisation m.m. för myndig

heten. Övriga läkemedelsfr{1gor kommer att behandlas i en särskild proposi

tion. En särskild arbetsgrupp arbetar också med bl.a. läkemedelsfrågor i ett 

EG-perspektiv. 

För att öka säkerheten vid användningen av medicintekniska produkter 

och dentala material planerar regeringen att förelägga riksdagen en proposi

tion i ämnet under är 1989. Propositionen bereds mot bakgrund av förslagen 

i betänkandet (SOU 1987:23) Medicinteknisk säkerhet och rapporten 

(DsS 1986:2) Kontroll och tillsyn av dentala material samt remissbehand

lingcn av dessa. 

Regeringen avser vidare att under våren 1989 lägga fram en proposition 

med förslag till legitimation av de kiropraktorer som har utbildningen Dr of 

Chiropractic mot bakgrund av förslag i ett delbetänkande (SOU 1987:12) av 

alternativmedicinkommitten, vilket har rcmissbehandlats. 

Bekämpningen av HIV /aids 

Sjukdomstillstfmdet aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) - för

värvad immunbrist - utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Infektion av 

HIV (Humant Immunbrist Virus), som kan leda till aids, hänförs till de vene

riska sjukdomarna. HIV-smittan sprids för niirvarande över världen. Död

ligheten hos de smittade som utvecklar aids är mycket hög. Ett vaccin eller 

ett verksamt botmedel finns inte. Däremot utvecklas successivt läkemedel 

som fördröjer sjukdomsförloppet. Det viktigaste motmedlct mot smittsprid

ningen är emellertid ännu så länge att lämna sådan information till männi

skor att dessa kan vidta åtgiirder för att skydda sig själva och andra mot HIV

smittan. 

Det svenska samhället har engagerats i stor utsträckning i 1-IIV/aids-be

kämpningen. Landsting, kommuner och myndigheter bedriver en bred verk

samhet för att förhindra smittspridningen och lämna stöd i olika former till 

dem som har smittats. Olika frivilliga organisationer spelar en viktig roll i 

arbetet. Överallt i samhället görs omfattande och i manga fall uppoffrande 

insatser. 

Sverige deltar även i det internationella arbetet att bekämpa aids. 

WHO utvecklar inom ramen för ett siirskilt aids-program viktiga interna

tionella verksamheter. Europarådet har utökat sitt engagemang i denna 

frt1ga. En särskild nordisk arbetsgrupp för aids-frågor har inrättats under 

Nordiska ministerrådet. Sverige har i juni 1988 varit värd för den fjärde 

viirldskonferensen om aids. 

Ett handlingsprogram för den fortsatta bekämpningen av HIV/aids har an

tagits av riksdagen på grundval av prop. 1987/88:79 om årgärdcr mot aids 

(SoU 10. rskr. 165). Under anslaget A 5. Insatser mot aids har för budgetåret 

1989/90 beräknats 106 milj. kr. för statliga insatser för att förebygga smitt

spridningen m.m. Vidare har beriiknats 120 milj. kr. för ett statligt extra bi

drag till de landsting och kommuner diir HIV-smittan är särskilt utbredd. I 

det följande kommer att beriiknas rn 8.2 milj. kr. till socialstyrelsens insatser 
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mot aids-epidemin och ca 15,2 milj. kr. till en basorganisation m.m. vid SBL 
för bekämpningen av HIV/aids. Vidare kommer att föreslås att 35 milj. kr. 
ställs till förfogande under förslagsanslaget H 2. Bidrag till missbrukarvård 
m.m. för att användas till stöd till utbyggnaden av hem för vård enligt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). En utbyggnad av 
LVM-vården för människor med svårartade narkotikaproblem är ett viktigt 
led i ansträngningarna att begränsa I-UV-smittans utbredning. 

Regeringen föreslår sålunda att sammanlagt ca 284,4 milj. kr. får dispone
ras på anslag under socialhuvudtiteln för åtgärder mot HIV/aids under bud

getåret 1989/90. 

E 1. Socialstyrelsen 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

165262000 
170 613 0001 

180970000 
1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har l 042 000 kr. inte ställts till socialstyrelsens 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör so
cialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsförsörjning, hälso

skydd, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör alkohol 

och andra missbruksmedel. 
Socialstyrelsens arbetsuppgifter och organisation regleras i förordningen 

(1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen. 

Läkemedelskontrollen behandlas under anslaget E 2. Statlig kontroll av 
läkemedel m.m. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Huvudförslag budgetåret 1989/901700000 kr. För budgetåret 1988/89 

var huvudförslaget 1 %. Minskningen av utgifterna för budgetåret 1990/91 
anges till 3 % . 

2. Resurser för kompetenshöjande åtgärder (sammanlagt 1,5 milj .kr.). 
3. Medel för ökade kostnader för rättsliga rådets verksamhet (800000 kr.). 
4. Medel för en databas för forsknings- och utvecklingsarbete inom social-

tjänsten: SocBas (150000 kr.). 

5. Medel för information och opinionsbildning kring droger (1 milj. kr.). 
6. Ramanslag för budgetåret 1989/90. 

7. Medel för ökade utbetalningar till tvångssteriliserade (450000 kr.). 

8. Medel för ökade utgifter för psykiatriska nämnden och utskrivnings
nämnderna (90000 kr.). 
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Anslag 

Utgifter 
Fiirvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Övriga utgifter 
Psvkiatriska nämnden 

(därav lönekostnader) 
Tidskriften Vigör 
Viss administrativ 
service m.m. 

Till regeringens 
disposition 

Engångsanvisning 

Summa utgifter 

lnkomstc:r 
Försliljning av 
puhlikationcr 

Summa inkomster 

Nettoutgift 

1988/89 

1416430001 

( 104 218 000) 1 

26285000 
804000 
310000 

(310000) 
1000 

0 

3000000 

172043000 

1430000 

1430000 

170613000 

Beräknad 
ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 13888000 
( + 12 299 000) 
- 2560000 

804000 
+ 19000 

(+ 19000) 

- 3000000 
+ 2900000 

+ 10443000 

+ 
+ 

86000 

86000 

+ 10357000 
1 Av angivet belopp har 1042000 kr. inte ställts till socialstyrelsens disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har med anledning av budgetpropositionen för budgetåret 

1988/89 (1987/88:100. bilaga 7) beslutat om riktlinjer för verksamhetens hu
vudinriktning vid sot:ialstyrclsen (SoU 16, rskr 200). 

Enligt detta beslut skall socialstyrelsens uppgift framöver i första hand 
vara att inom ramen för tillsynsansvaret utveckla former och metoder för en 
systematiserad uppföljning och utvärdering av kommunernas och landsting
ens verksamhet. Vidare skall socialstyrelsen främja en hög kvalitet och en 

god resursanvändning i värden och omsorgerna genom olika planerings- och 
kunskapsunderlag. Behovet av sådana underlag kan variera mellan olika 

verksamhetsområden. 
Vidare har socialstyrelsen en viktig funktion när det gäller att förutse en 

framtida utveckling. Styrelsen bör bidra till att ge kommuner och landsting 

handlingsberedskap för tänkbara alternativa omvärldsförändringar och un

derlag för att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Socialstyrelsen skall 

slutligen i sin egenskap av expertmyndighet biträda regeringen med olika 

kunskaps- och beslutsunderlag. 
Socialstyrelsen skall i mindre utsträckning ägna sig åt uppgifter av detalj

eller rutinkaraktär eller s.k. enskilda ärenden. Dessa bör enligt budgetpro
positionen sil långt möjligt avvecklas eller delegeras till regional eller lokal 

nivf1. 
Av budgetpropositionen framgår därutöver att en precisering och konkre

tiscring skall ske av socialstyrelsens roll, huvudsakliga uppgifter samt inrikt
ningen av styrelsens verksamhet. En rapport Socialstyrelsen i förändring har 
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numera utarbetats. En ny organisation vid socialstyrelsen föreslås träda i 

kraft den I juli 1990. 
Resultatet av översynen avses bli redovis;it i en särskild proposition under 

våren 1989. För att motivera vissa förslag till särskilda satsningar redan un
der budgetåret 1989/90 kommer jag att i korthet redovis;i förslaget till inrikt
ning av verksamheten samt förslaget till ny organisatorisk struktur. 

Jag bedömer, som framgår av förra årets budgetproposition. att det är vä
sentligt att koncentrera socialstyrelsens verksamhet. Jag avser att åter
komma till riksdagen med försl;ig som innebär dels att verksamheten får en 

tydligare och mer avgränsad inriktning, dels att uppgifter avvecklas eller 

överförs till andra myndigheter. 

Under anslaget E 2. Statlig läkemedelskontroll återkommer jag till frågan 

om att förelägga riksdagen en proposition om att ombilda socialstyrelsens 
läkemedelsavdelning till en särskild myndighet. 

Chefen för kommunikationsdepartementet föreslår under kommunika
tionsdepartementets huvudtitel att myndighetsansvaret för de trafikmedi

cinska frågorna skall överföras från socialstyrelsen till trafiksäkerhctsverket. 

Överföringen beräknas ske den 1 januari 1990. Jag har beräknat att social
styrelsens medclsbehov till följd av förändringen för budgetåret 1989/90 

minskar med 550 000 kr. 

Med den tydligare markeringen av inriktningen av socialstyrelsens verk
samhet mot uppföljning och utvärdering av landstingens och kommunernas 

verksamhet samt utveckling av kunskapsunderlag har förutsättningarna för 
socialstyrelsens organisation ändrats. Det finns enligt min mening inte längre 

skäl att indela verksamheten i en planeringsavdelning och fäckavdelningar. 

Vidare finns enligt min mening ett behov av en mer direkt dialog mellan 
verksledningen och den operativa verksamheten vid byråerna. Den nuva

rande organisationsmodellen innebär ofta en specialisering inom smala om
råden som försvårar kontakter i sidled i organisationen och som kan snäva 
in de anställdas kompetensutveckling. Jag anser således att grundstrukturen 
i socialstyrelsens organisation bör ändras pf1 så sätt att avdelningsnivån av
skaffas samt att verksamheten indelas i ett tiotal enheter. Vidare bör enligt 
min mening verksledningen utvidgas och förstärkas. 

För att skapa förutsättningar för den ändrade inriktningen av socialstyrel
sens verksamhet hehöver. förutom verksledningen. viss kompetens vid sty
relsen förstärkas. Detta gäller hl.a. kompetens inom olika medicinska och 
odontologiska specialiteter, hälsoekonomi, vissa områden inom socialtjäns
ten, epidemiologi, ekonomiska mät- och analysmetoder. statistik och infor

mationsteknologi. Socialstyrelsen har för innevarande budgetår erhållit me

del för en kompetensförstärkning. Jag har för budgetåret 1989/90 beräknat 

medel för en ytterligare sådan förstärkning med sammanlagt 1000000 kr. 

Personalens kompetens kommer i framtiden att vara en ännu mer strate

gisk resurs i socialstyrelsens arbete. Med den förändrade verksamhetsinrikt
ningen kommer olika vidareuthildningsinsatser att behöva genomföras. t.ex. 

när det gäller kunskaper i utvärdering. hl.a. i ekonomi, statistik, m.m. Jag 

har för budgetåret 1989/90 beräknat medel för sädana utbildningsinsatser 

med 500 000 kr. 
Enligt socialstyrelsens planer kommer teknikstödet under de närmaste 
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åren att förbättras. Teknikstödet bör byggas ut även för att kunna utveckla Prop. 1988/89: 100. 
urpföljnings- och utviirdcringsverksamhetcn och för att kunna rationalisera . Bil. 7 
handliiggningsrutiner m.m. Jag har beriiknat medel för en extra satsning på 

teknikstödet för budgetilfct 1.989190 med I 000000 kr. 
För att den nya organisationen skall kunna vara helt genomförd vid den 

riancrade tidpunkten bör vissa förändringar. bl.a. av ledningsfunktionen. 

kunna ske su~cessivt under budgetåret 1989/90. För att kunna genomföra 

dessa förändringar behöver socialstyrelsen vissa medelsförstärkningar. Jag 

har för budgetaret J 989/90 beräknat medel för detta med 800 000 kr. 
Fr.o.m. budgetarct 1989/90 avses såväl organisationen av redovisnings

ccntralerna som finansieringen av arbetet ändras. Jag har till följd av detta 
riiknat med ett minskat medels behov för socialstyrelsen med 747 000 kr. Jag 

far i övrigt hiinvisa till bil.2. Gemensamma fr[1gor. avsnitt 4. 

En ny smittskyddslag kommer att träda i kraft den 1juli1989. För social
styn:lscns utbildnings- och informationsinsatser har medel beräknats med 

600000 kr. 
Socialstyrelsen har för sina kostnader för åtgärder för den fortsatta he

kiimpningen av !-UV/aids fått medel även under anslaget A 5. Insatser mot 
aids. Dessa medel bör överföras till myndighetsanslaget ( 4 000 000 kr.). Till

sammans med de medel som hittills beräknats ställs hiirigenom ca 8,2 milj. 

kr. till socialstyrelsens förfogande för ändamålet. 
Under anslaget finns en särskild anslagspost för kostnader för patientför

siikring. tvångssteriliseringar. ersiittning för skada till följd av BCG-vaccin 
m.m. Medel for dessa ändamål bör friin och med budgetåret 1989/90 beräk
nas under anslaget E 14. Epidemiberedskap m.m. 

Medel för vissa internationella resor har tidigare beräknats under anslaget 

I .l. Bidrag till viirldshiilsoorganisationen samt internationellt socialpolitiskt 
samarbete 111.111. Dessa medel bör överföras till myndighetsanslaget 
(156 OOIJ kr.). 

Jag har för budget{1ret J.989/90 räknat med ett huvudförslag på 1 %,. 

Hemställan 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialstvrelsen för budgetåret l.989/90 anvisa ett förslagsan

slag pii J 80 970 000 kr. 

E 2. Statlig kontroll av Uikemcdel m.m. 

1987/88 Utgift () 

1988/89 Afölag 1000 

1989190 Flirslag 1000 

En farmacevtisk specialitet far i regel inte säljas utan att vara registrerad 

hos socialstyrelsen. Varje registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlö
panck kontrolleras genom styrelsens försorg. Inom socialstyrelsen finns en 
siirskild Uikemedclsavdelning (SLA) som svarar för granskning och analys 

av liikemcdcl m.m. Liikemedelsavdelningcn utövar ocksä kontroll av fa- 74 



brikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål. radioak
tiva läkemedel, naturmedel, diabetestest, allergenprodukter, vissa foderme
del m.m. 

Läkemedelsavdclningen är lokaliserad till Uppsala. Vid avdelningen 
fanns den 1 juli 1988 ca 180 tjänster. 

Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med av
gifter. 

Verksamheten omfattar följande tre huvudprogram. 

Program I. Läkemedel före registrering 

Programmet omfattar de verksamheter som ligger före en registrering av en 

farmacevtisk eller radiofarmacevtisk specialitet. Häri ingår arbetet med an
sökningar om förskrivning av oregistrerade preparat på licens, ansökningar 
om klinisk prövning av läkemedel, arbetet med registrering av farmacevtisk 
eller radiofarmacevtisk specialitet och allergenpreparat samt godkännande 
av ny indikation för sådan farmacevtisk specialitet som redan har registrerats 
för viss indikation. 

Program 2. Läkemedel i användning 

Programmet omfattar arbetet med kontroll av registrerad farmacevtisk eller 
radiofarmacevtisk specialitet. Kontrollen sker utifrån medicinska, biolo-. 
giska och farmacevtiska krav. I programmet ingår vidare den inspektions
verksamhet som omfattar bl.a. tillverkare, partihandel och apotek. Pro
grammet innesluter även biverkningskontroll, tillsynsverksamhet samt kon
sumtionsstudier och de informationsinsatser som i första hand riktar sig till 
sjukhuspersonal och farmacevter. 

Program 3. Kontroll ai· andra produkter än läkemedel 

Programmet omfattar kontroll av andra produkter än läkemedel såsom bl.a. 
fabrikssteriliserade engångsartiklar för sjuk- och hälsovård, naturmedel, na
turmedel för injektion, kosmetiska och hygieniska medel, preventivmedel 
samt diabetestester. 

Socialstyrelsen 

För budgetåret 1989/90 begär styrelsen en ekonomisk ram om 82145 000 kr. 
Av beloppet avses ca. 4,8 milj. kr. att användas till förstärkt basorganisation 
för registreringsprogrammet, inkl. EG-arbete, ca. 2,4 milj. kr. till förstärkt 
basorganisation för bedömning av kliniska prövningar med möjlighet att 
minska handläggningstiderna. ca. 1.5 milj. kr. till fortsatt utbyggnad av en
heten för läkemedelsepidemiologi och information samt ca I milj. kr. till för
stärkning av gemensamma funktioner vid registreringsbyrån. Vidare avses 
ca. 2,8 milj. kr. användas till kontroll av kosmetiska och hygieniska medel. 

Prop. 1988/89: 100 
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Föredragandens överväganden 

1983 års läkemedelsutredning (S 1983:04), som överlämnat sitt betänkande 
(SOU 1987:20) Läkemedel och hälsa, har bl.a. haft till uppgift att överväga 
åtgärder för att registreringen av nya läkemedel skall bli så snabb som möjlig 

utan att säkcrhctskraven eftersätts. Riksrevisionsverket har överlämnat en 
revisionsrapport (Dnr 1986:58) Den statliga läkemedelskontrollen, som ut

gör en granskning av verksamheten vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning 
och av samordningen inom den statliga läkemedelskontrollen. Ett bered

ningsarbete har inletts med sikte på att senare föreslå riksdagen att inrätta 
en fristöende myndighet för läkemedelskontroll m.m. I denna nya myndig

het avses socialstyrelsens nuvarande läkemedelsavdelning utgöra stommen. 
Regeringen avser att tillkalla en särskild arbetsgrupp med syfte att närmare 

studera vilka arbetsuppgifter som bör ligga på den nya myndigheten samt 

lämna förslag till regeringen om detta. 
I avvaktan på beredning av förslagen räknar jag för budgetåret 1989/90 

med en verksamhet av ungefär samma omfattning som innevarande bud

getår men med ökat utvecklings- och samordningsarbete i relation till EG. 

Prioriterade områden för läkemedelsavdelningens verksamhet bör främst 

vara registrering av läkemedel med högt medicinskt och samhällsekono
miskt värde samt efterkontroll av redan registrerade läkemedel. Socialsty
relsen har under år 1986 redovisat förslag om kontrollen av kosmetiska och 

hygieniska medel. På grundval bl.a. härav har regeringen i december 1988 

beslutat om de ändringar i förordningen ( 1985:835) om kemiska produkter 
som fordras för genomförande av en utvidgad kontroll av kosmetiska och 
hygieniska produkter genom socialstyrelsens försorg. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig komroll a~· läkemedel m.m. för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

E 3. Statens rättskemiska laboratorium 

1987/88 

1988/89 
1989/90 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

24564000 
245900001 

25 403 ()()() 

1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 156 000 kr. inte ställts till rättskemiska labora
toriets disposition till följd ;iv tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra under
sökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva an

nan hithörande verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte. Labora

toriet är uppdelat pi't en toxikologisk-kemisk och en blodgruppsserologisk 
avdelning. Laboratoriets uppgifter och organisation framgår av förord

ningen (1988:1237) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium. 

Prop. 1988/8~:100 
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Socialstyrelsen 

Antalet toxikologiska dödsfallsutredningar vid kemiska avdelningen har 

ökat något mellan åren 1986 och 1987. Antalet trafiknykterhetsärenden har 

samma period varit oförändrat. 

Verksamheten med faderskapsundersökningar vid blodgruppsserologiska 

avdelningen har en relativt konstant omfattning. Vid avdelningen har påbör

jats ett långvarigt och kostnadskrävande utvccklingsarbete med DNA-tek

nik för framtida användning inom faderskapsdiagnostiken. 

Kemiska avdelningen bedriver dessutom en av kriminalvårdsstyrdsen be

kostad uppdragsverksamhet med kontroll av narkotika och läkemedel i urin

prov från personer intagna på kriminalvårdsanstalter. Dessa ärenden visar 

en fortgående snabb ökning (fr:'m drygt 6000 år 1979 till drygt 50000 år 

1987). Dessutom pågår vid blodgruppsserologiska avdelningen en successivt 

utökad uppdragsverksamhet med analyser åt sjukhuskliniker i samband med 

transplantationer m.m. 

Socialstyrelsen redovisar i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en reduktion med 489 000 kr. 
2. Särskild engångsanvisning bör göras för att täcka kostnaderna för erfor

derliga utrustningsanskaffningar vid blodgruppsserologiska avdelningen 

(2600000kr.). 

3. Medel för miljöförbättrande åtgärder bör anvisas utöver huvudförslaget 

(349000kr.). 

4. Medel bör anvisas för bidrag till finansiering av Centrum för forensisk 

vetenskap vid universitetet i Linköping (100 000 kr.). 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Uppdragsverksamhet 

Summa 

Inkomster vid laboratoriet som 
redovisas på budgetens inkomstsida 

1 Helårsarbetskraft. 

1988/89 

801 

203370002 
(15605000) 

4252000 
1000 

24590000 

10419000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 898000 
(+ 675000) 
- 85000 

+ 813000 

+-0 

2 Av angivet belopp har 156000 kr. inte ställts till rättskemiska laboratoriets disposi
tion till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats enligt 

ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. 
I betänkande av RRK-utredningcn (Ds S 1986:3) har föreslagits en sam

ordning av det rättsmcdicinska, rättskemiska och kriminaltekniska under

sökningsväsendet. Förslaget innebär att rättsläkarstationerna, kemiska av-

Prop. 1988/89:100 
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delningen vid statens rättskemiska laboratorium (SRL-K) och statens krimi- Prop. 1988/89: 100 
naltekniska laboratorium (SKL) skall bilda en myndighet. Förslagen bereds Bil. 7 
för niirvarande i regeringskansliet. 

Vid blodgruppsserologiska avdelningen har ett utve<.:klingsarbete påbör
jats med användning av DNA-teknik för fastställande av faderskap. För fa
derskapsdiagnostikcns fortsatta utveckling fordras en ny typ av utrustning. 
Jag är inte nu beredd att föreslå att medel avsätts för dessa investeringar. 
Som grund för senare ställningstaganden avser jag att föreslå regeringen att 
uppdra åt socialstyrelsen att uppdatera betänkandet "Rättsgenetiska under
sökningar i faderskapsärenden'' (SoS redovisar 1976:4). 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 under anslaget 74 000 kr. i samband 
med de nya finansieringsprincipcrna fö.- statens generella redovisningssys
tem. Jag får i denna fråga hänvisa till vad som anförs under bilaga 2, Gemen
samma frågor, civildepartementet. Jag beräknar också 24 000 kr. med anled
ning av regeringens förslag att avgiftsfinansiering av den statliga redovis
ningsrcvisionen vid uppdragsmyndigheter skall införas fr.o.m. budgetåret 
1989/90. Här får jag hlinvisa till vad som kommer att anföras under bilaga 
15. <.:ivildepartementet (under kapitelrubriken Revision). 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 
med 25 403 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 25 403 000 kr. 

E 4. Statens rättsläkarstationer 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

28940000 
269330001 

29368000 
1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 162 000 kr. inte ställts till rättsläkar
stationernas disposition till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmed
icinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökningar av 
misshandlade eller för brott misstänkta personer samt laboratorieundersök
ningar. Rättsläkarstationerna är underställda socialstyrelsen. 

Rättsläkarstutioncr finns i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göte
borg och Umeå. 

Antalet rättsmcdicinska undersökningar har ökat med drygt 7 % under 
den senaste femårsperioden. Det är främst en ökning av svårlösta fall, som 
är mycket tids- och resurskrävande. 
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Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen redovisar i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. 81.a. med hänsyn till rättsmedicinens karaktär - framför allt att verk

samheten styrs av förrättningar begärda av andra myndigheter - finns ingen 
möjlighet att uppfylla kravet p<i en minskning av anslaget med 2 q, årligen. 

Med hänvisning till budgetläget med överskridanden för budgetåret 1987/88 
och behov av ytterligare medel för budgetåret 1988/89 hemställer socialsty

relsen, att medel till statens rättsläkarstationer för budgetåret 1989/90 anvi
sas enligt ett alternativt förslag som innebär undantag från huvudalternati· 

vet. 
2. Vid vissa stationer bör ytterligare läkartjänster tillföras 

(+ J IOOOOOkr.). 
3. Medel bör anslås med hänsyn till kraven på skyddsåtgärder p.g.a. smitt

risken för HIV (+400000kr.). 

4. Medel bör anvisas för fortsatta undersökningar av förekomsten av HIV 
i det rättsmedicinska undersiikningsrnaterialet ( + 300 000 kr.). 

5. Medel bör anslås för ersättningsinvesteringar av försliten utrustning. 

( + 800 000 kr. ) . 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Utrustning 
Lokalkostnader 
Ersättning enligt vissa avtal 

Summa 

1 Helärsarbetskraft. 

1988/89 

19291 OOtP 
( !6189000) 

6 351 000 
! 291000 

26933000 

Beräknad 
ändring 1988/89 

+ 1870000 
l + 1113 000) 
+ 500000 
+ 1356000 
- 1291000 

+ 2435000 

2 Av anslaget för budgetåret 1988189 har 162 000 kr. inte ställts till rättsliikarsl<l!ioner
nas disposition till följd av tilHimpandet av en utgiftsram. 

l<'öredragandens överväganden 

För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats enligt 
ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. Detta bör vara genom
förbart då åtgiirder planeras för att begränsa antalet enkla dödsorsaksundcr
sökningar fr.o.m. år 1990. 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 under anslaget l37 000 kr. i samband 

med de nya finansieringsprinciperna för statens generella redovisningssys

tem. Jag får i denna fräga hänvisa till vad som anförs under bilaga 2. Gemen
samma frftgor. civildepartementet. 

Med hiinvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 29 368 000 kr. Under förvaltningskostnader har 400 000 kr. beräknats för 

ökade kostnader i samband med undersökningar av misstänkta HlV-fall. 

För utrustning har under särskild anslagspost beräknats 500 000 kr. Medel 

under anslagspostcn Ersättning enligt vissa avtal beräknas fortsättningsvis 

Prop. L988/89:100 
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under anslagsposten Lokalkostnader. 
Beträffande huvudmannaskapet för statens rättsläkarstationer hänvisas 

till, vad som sagts under närmast föregående anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förs lagsanslag på 29 368 000 kr. 

E 5. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

94631199 
904390001 

97955000 
1 Av anslaget fiir budgetiiret 1988/89 har 573000kr. inte ställts till socialstyrelsens dis
position till följd av tilliimpandct av en utgiftsram. 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 
kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas huvuduppgift är att ut
föra rättspsykiatriska undersökningar enligt lagen (1966:301) om rättspsy
kiatrisk undersökning i brottmål. Därutöver utförs ett betydande antal 
s.k. ~ 7-undersökningar, dvs. läkarundersökningar enligt den s.k. personun
dersökningslagen (1964:542) av häktade och icke häktade personer miss
tänkta för brott. Vidare bedrivs viss vård samt rättspsykiatrisk forskning och 
utbildning. 

Det rättspsykiatriska undersökningsväscndet har socialstyrelsen som 
chefsmyndighet. Arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
( l 988: 1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och statio
ner. 

Rättspsykiatriska stationer finns i Linköping och Umeå. Rättspsykiatriska 
kliniker finns i Stockholm. Uppsala, Lund och Göteborg. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen framhåller att om huvudförslaget, innebärande en besparing 
med 2 % för hudgetåret 1989/90, genomförs blir det nödvändigt att ändra 
lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål så att fler per
soner får genomgå rättspsykiatrisk undersökning i häkte. En förutsättning 
för att nuvarande lagstiftning skall kunna tillämpas är att huvudförslaget inte 
tillämpas på detta anslag. 

Styrelsen föreslår att drygt 4 milj. kr. tillförs anslaget för olika miljöför
bättrande åtgärder inom de rättspsykiatriska klinkerna. 

Prop. 1988/89: 100 
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Personal 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Ersättning cnl. vissa 
avtal 

Vårdverksamhet (löner) 
Till regeringens 

disposition 

Summa utgifter 

Inkomster 

Uppbördsmcdel 

Nettoutgifter 

1988/89 

296 

650480001 

(57306000) 1 

11942000 

8000000 
5504000 

90494000 

55000 

90439000 

1 Av angivet belopp har 573 000 kr. inte ställts till 

Beräknad 
ändring 1989190 

Föredraganden 

+ 3345000 
( + 2735000 
+ 1679000 

+ 480000 
+ 343000 

+ 1674000 

+ 7521000 

+ 5000 

+ 7516000 

socialstyrelsens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

En arbetsgrupp inom socialstyrelsen utarbetade år 1981 ett plancringsunder
lag, "Förslag till rättspsykiatrisk regionvård". Underlaget har överlämnats 
till socialdepartementet. I planeringsunderlaget redovisas ett förslag till en 
ny organisation av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. En av hu
vudpunkterna i förslaget är att ansvaret för genomförandet av de rättspsy
kiatriska undersökningarna bör samordnas med vårdansvarct för motsva
rande patientkategorier inom allmänpsykiatrin. 

Regeringen gav år 1985 statens förhandlingsnämnd i uppdrag att träffa av
tal med berörda landstingskommuncr och Göteborgs kommun om ett över
förande av den rättspsykiatriska verksamheten till dem. Landstingsförbun
det har emellertid i skrivelse den 10 november 1988 till statens förhandlings
nämnd angivit att förbundets styrelse beslutat avbryta förhandlingarna. Bak
grunden anges vara att parternas standpunkter i förhandlingarna är så skilj
aktiga att förutsättningar för fortsatta förhandlingar inte föreligger. Förbun
det anger dock att man inte utesluter att den enskilde huvudmannen inom 
ramen för nuvarande ansvarsförhållanden åtar sig att för statens räkning ut
föra visst antal undersökningar. 

Verksamhctssituationen inom den nuvarande rättspsykiatriska undcrsök
ningsorganisationen har under en följd av år varit problematisk. Ett stort 
antal undersökningar har inte genomförts inom den lagstadgade maximiti
den om sex veckor och väntetiderna inför undersökning av häktade har tidvis 
varit alldeles för långa. Med hänsyn till att detta inte gärna kan accepteras 
har regeringen vidtagit olika åtgärder för att skapa förutsättningar för en för
bättring av förhållandena. 

Ett exempel härpå är att statens förhandlingsnämnd på regeringens upp
drag träffat avtal med vissa landstingskommuner om att utföra rättspsykia-

6 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr /00. Bilaga 7 
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triska undersökningar på häktade. Under år 1988.har sålunda totalt 26 un- Prop. 1988/89:100 

dersökningar genomförts i samarbete med Östergötlands och Västerbottens Bil. 7 
Hins landstingskommuner i syfte attminska kön av häktade undersöknings-

fall. Vidare har regeringen den 1december1988 givit statskontoret i uppdrag 

att i samarbete med socialstyrelsen genomföra en översyn av de administra-

tiva rutinerna m.m. inom de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna i 

syfte att lämna förslag till åtgärder, som leder till att tillåtna maximala under-

sökningstider ej överskrids och att arbetet inom rättspsykiatrin effektivise-

ras. Utredningen skall genomföras skyndsa_mt. En rapport från statskontoret 

till regeringen kan förväntas redan under februari 1989. Överenskommelse 

har också träffats med Östergötlands och Västerbottens läns landsting att 

utföra ytterligare 38 undersökningar på häktade intill utgången av 1989. 

Enligt regeringens be~ömning skulle en organisationsförändring med en 

närmare samordning av vården och undersökningarna tillsammans med en 

ny lagstiftning om rättspsykiatriska undersökningar, som är under bered

ning. ge avsevärt förbättrade förutsättningar för såväl undersökningsverk

samhet som vård. I och med att förhandlingarna med Landstingsförbundet 

blivit avbrutna finns emellertid för närvarande inte förutsättningar för att 

genomföra den planerade förändringen. Enligt min mening bör inriktningen 

vara att pröva möjligheterna att återuppta förhandlingarna med Landstings

förbundet så snart resultaten från statskontorets utredning föreligger. 

Med hiinsyn till vad socialstyrelsen anfört bör statens rättspsykiatriska sta

tioner och kliniker undantas från tillämpningen av huvudförslaget. Undanta

get finansieras genom omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln. 

Medel under anslaget, som motsvarar besparingen enligt huvudförslaget el

ler 1674000 kr., bör emellertid ställas till regeringens disposition för att an

vändas för särskilda insatser under budgetåret 1989/90 enligt regeringens 
niirmare föreskrifter. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
97 955 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 97 955 000 kr. 

E 6. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5321018 
59900001 ' 

6940000 

1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 42 000 kr. inte ställts till hälso- och sjukvår
dl:ns ansvarsnämnds disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har till uppgift att pröva frågor om 

disciplinansvar och om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal m.m. 82 



enligt lagen ( 1980: i 1) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. 
(tillsynslagen). · 

Nämndens arbetsuppgifter och organisation framgår av lagen samt av för
ordningen ( 1988: 1240) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Hälso- och sjukvårdens· ansvarsnämnd föreslår i sin anslagsframställning 
bl.a. följande: 

1. Om ett huvudförslag genomförs· bör det ske med 2 %, 1 % resp. 2 % 
under budgetåren 1989/90, 1990/91och1991/92. Besparing bör i så fall göras 
med 119 000 kr. under budgetåret 1989/90. En konsekvens av huvudförslaget 
blir emellertid enligt nämnden längre handläggningstider och ökade ärende
balanser. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende uppgår f.n. 
till sexton månader. Med hänsyn härtill föreslås att ansvarsnämnden undan
tas från tillämpningen av huvudförslaget. 

2. Nämnden föreslår att medel beräknas för vissa arvoden (160000kr.). 
3. Statskontoret har i en rapport (1988:41) HSAN-88, Handläggning -

Administration - Organisation - Samverkan - Teknikstöd m. m. vid hälso
och sjukvårdens ansvarsnämnd lagt fram vissa förslag. Nämnden begär i en 
komplettering till anslagsframställningen att sammanlagt ytterligare 
4 805 000 kr. beräknas under anslaget, om statskontorets förslag genomförs, 
i enlighet med följande sammanställning. 

Åtta handläggare 2200000kr. 
Fyra assistenter m. m. 813000kr. 
Medicinskt sakkunniga 1700000kr. 
Ordförandearvoden m. m. 112 000 kr. 
Datorstöd m. m. 880000kr. 
AVGÅR befintliga medel -900000kr. 

Summa 4 805 000 kr. 

1988/89 Beräknad 
ändring 1989/90 

Föredraganden 

Personal 16 

Anslag 
54060001 Förvaltningskostnader + 350000 

(därav lönekostnader) (4173000)1 (+ 255000) 
Lokalkostnader 584000 
Teknikstöd +600000 

Summa 5990000 950000 

1 Av angivet belopp har 42 000 kr. inte ställts till ansvarsnämndens disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

De grundläggande uppgifterna för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN) framgår av Jagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdsper-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 7 

83 



sonaten mil. Jag vill här endast nämna att frågor om disciplinansvar för så

dan personal skall prövas av HSAN efter anmälan av patient. eller en nära 

anhörig om patienten inte kan det. eller av socialstyrelsen (SoS), JO och JK. 

Vidare prövar HSAN frågor om begränsning av legitimerade yrkesutövares 

behörighet. si'1som t. ex. aterkallande av legitimation. SoS skall underrättas 

om viktigare anmälningar och HSAN:s beslut. HSAN kan - när det gäller 

brister i kontakt eller bemötande och det är uppenbart att anmälan inte kan 

föranleda disciplinansvar - lämna siidan anmälan till vederbörande lands

tingskommun (motsvarande). där anmälan som regel behandlas inom för

troendenämnden. 

Regeringen har uppdragit åt statskontoret .att se över verksamheten vid 

hälso- och sjukvardens ansvarsnämnd (HSAN) och lägga fram förslag om 

hur arbetet skall kunna bedrivas effektivare. Bakgrunden till regeringens 

uppdrag har varit de alltför långa handläggnings tiderna vid HSAN, som lett 

till en växande ärendebalans. 

Statskontoret har i sin rapport (1988:41) HSAN -88 .. Handläggning - ad

ministration - organisation - samverkan - teknikstöd m. m. vid HSAN. läm

nat förslag om en rationalisering av det interna arbetet vid HSAN samt en 

omdisponering av funktioner. och resurser mellan HSAN och SoS. Vidare 

föreslås att förtrocnden:imnderna skall få en aktivare roll i anmälningsären

dena. Rapporten har remissbehandlats. 

Rationaliseringen av det interna arbetet kan enligt statskontoret ske 

främst genom ökat teknikstöd och en förändring av beslutsnivån för olika 

ärendegrupper. I ärenden där disciplinpåföljd knappast kan bli aktuell före

släs niimndens ordförande kunna fatta beslut på nämndens vägnar. Kansli

chefen hiir kunna besluta i enkla ärenden. 

Den föreslagna omdisponeringen innebär bl. a. att HSAN skall anlita be
hövlig medicinsk expertis för föredragning av ärenden m. m. i stället för att, 

som nu är förhiillandet. SoS skall tillhandahålla den. Vidare föreslås att så

dana s. k. lex Maria-ärenden. där fel eller försummelse kan bedömas före

ligga. skall anmälas till IISAN och inte som nu till SoS. På sikt bör enligt 

statskontoret samtliga patient- och anmälningsärenden komma till HSAN 

via förtrocndeniimnderna. Förslaget innebär också att HSAN skall få ökade 

möjligheter att överlämna ärenden till förtroendenämnderna för handlägg

ning. 

Mänga rcmissinstanser - däribland SoS - anser att den s.k. tillsynsutred

ningen bör fortsätta beredningen av de av statskontorets förslag som inte av

ser rationalisering av HSAN:s interna arbete. Vidare framhåller några re

missinstanser att förtroendenämnderna måste få en annan organisation för 

att kunna hantera ärenden i enlighet med statskontorets förslag. 

Jag delar uppfattningen att ställning i första hand bör tas till statskontorets 

förslag om en rationalisering av HSAN:s interna arbete. Övriga delar av 

statskontorets rapport bör lämnas för fortsatt behandling till utredningen om 

översyn av bestämmelserna om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalcn, 

m.m. (S 1987:03). som behandlar frågan om ansvarsnämndens uppgifter på 

längre sikt. Denna utredning. tillsynsutredningen, har i sitt remissyttrande 

bl. a. anfört att den är beredd att med förtur behandla de frågor beträffande 

HSAN som statskontoret tagit upp. 
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Jag räknar med att en eventuell förändrad fördelning av arbetet mellan 

HSAN och SoS bör kunna genomföras den l juli 1990. 

Mot bakgrund av vad jag nyss anfört finner jag mig böra beräkna 

600 000 kr. till teknikstöd för nästa budgetår. varav 400 000 kr. avser års kost~ 

naden för en dator med terminaler och 200 000 kr. avser kostnader för kon
sulter, service och utbildning. 

Jag avser att föreslå regeringen att under vårsessionen 1989 underställa 

riksdagen förslag till ändring av tillsynslagen i syfte att förenkla handlägg

ningen vid HSAN. Förslaget avses innebära befogenhet för nämndens ordfö

rande att fatta beslut i vissa ärenden. Enligt min mening bör man inte vänta 

med en sådan begränsad åtgärd. När tillsynsutredningen lagt fram sitt förslag 

kan det bli aktuellt med mer genomgripande förändringar av handläggnings

ordningen. 

Jag beräknar under anslaget 32 000 kr. för kostnader under budgetåret 

1989/90 i samband med avvecklingen av organisationen för redovisnings

centraler. Jag får i denna fråga hänvisa till vad som anförs under bilaga 2. 

Gemensamma frågor. civildepartementet. 

Med hänsyn till de skäl som HSAN har anfört bör nämnden undantas från 

tillämpningen av huvudförslaget. Detta finansieras genom omprioritering av 

anslagsmedel inom huvudtiteln. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa · 

budgetår till 6 940 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 6 940 000 kr. 

E 7. WHO-enheten för rapportering av läkcmcdelsbiverk-
ningar. 

1987/88 Utgift 1 705700 
1988/89 Anslag 18630001 

1989/90 Förslag 2019000 
1 Av anslaget för lmdgetårct 1988/89 har IOOllOkr. inte ställts till WHO-enhctens dis
position till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Från anslaget bekostas driften av de operativa ~elarna av verksamheten 

vid världshälsoorganisationcns enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO 

Drug Monitoring Centre) som fr.o.m. den 1 januari 1978 har förts över till 

Sverige och verkar som ett WHO Collaborating Centre. Verksamheten be

drivs i stiftelseform. 

Styrelsen för stiftelsen 

Under budgetåret 1987/88 har ca 49000 biverkningsrapporter bearbetats. 

Databasen innehöll den 30 juni 1988 ca 550000 rapporter med medicinsk in-
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formation rörande iakttagna läkemedelsbiverkningar. 
Styrelsen framför i sin anslagsframställning bl.a. att de ekonomiska ra

marna inte är tillräckliga, och att medelstilldelningen är otillräcklig för verk-.· 

samheten, som fullgörs enligt avtal med WHO. Sveriges förpliktelser bör 
fullgöras. Det föreskrivna huvudförslaget bör därför inte tillämpas. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredn;iganden 

Personal s 

Anslag 
Förvaltningskostnader 17410001 + 151000 

(därav lönekostnader) ( 962000)1 (+ 57000) 
Lokalkostnader 122000 + 5000 

Summa 1863000 + 156000 

1 Av angivet belopp har 10000 kr. inte ställts till enhetens disposition till följd av till
lämpningcn av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar under anslaget 53 000 kr. för kostnader under budgetåret 
1989/90 i samband med avvecklingen av organisationen för redovisnings

centraler. Jag får i denna fråga hänvisa till vad som anförs i bilaga 2, Gemen

samma frågor, civildepartementet. 
Med hänsyn till de skäl som WHO-enheten anfört bör den undantas från 

tillämpningen av huvudförslaget. Undantaget finansieras genom ompriorite

ring av anslagsmedel inom huvudtiteln. 
Jag har vidare beräknat ytterligare medel till datorkostnader. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 019 000 

kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 019 000 kr. 

E 8. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1987/88 
1988/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

3561000 
3 3800001 

3800000 

1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 22000kr. inte ställts till statens institut för 
psykosocial miljömedicins disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM) har till uppgift att ut

veckla, värdera och förmedla kunskaper om psykosociala risksituationer, 

riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad forsk-
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ning samt utbildning, dokumentation och information. 
Institutets arbetsuppgifter och organisation regleras i förordningen 

(1988:1242) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedi
cin. 

Statens institut för psykosocial miljömedicin 

Institutet föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Att tillämpa huvudförslaget är inte förenligt m.ed statsmakternas egna 

skrivningar rörande hälso- och sjukvården samt forskningspolitiken. Huvud
förslag bör därför ej ifrågakomma. 

2. Förstärkning av lönekostnadsanslaget med 546000kr. (en forskart:, en 
forskningsassistent och en sekreterare). 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

Personal 9 

Anslag 
2 7500001 Förvaltningskostnader + 216000 

(därav lönekostnader) (2167000) 1 ( + 144000) 
Lokalkostnader 630000 + 204000 

Summa 3380000 . 420000 

1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 22000kr. inte 
ställts till institutets disposition till följd av tillämpandet av en utgif1sram. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att det är angeläget att IPM:s verksamhet kan bedrivas så effektivt 
som möjligt inom de ramar som riksdagen angav vid institutets tillkomst. 
Myndigheten har hemställt om undantag från huvudförslaget. Med hänsyn 
till de skäl som myndigheten anfört bör enligt min mening IPM budgetäret 
1989/90 undantas från tillämpningen av huvudförslaget. 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 under anslaget 137 000 kr. i samband 
med de nya finansieringsprinciperna för statens generella redovisningssys
tem. Jag får i denna fråga hänvisa till vad som anförs under bilaga 2, Gemen
samma frågor, civildepartementet. 

Jag beaktar vidare i mitt förslag att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
IMP fr.o.m. den 1 juli 1989. För detta ändamål beräknar jag 20 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3800000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 800 000 kr. 
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E 9-12. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med socialstyrel
sen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess hu

vudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar. speciellt epi
demiska. Laboratoriet utför diagnostik. framställer bakteriologiska preparat 

och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksamheten 
är upprätthållandet av civil och militär beredskap mot epidemier. 

Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
( 1988: 12-l I) med instruktion för statens bakteriologiska laboratorium. 

Program 

SBL har sedan budgetf1rct 19711171 tillämpat programbudgetering. Följande 

programindelning gäller. 
I. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska un

dersökningar av prov från människa samt från läkemedel. livsmedel. vatten 

eller annat material. 
2. Programmet Prt'paratförsörjning innefattar tillhandahållande av bakte

riologiska preparat (vacciner. immunglobuliner m.fl.) och vissa hjälppro
dukter för laboratoriearhete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. I programmet ingiir även leveranser till civila och militära bered

skapslager. 
3. Programmet Centrallaboratorieuppgifter omfattar funktioner för be

kämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar. speciellt epidemiska. 

I uppgifterna ingar verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser; s.k. 
fagtypningar för att spåra smittkällor; introduktion. standardisering och ut
provning av nya metoder; framstiillning och standardisering av laboratorie
reagens; konferenser för att främja enhetlighet i teknik och tolkning av diag
nostiska undersökningar och för att ge en avancerad fortbildning. Program
met omfattar även vattenundersökningar. sterilitetsundcrsökningar av medi
cinska engängsartiklar. internationell referensverksamhet samt resurser för 
bekämpning av sjukhusinfektioner. 

Ccntrallaboratorieuppgifterna utgör grunden för SBL:s viktiga funktion 

att frän centralt håll delta i bekämpningen av infektionssjukdomar. speciellt 

epidemiska. och att hålla beredskap mot dessa sjukdomar. 
.i. Programmet Försvarsmedicinsk verksamhet omfattar utveckling av 

diagnostiska metoder och tillverkning av vacciner av betydelse för totalför

svaret. 
5. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av epide

miliiget i Sverige och utomlands. informations- och rådgivningsverksamhet 
av olika slag (inkl. undervisning). epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 
epidemier samt undersökningar för att följa befolkningens immunitet mot 

vissa sjukdomar. 
6. Programmet Bekiimpning 111• aids omfattar genomförandet av olika åt

gärder. som är lignade att motverka spridningen av HIYiaids. såsom utveck
ling av rapporteringssystem. analys av epidemiologiska data. screening med 

antikroppstester. särskild diagnostik av HIV, medverkan i informationsin-
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satser samt medverkan i internationellt samarbete för att bekämpa aids. 
7. Under programmet Säkerhetslaboraturium redovisas kostnader för ett 

säkerhetslaboratorium för HIV-antigenproduktion. som får ekonomiskt 

stöd från regeringens särskilda medel för insatser mot aids. 
8. Programmet Service till utomstående omfattar service främst till karo

linska institutets institution för virologi vad avser lokaler. substrat, diskgods, 
djur m.m. Vidare innefattar programm\!t leverans av värme och varmvatten 

till polishögskolan i Solna och viss destruktion av avfall åt externa kunder. 
Forsknings- och utvecklingsarbetet inom programmet Diagnostiska un

dersökningar tar bl.a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för identi
fiering av infektionssjukdomar. Det syftar också till att öka kunskapen om 

infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. 

Niir det giiller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings-och ut
vecklingsverksamhcten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsorti

ment samt till utveckling av nya produkter. 

Anslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 
E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksam-

het 
E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 
E 14. Epidemiberedskap m.m. (Vissa anslagsposter) 

SBL:s verksamhet berörs vidare av följande anslag för statens insatser 

inom den sjukdomsförchyggande verksamheten. 

E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m. (för viss kontroll av fabrikssterili-
serade engångsartiklar) 

E J8. Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig 
E 19. Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 

Förslagsanslaget till uppdragsverksamhet tas upp med ett formellt belopp 
av I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program
men J. 2. 7 och 8 och till viss del även program 3. Anslaget får i princip inte 
belastas. Regeringen har dock medgivit att anslaget för belastas med mer
kostnader för löner till arbetshandikappade. För att lösa tillfälliga eller sä
songsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhcten samt för att tills 

vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL en rörlig kredit i 

riksgäldskontoret på 18 milj. kr. 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverk
samhet 

1987/88 Utgift I 404631 

1988/89 Anslag 1000 
1989/90 Förslag l 000 
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Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 
preparat till andra statliga myrdigheter. enskilda kunder. kommuner och 
landsting samt viss export av prepa~at. För undersökningar och preparat 
uppbär SBL ersättning enligt, en taxa som SBL fastställer efter visst samråd 
med riksrevisionsverket. Verksamheten inom de program, som ingår i upp
dragsverksamheten, skall enligt regeringens beslut uppvisa full kostnads
täckning. SBL skall vidare enligt regeringens beslut per program föreslå re
geringen hur överskott skall disponeras eller hur underskott skall åtgärdas. 

SBL 

Program 1. Diagnostiska undersökningar 

Antalet debiterade undersökningar framgår av följande tabell. 

Antal debiterade 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 
undersökningar Utfall Utfall Budget Budget 

Bakteriologisk diagnostik , 102000 104170 101 770 96820 
Virologisk diagnostik 46000 42250 43520 43310 
Immunologisk diagnostik 51700 47080 38640 37690 
Parasitologisk diagnostik 18900 20020 19540 19560 

Summa program I 218600 213520 203470 197 380 

Omfattningen av SBL:s bakteriologiska diagnostik har minskat under den 
senaste 10-årsperioden. Samtidigt har undersökningarna blivit mer arbets
krävande. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 
sjukvården med erforderliga vacciner och immunglobuliner. Export sker 
också till främst övriga nordiska länder. SBL:s sortiment domineras av pre
parat som ingår i de officiellt rekommenderade och av samhället finansie
rade vaccinationsprogrammen. 

Förutvarande tillverkning av poliovaccin har krävt tillgång på apor. En 
modernare tillverkningsmetodik med cellkulturer kommer att leda till ett 
kraftigt minskat behov av apor. Det nya poliovaccinet avses ersätta det nuva~ 
rande vaccinet i slutet av år 1990. , 

SBL:s exportintäkter av vacciner under budgetåret 1987/88 uppgick till ca 
27 milj. kr. 
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Resultatutvei:kling ·· 

Result~tutvecklingen för program 1 :_6 framgår av följande tabell (tkr). 

1985/86 1986/87 1988/89 

1. Diagnostiska undersökningar 
Intäkter 59973 59068 61954 
Kostnader 64931 58205 68145 
Resultat - 4958 863 - 6191 

2. Preparatförsörjning 
Intäkter 115 393 146135 145322 . 
Kostnader 110273 146440 133129 
Resultat + 5120 - 105 + 12193 

3. Central/aboratorieuppgifter 
Intäkter 22098 23731 23532 
Kostnader 22098 23731 23532 
Resultat 0 0 0 

4. Försvarsmedicinsk verksamhet 
Intäkter 4002 4232 4270 
Kostnader 4002 4232 4270 
Resultat 0 0 0 

5. Epidemiologisk verksamhet 
Intäkter 22124 24779 6199 
Kostnader 22124 24779 6199 
Resultat 0 0 0 

6. Bekämpning av AIDS 
Intäkter 20328 
Kostnader 21673 
Resultat - 1345 

7. Service till utomstdende 
Intäkter 4018 6865 9731 
Kostnader 4028 6890 6731 
Resultat - 10 - 25 0 

Summa intäkter 227608 265010 271336 

Summa kostnader 227456 264277 266679 

Rörelseresultat + 152 + 733 + 4657 

1985/86 1986/87 1987188 

Personal 576 571 560 

Föredragandens överväganden 

SBL har den 15 december 1987 lämnat förslag till ny organisation för verk
samheten vid SBL. Förslaget har remissbehandlats. 

En fast organisatorisk grund bör läggas för SBL:s uppgift att vara ett natio
nellt expertorgan för smittskyddet med hög vetenskaplig kompetens. 

Det är viktigt att finna vägar för att bevara och vidareutveckla SBL:s kom
petens inom smittskyddsarbetet. Det är därvid enligt min mening grundläg
gande att SBL får tillgång till en kvalificerad forskning, som leder fram till 
en säkrare diagnostik. bättre grepp om det immunologiska läget hos befolk
ningen samt mer effektiva och rena vacciner. En sådan forskning bör vara 
samordnad med den forskning inom området som sker i landet i övrigt. Det 
blir då viktigt att SBL får en anknytning till den forskningsorganisation som 
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finns inom högskolorna. 
Nästa steg blir att mer i detalj klarlägga hur en sådan anknytning bör 

komma till stånd. Jag räknar med att dessa och hithörande frågor skall kunna 
bli klarlagda i sådan tid att ett förslag om SBL:s organisation, framtida in

riktning och finansiering skall kunna läggas fram i budgetpropositionen 1990 
och i en forskningsproposition som avses läggas fram i februari 1990. 

Jag kommer att i det följande under anslaget E 10 informera om en ny 
avdelning för vaccinforskning vid SBL, som avses ledas av en chef med pro

fessors ställning. Jag ser detta som en förberedande åtgärd i det kommande 
arhctet att finna en god struktur för SBL. 

Jag föreslår att anslaget tas upp med ett formellt belopp om 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1989190 anvisa ett förslagsanslag pa I 000 kr. 

E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallabora
torieuppgifter 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

22 943000 
22306000 

41 763000 

Detta anslag finansierar program 3. Centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

SBL föreslår i sin anslagsframställning följande: 
I. SBL lämnar ett huvudförslag, som innebär en besparing med 446000 

kr. Detta motsvarar 2 "lr· av anslaget. 
2. För att SBL skall kunna fylla sina uppgifter måste SBL kunna vidmakt

hålla en differentierad kompetens inom medicinsk mikrobiologi. Den medi

cinska utvecklingen och förändringar i sjukdomspanoramat ställer krav på 

en hög intensitet i fråga om forskning och utveckling och en fortlöpande upp

byggnad av kompetens inom området. I och med att vissa diagnostikintäkter, 

som tidigare har finansierat basresurser vid de diagnostiska avdelningarna, 
har fallit bort, krävs ett tillskott av anslagsmedel för att SBL skall kunna bi

behålla erforderlig kompetens för att kunna utföra riksfunktionerna och 
upprätthålla en tillräcklig forskningsnivå. SBL föreslår att anslaget uppräk

nas med 4 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Alltsedan det virus, HIV, som kan leda till sjukdomstillståndet aids, upp
täcktes, har spridningen av HIV noga följts av socialstyrelsen och SBL, som 
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deltagit i den landsomfattande verksamheten för att hindra uthredningen av 
HIV/aids. Särskilda medel har beräknats under förslagsanslaget till Epide
miberedskap m. m. för SBL:s insatser. Jag anser emellertid att dessa insatser 
numera utgör en naturlig del av SBL:s centrallaboratorieuppgifter _och tar 
därför upp medel för ändamålet under förevarande anslag från och med bud

getåret 1989/90. Jag beräknar en ram av 15 163 000 kr. till en basorganisation 
m. m. vid SBL för bekämpning av HIV/aids och 23 454 000 kr. för övriga nu
varande centrallaboratorieuppgifter. Huvudförslaget genomförs därvid med 

en minskning av utgifterna om 2 % för budgetåret 1989/90. 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 under anslaget 37 000 kr. i samband 
med de nya finansieringsprinciperna för statens generella redovisningssy

stem. Jag får i denna fråga hänvisa till vad som anförs under bilaga 2, Ge
mensamma frågor, civildepartementet. Jag beräknar också 61000 kr. med 
anledning av regeringens förslag att avgiftsfinansiering av den statliga redo

. visningsrevisionen vid uppdragsmyndigheter skall införas fr. o. m. budget-

året 1989/90. Här får jag hänvisa till vad som kommer att anföras under bi-. 

laga 15. civildepartementet (under kapitelrubriken Revision). 

Jag beaktar vidare i mitt förslag att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
SBL fr. o. m. den 1juli1989. För detta ändamål heräknar jag 2646000 kr. 

Jag beräknar anslaget i denna del till sammanlagt 41 263 000 kr. 
Jag ämnar vidare ge information om en organisatorisk fråga. 

Inom SBL finns i nuläget åtta avdelningar. En av dem är produktionsav
delningen, som leds av en chef med professors ställning. Jag anser att pro
duktionsavdelningen bör i framtiden mer renodlat syssla med produktion av 

vacciner m. m. En intern processkontroll måste därvid liksom tidigare ut
föras inom avdelningen. Däremot bör forskningen och utvecklingen samlas 
inom en ny avdelning, som också bör få ansvaret för en slut kontroll av prepa

raten. Självklart bör ett nära samarbete etableras mellan produktionsavdel

ningen och den nya vaccinforskningsavdelningen. På min föredragning har 

regeringen den 15 december beslutat om inrättandet den I juli 1989 av en 
tjänst som chef med professors ställning för vaccinforskning vid SBL och 
uppdragit åt SBL att komma in med förslag till anordnandet av en vaccin
forskningsavdelning. Det ankommer på regeringen att besluta i denna fråga. 

Som jag tidigare nämnt ser jag detta som ett viktigt led i arbetet, som nu 
fortgår med sikte på att lägga fram förslag i budgetpropositionen 1990 och 
forskningspropositionen våren 1990 om SBLsom ett nationellt expertorgan 
för smittskyddet med hög vetenskaplig kompetens. Jag beräknar 500 000 kr. 
under förevarande anslag till kostnaden för tjänsten. Tjänsten finansieras 
genom omprioritering av anslagsmedel under huvudtiteln. 

Jag beräknar anslaget till sammanlagt 41763000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorie11pp

g1fter för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 41 763 000 kr. 
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E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedi
cinsk verksamhet 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4176000 
'4186000 
4346000 

Detta anslag finansierar program 4. Försvarsmedicinsk verksamhet. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

För budgetåret 1989/90 förslås ett anslag på 4102 000 kr. Härvid har en be
sparing på 2 % genomförts. 

:Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget till 4 346 000 kr. Huvudförslaget genomförs, enligt vad 
SBL förordat, med en minskning av anslaget med 2 % för budgetåret 
1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk 

verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
4346000kr. 

E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1987/88 
1988/89 
1989190 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3208060 
2190000 
3190000 

Reservation 5350255 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 
detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde 
överstiger 10 000 kr. och har en livslängd överstigande tre år, dels genom an
litande av medel under resp. program för utrustningsobjekt, vars värde inte 
uppgår till nämnda belopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning 
av utrustningskapitalet tas upp i SBL:s budget och inlevereras till staten un
der inkomsttitel. 

SBL 

SBL beräknar investeringsbehovet beträffande utrustning under budgetåret 
1989/90 till 4811 OOOkr. 

SBL:s långsiktiga kapacitet styrs i stor utsträckning av de resurser som 
ställs till förfogande för ny- och reinvestering i utrustning. Bl.a. bestäms 
möjligheterna till en fortlöpande rationalisering av verksamheten i hög grad 
av tillgången på investeringsmedel till utrustning. 
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:Föredragandens överväganden . · 

Jag har i det föregAcnde framhållit att en fast grund bör läggas för SBL:s 
uppgift att vara ett nationellt expertorgan för smittskyddet med hög veten
skaplig kompetens och att ett förslag om SBL:s organisation, framtida inrikt
ning och finansiering avses läggas fram i budgetpropositionen 1990 och 
forskningspropositionen våren 1990. 

Det är emellertid viktigt att arbetet på att modernisera SBL:s u·trustning 

kan påbörjas för att en förbättrad kompetens vid SBL också på detta sätt 
skall kunna främjas. Jag beräknar därför en ökning under anslaget med 
l milj. kr. 

Jag beräknar för budgetåret 1'989/90 ett medelsbehov av 3190000kr. för 
utrustningsanskaffning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrusuiing för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 3 190 000 kr. 

E 13. Bidrag till hälsoupplysning, m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Anslag 
Anslag 
Förslag 

2 913 000 
3000000 
3620000 

1 Anslaget Hälsoupplysning upptar även medel för socialstyrelsens hälsoupplysnings
verksamhct samt utgivandct av tidskriften Vigör. 

Från förevarande anslag bekostas upplysningsverksamhet genom vissa or
ganisationer, bl.a. Nationalföreningen för upplysning om tobakens skade
verkningar (NTS) och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). 

1988/89 

Bidrag tillorganisationer 3000000 

Socialstyrelsen 

Beräknad ändring 1989/90 

Social
styrelsen 

+ 610000 

Före
draganden 

+ 620000 

Anslaget fördelas till organisationer som arbetar för att förbättra folkhälsan 
och därvid bedriver hälsoupplysning till angelägna målgrupper. 

Hälsoupplysning är ett område som starkt utvecklats under senare år. Häl
soupplysning framhålls i hälsopolitiken som ett angeläget inslag i det före
byggande och hälsobefrämjande arbetet. Medverkan av folkrörelser och fri
villiga organisationer har därvid betonats särskilt. 

Från budgetåret 1988/89 har ansökan om bidrag från förbundet En Rökfri 
Generation (f.d. Rökfri Ungdom) överförts från statens ungdomsråd till so
cialstyrelsen för att täckas inom ramen för anslaget för hälsoupplysning. 
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Detta innebär att de övriga regelmässiga bidragsmottagarna har fått sina an
slag minskade. Mot bakgrund av att tobaksbrukct är den kanske största en
skilda hälsorisk som kan påverkas genom hälsoupplysning krävs i den nu 
uppkomna situationen en översyn av villkoren för de organisationer som ar
betar inom tobaksområdet. Syftet med översynen bör vara att granska ar
betsfördelningen mellan organisationerna, uppmärksamma möjligheter till 
samordnings- och rationaliseringsvinster samt analysera förutsättningarna 
för den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. För en sådan översyn, 
som bör utföras av socialstyrelsen och de berörda organisationerna gemen
samt. krävs särskilda resurser. 

Föredragandens överväganden 

Folkrörelser och organisationer har en viktig uppgift i arbetet med hälsoupp
lysning. Det är enligt min mening viktigt att se hälsoupplysningen som en del 
av ett folkbildningsarbete som syftar till att fördjupa befolkningens kunska
per om hälsorisker och bredda intresset för hälsofrämjande verksamhet. Det 
är därför av avgörande betydelse att samhällets insatser int)m hälsoupplys
ningen bedrivs i samarbete med folkrörelser och organisationer. Härigenom 
ökar förutsättningarna för en mer nyanserad debatt och opinionsbildning i 
hälsopolitiska frågor, som kan bli en viktig motvikt till den ur ett hälsopoli
tiskt perspektiv ofta ofullständiga och förenklade människosyn som präglar 
vissa delar av t.ex. den kommersiella reklamen och massmediautbudet, vars 
genomslagskraft är stor hos bl.a. barn och ungdom. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 3 620 000 kr. Regeringen be
slutar efter förslag av socialstyrelsen om den närmare fördelningen av till
gängliga medel under anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till hälsoupplysning 111.111. för budgetåret 1989/90 an

visa ett reservationsanslag på 3 620 000 kr. 

E 14. Epidemiberedskap m.m. 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

37 809955 

26980000 

15 574000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 
sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Från anslaget utgår ersättning för vissa kostnader och förluster som upp
kommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 
smittsam sjukdom. Bestämmelserna i ämnet finns i kungörelsen (1956:296) 

om ersättning av statsmedel i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens in
tresse och lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare. Från anslaget be-
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kostas också planläggning av epidemiberedskap inom riket och medicinsk 
katastrofberedskap m.m. 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet, som be
drivs vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyrelsen och SBL 

Beräknat medclsbehov för verksamheten under budgetåret 1989/90 är föl
jande. 

I. Socialstyre/sen 

Planliiggning av epidcmiberedskap inom riket, medicinsk 
kalastrotheredskap samt diverse kostnader, främst för epidemi- . 
förebyggande atgärder med avseende på den internationella trafi
ken 

2. SBL 

Epidemiologisk verksamhet 
Civil beredskapslagring · 
Åtgärder för att begränsa spridningen av HIV/aids 
Drift av ett säkerhetslaboratorium för produktion av HIV 

Summa 

500000 

6835000 
260000 

14252000 
4 760000 

26607000 

1. Socialstyrelsen medverkar till en samordnad planering av den medi
cinska katastrofberedskapen inom de olika sjukvårdsområdena genom kon
takter med myndigheter och organ, anlitande av experter och lämnande av 
råd och bistånd vid upprättande och revidering av katastrofplaner m.m. So
cialstyrelsens arbetsuppgifter och arbetsformer inom området i ett längre 
perspektiv blir emellertid beroende av pågående översyn och därav föran
ledd omorganisation. 

Friin anslaget bestrids också vissa fortbildningsinsatser. Under budgetåret 
1989/90 kommer stora utbildningsinsatser att krävas med anledning av en ny 
smittskyddslag. 

2. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämp
ning, rapportering samt rådgivning och information. Anslagsposten är av
sedd att täcka utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid 
SBL. Anslaget har under budgetåret 1987/88 belastats med vissa extraordi
niira utgifter till följd av insatser för akut epidemibekämpning. Det är ange
läget att relativt omfattande immunitetsstudier görs. För främst detta ända
mål föreslås anslagsposten till epidemiologisk verksamhet bli uppräknad 
med 1,9 milj. kr. 

SBL håller vissa bakteriologiska preparat i lager såsom en civil beredskap. 
Om de inte kommer till användning kan de behöva kasseras. SBL föreslår 
en oförändrad kassationsersättning av 260 000 kr. 

Fr.o.m. budgetåret 1987/88 disponerar SBL särskilda medel till en basor
ganisation m.m. för bekämpning av aids under en anslagspost under' detta 
anslag. Ramen föreslås bli minskad enligt huvudförslaget genom en 2-pro-

7 Riksdagen 1988189. I sund. Nr IOU. Bilaga 7 
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centig hesparing. Medlen disponeras under programmet Bekämpning av 
aids. 

Ett nyuppfört säkerhetslaboratorium vid SBL har tagits i bruk under hös
ten 1988. Lahoratoriet utnyttjas för produktion av HIV för forskning och 
diagnostik. Vid laboratoriet skall även prövas antivirala substansers effekt 
på HIV i samverkan med läkemedelsindustrin. 

F örcdragandcns överväganden· 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 för ersättning till smitt
bärare m.m. till 7000000kr. o~h för socialstyrelsens planeringsverksamhet 

ti Il 25 7 000 kr. 
Anslagsbehovet för den löpande epidemiologiska verksamheten vid sta" 

tens bakteriologiska laboratorium (SBL) beräknar jag till 5 287 000 kr. Här
till kommer 276 000 kr. för civil beredskapslagring vid SBL. 

Socialstyrelsen har lagt fram ett förslag om seroepidemiologiska studier 
för en uppföljning av immunitctsläget hos befolkningen vilken kan ligga till 
grund för en fortlöpande omprövning av det allmänna vaccinationsprogram
met. Ett program för en sådan uppföljning har tagits fram vid SBL, som un
der förevarande anslag fört fram ett medelsbehov av 1,9 milj. kr. till främst 
detta ändamål. Jag anser att det är angeläget att dessa immunitetsanalyser 
kan ske. Jag beräknar därför en ram av 1,5 milj. kr. för en sådan uppföljning 
av immunitetsläget hos befolkningen. 

Vid det nyuppförda säkcrhetslaboratoriet vid SBL skall HIV produceras 
för att kunna användas i forskningen om botemedel mot HIV/aids och för 
diagnostik. Laboratoriet ingår i forskningsinsatserna m. m. för bekämp
ningen av HIV/aids. Kostnaden för driften av laboratoriet bör därför betalas 
genom att bl.a. medel ställs till förfogande från reservationsanslaget Insatser 
mot aids. 

Som jag anfört i det föregående anser jag att insatserna i arbetet med att 
förebygga HJV/aids numera utgör en naturlig del av SBL:s centrallaborato~ 
rieuppgifter. Jag har därför beräknat medel till SBL:s åtgärder för att för
hindra spridningen av HIV/aids under förslagsanslaget E JO. Statens bakte
riologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter. 

I enlighet med vad jag tidigare anfört under förslagsanslaget E 1. Social
styrelsen bör vissa medel, som tidigare beräknats under nämnda anslag'un
der anslagsposten Övriga utgifter och' som avser kostnader för patientförsäk
ring och vissa skadeersättningar m.m., från och med budgetåret 1989/90 be
räknas under förevarande anslag. Detsamma bör gälla vissa kostnader till 
följd av den nya smittskyddslagstiftningen. Detta gäller bl.a. vissa fall när 
ersättning för läkarvård och läkemedel inte kan utges från den allmänna för
säkringen. Socialstyrelsen har framhållit att vissa ersättningar, som styrelsen 
betalar ut efter socialdepartementets beslut, har ökat kraftigt. En uppräk
ning av medlen bör ske. Jag beräknar därför 1254 000 kr. för nämnda ända

mål. 
Vissa kostnader med anledning av den nya smittskyddslagen som träder i 

kraft den l juli 1989 och följdförfattningar till lagen, avseende ersättningar 
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. till på visst sätt drabbade personer, bör täckas genom att medel tas i anspråk 
från det belopp som beräknats för ersättning till smittbärare m. m. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med sammanlagt 15 574 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 15 574 000 kr. 

E 15. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings
och rationaliseringsinstitut 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20400000 
16575000 
10900000 

Från anslaget utgår statens bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens pla
nerings- och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att 
främja. samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationali.
seringsverksamhet inom hälso- o,ch sjukvården samt socialvården. Huvud
män för institutet är staten och Landstingsförbundet (prop. 1967:68. SU105, 
rskr. 251. prop. 1976/77:100 bil. 8, SoU25, rskr. 200). 

Avtal har senast träffats den 6 december 1982 mellan staten och Lands
tingsförbundet om Spri. Avtalet gäller intill utgången av år 1989. 

Föredragandens överväganden 

Enligt den överenskommelse som träffats mellan staten och Landstingsför
bundet om finansieringen av Spri under åren 1987-1989 skall institutet be
driva sin verksamhet inom en ekonomisk totalram för perioden om 196,7 
milj. kr. 

Delägarna i Spri, staten och sjukvårdshuvudmännen. har beslutat att i en 
gemensam arbetsgrupp utreda Spri:s framtida verksamhetsinriktning och ge 
ett förslag till finansieringsavtal för perioden efter 1990. 

Jag föreslår att anslaget för budgetåret 1989/90, i avvaktan på att förhand
lingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen är avslutade, beräknas 
till 10 900 000 kr. för statens bidrag till institutets verksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Sjukvårdens- och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstifllt för budgetåret 1989/90 anvisa ett anslag på 
10 900 000 kr. 
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E 16. Bidrag till allmän sjukvård m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4570446195 
4552182000 
4556682000 

Från anslaget utgår dels det särskilda statsbidrag till den allmänna sjuk
vårdsersättningen som fr.o.m. den 1 januari 1985 utgår till sjukvårdshuvud
männen från den allmänna försäkringen, dels ett bidrag till sjukvårdshuvud
männen enligt överenskommelse med Landstingsförbundet om ändring i 
1966 års avtal om den psykiatriska vården m.m. (prop. 1983/84:190, SfU 31, 
rskr. 393 och prop. 1985/86:167, SfU 1, rskr. 9). 

Från anslaget utgår även ersättning till landstingskommunerna och Got
lands kommun enligt övenskommelse mellan staten och dessa kommuner 
om deras övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering 
(prop. 1972:50, SoU 17, rskr. 169). Staten ersätter huvudmännen för deras 
åtaganden genom utbetalning av dels ett engångsbelopp motsvarande pen
sionsskulderna, dels årliga bidrag. 

Riksförsäkringsverket 

I enlighet med propositionen 1987/88:63 om vissa ersättningar till sjukvårds
huvudmännen, m. m. utgår det särskilda statsbidraget till den allmänna sjuk
vårdsersättningen med 4300milj. kr. för åren 1988 och 1989. Tills vidare ut
går verket från ett oförändrat belopp även för år 1990 och föreslår att 
4 300 milj. kr. beräknas för ändamålet för budgetåret 1989/90. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för pensioner till provinsialläkarna 
för budgetåret 1989/90 till 15 025 000 kr. 

Enligt överenskommelse skall staten till sjukvårdshuvudmännen utge ett 
särskilt bidrag till den psykiatriska vården fr.o.m. 1985 t.o.m. 1991. Bidraget 
för år 1989 har fastställts till 169 000 000 kr. Någon överenskommelse om det 
särskilda bidraget för psykiatrisk vård för år 1990 har ännu inte träffats. Pre
liminärt beräknas samma belopp som för år 1989. Socialstyrelsen beräknar 
vidare 70 657 000 kr. till pensionskostnader enligt överenskommelsen. 

Föredragandens överväganden 

En överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om statsbi
drag och ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen har 
träffats för åren 1988 och 1989. Regeringen har förelagt riksdagen proposi
tionen 1987/88:63 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m., i 
vilken bl.a. resultatet av dessa överläggningar redovisas. 

I avvaktan på att en överenskommelse om statsbidragen och ersättning
arna för år 1990 kan träffas utgår jag från en oförändrad nivå för dessa för 
första halvåret 1990. 
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Ett belopp på 2 milj. kr. bör ställas till regeringens disposition för att möj
liggöra särskilda statliga utrednings- och utvecklingsinsatser inom hälso- och 
sjukvården. Medlen har finansierats genom omprioritering av utvecklings
medel inom socialdepartementets huvudtitel. 

Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1989/90 till 4556682000kr. 
Av detta anslag föreslås riksförsäkringsverket disponera 4300milj. kr. som 
statsbidrag till den allmänna sjukvårdsersättningen. Socialstyrelsen föreslås 
disponera 254 682 000 kr. Som jag nämnt bör regeringen disponera 
2 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till allmän sjukvård m.m. för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 4 556 682 000 kr. 

E 17. Specialistutbildning av läkare m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

42 971642 
34547000 
34990000 

Reservation 10039320 

Från anslaget bekostas olika utbildnings- och informationsinsatser, som 
socialstyrelsen svarar för. Dessa avser i huvudsak vidareutbildning av läkare 
till specialistkompetens, viss vidareutbildning av tandläkare, viss efterutbild
ning av läkare m. fl., komplctteringsutbildning för hälso- och sjukvårdsper
sonal med utländsk utbildning samt konferenser m.m. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande. 
När det gäller vidareutbildning av läkare och tandläkare beräknas antalet 

årligen avlagda examina för läkare till omkring 850 under de närmaste åren. 
Dessutom tillkommer ca 100--150 läkare med utländska examina varje år. 

Hälso- och sjukvårdsberedningen har i ett läkarfördelningsprogram fast
ställt 985 block för fortsatt vidareutbildning för år 1989. Blockförordnande 
för läkare under vidareutbildning omfattar alla de tjänstgöringsavsnitt som 
behövs för att läkaren skall uppnå specialistkompetens. Blocken fördelar sig 
med 400 inom allmänmedicin, 90 inom psykiatri, 75 inom långvård och med 
rehabilitering samt 420 inom övrig somatisk vård. För specialistkompetens 
krävs, förutom läkartjänstgöringen. att sex kurser genomgås. 

Socialstyrelsen planerar att för budgetåret 1989/90 anordna ca 260 specia
listutbildningskurser för läkare om vardera en vecka med i genomsnitt 25 
deltagare i varje kurs. Varje kurs beräknas kosta ca l lOOOOkr. För 260 kur
ser blir kostnaden därför 28.6 milj. kr. 

Efterfrågan på kursplatser har emellertid inte kunnat tillgodoses inom 
vissa specialiteter under en följd av år. Läkarna har i vissa fall fått svårigheter 
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att hinna genomgå föreskrivna kurser innan erforderlig läkartjänstgöring un
der vidareutbildningen genomförts. Socialstyrelsen har vidtagit olika åtgär
der. som medfört att köerna minskat och inom några specialiteter elimine
rats. Fortfarande finns emellertid en efterfrågan på kurser inom ett antal spe
cialiteter. som överstiger tillgången. Socialstyrelsen avser därför att av .. en 
förväntad reservation ta i anspråk ytterligare medel för att anordna ca 20 
extra kurser under budgetåret 1989/90. Kostnaden för dessa kurser beräknas 
bli 2,2 milj. kr. 

För vidareutbildningen av läkare till specialistkompetens under budget
året 1989190 beräknar socialstyrelsen för omkostnader 299 000 kr., för prov 
under allmäntjänstgöringen 1050000 kr. och för sekretariat hos regionkom
mittcerna 900 000 kr. 

Antalet s.k. AT-prov i en centralt utformad kunskapskontroll, som ·skall 
avsluta allmäntjänstgöringen (AT) för tandläkare, beräknas under budget
året 1989/90 bli ca 235. Material till provet jämte en utvärdering av erfaren
heterna m.m. beräknas kosta ca270000kr. 

Till efterutbildningskurser för allmänläkare m.fl. beräknar socialstyrelsen 

att 4 005 000 kr. erfordras. 
Kurser m.m. för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk utbildning 

syftar till att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal med ut
ländsk utbildning att utöva olika vårdyrken i Sverige. Till detta ändamål fö
reslas 3 165 000 kr. 

Genom konferenser och seminarier kan socialstyrelsen bidra till att sprida 
kunskaper och erfarenheter. samtidigt som styrelsen får tillfälle att följa ut" 
vecklingen inom vardområdet. Verksamheten är ett betydelsefullt led i sty
relsens tillsyn och planering. Styrelsen föreslår att 725 000 kr. anvisas för 

detta ändamål. 
Utredningen om läkarnas specialistutbildning m. m. (LSU 85) har lämnat 

betiinkandct (SOU 1987:53) Kompetensutvecklingen efter läkarexamen, 
jämte en huvudbilaga (SOU 1987:54) Målbeskrivningar. Utredningens för
slag har remissbehandlats. Eftersom det inte är möjligt att förutse när en 
eventuell övergång till ett nytt specialistutbildningssystem kan ske och hur 
detta kan komma att påverka medelsbehovet under förevarande anslag, ut
går socialstyrelsen i sin anslagsframställning från gällande ordning. 

Totalt uppgår de beräknade kostnaderna under anslaget för budgetåret 
1989/90 till ca 41,2 milj. kr. Den största utgiften avser kurserna inom den 
systematiska undervisningen. Med anledning av osäkerheten om den fram
tida uppläggningen av utbildningen och därmed medelsbehovet för budget
året 1989/90 samt med hänsyn till ingående reservation under anslaget före
slår socialstyrelsen emellertid ett oförändrat anslag för budgetåret 1989/90. 
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Beräknad. ändring Prop · 1988/89: I 00 
1989190 . Bil. 7 : ", .~ i : I 

1. Vidareutbildning av läkare och tandläkare 
(därav kostnader för systematisk undervis
ning med kunskapsprov) 

2. Efterutbildningskurser för allmänläkare 
m.fl. . ... 

3. Kurser m.m. för hälso- och sjukvårds
personal med utländsk utbildning 

4. Konferenser m.m. 

Föredragandens överväganden 

Anslag 
1988/89 

28628000 

(26067000) 

25%000 

2688000 
635000 

34547000 

Föredraganden 

+ 443000 

( + 443000) 

+ 443000 

Utredningen om läkarnas specialistutbildning m.m. (LSU 85) har lämnat sitt 
betänkande (SOU 1987:53) Kompetensutvecklingen efter läkarexamen. Ut
redningens förslag har remissbehandlats. Jag avser att föreslå regeringen att· 
i proposition till riksdagen under vårsessionen 1989 lägga fram förslag om 
specialistutbildningen av läkare. I avvaktan på att förslagen kan prövas be
räknar jag anslaget med utgångspunkt från hittillsvarande system för specia
listutbildningen av läkare. 

Jag godtar socialstyrelsens förslag om ett oförändrat anslag för budgetåret 
1989/90 för de uppgifter som socialstyrelsen redovisar. Jag föreslår emeller
tid att anslaget räknas upp med 443 000 kr. för pris- och löneomräkning när. 
det gäller medlen till den systematiska undervisningen under specialistut
bildningen. 

Med hänvisning till sammanstäilningen föreslår jag att anslaget tas upp 
med 34 990 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialistutbildning av liikare m.m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservatiönsanslag på 34 990 000 kr. 

E 18. Beredskapslagri.ng och utbildning m.m. för hälso- och· 
sjukvård i krig 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1°14994121 
52965000 
65865000 

Reservation 292382 711 

Från anslaget bekostas utgifter för investeringar i beredskapslager m.m. 
avseende den civila hälso- och sjukvården i krig samt för utbildning av perso
nal som skall tjänstgöra inom den civila hälso- och sjukvårdens krigsorgani

sation. 

103 



Socialstyrelsen 

Planeringen för hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt hälsoskyddet i 
krig utgår från dels den inriktning som anges i 1987 års försvarsbeslut (prop. 
I 986/87:95 bil. 4, FöU I I, rskr. 310), dels från regeringens anvisningar 
1988-02-25, vilket har redovisats i programplan för perioden 1989/90-
1993/94 för hälso- och sjukvården m.m. inom den civila delen av totalförsva
ret. 

Styrelsen föreslår bl.a. följande: 
I. Medel för anskaffning av s.k. varaktig sjukvårdsutrustning för i krig till

kommande behov av kirurgisk kapacitet samt anskaffning av skyddsmaterial 
mot A-. B- och C-stridsmedel (18.9 milj. kr.). 

2. Medlen används för ny- och omsättningsanskaffning av såväl läkemedel 
som bakteriologiska preparat m.m. (46.0 milj. kr.). Styrelsen hemställer om 
ett bcställningshemyndigande om 20 milj. kr. 

3. Fortsatt uppbyggnad erfordras för att uppnå de mål som 1987 års för
svarsbeslut har angett för beredskapslagringen av. förbrukningsmaterial 
(46,0 milj. kr.). Styrelsen hemställer om ett beställningsbemyndigande om 
10,0 milj. kr. 

4. Utbildningsverksamheten kommer i stort att överensstämma med den 
utbildning som genomförs budgetåret 1988/89. Härutöver kommer utbild
ningsmateriel att produceras för att underlätta sjukvårdshuvudmännens 
egen fortbildningsverksamhet inom beredskapsområdet (5.0 milj. kr.). 

5. Grundläggande för den civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation 
är möjligheterna att utnyttja de fredstida sjukvårdsanläggningarna. De för
beredelser i fred som erfordras för dess lokaler är att säkerställa den tekniska 
försörjningen avseende el, vatten, värme m.m. (20,5 milj. kr.). Styrelsen 
hemställer vidare om beställningsbemyndigande på 10,0 milj. kr. 

6. Styrelsen har den 1 juli 1986 övertagit programansvaret för fristående 
sjukvårdsplutoner och sjuktransportavdelningar från civilförsvaret. 25 sjuk
vårdsenheter byggs upp under budgetåret 1989/90 (17,0 milj. kr.). 

7. För ledning av hälso- och sjukvården krävs ett sambandssystem med 
stor tillgänglighet och stor uthållighet. Styrelsen har tagit fram förslag till 
sambandssystem. Medel beräknas för kompletteringar av sjukvårdshuvud
männens fredssambandssystem till behovet för krigsorganisationen (6,5 
milj. kr.). Styrelsen hemställer om beställningsbemyndigande om 6,0 milj. 
kr. 

8. Socialstyrelsen är utbildnings- och krigsplacerande myndighet för va

penfria tjänstepliktiga inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utbildning och 
tjänstgöring prioriteras inom specialområden, t.ex. teknisk försörjning, 
sjuktransporter, sanering och hemsjukvård. Riksdagsbeslutet om ändring i 
Jagen om vapenfri tjänst medför ökade kostnader ( 1,8 milj. kr.). 

9. Svenska röda korset utbildar civilsamariter för placering inom den civila 
sjukvårdens krigsorganisation i första hand inom hemsjukvården samt per
sonal för krigshlodcentraler. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund utbil
dar bilförare för sjuktransporter. Styrelsen hemställer också om bidrag för 
utbildning av frivillig sambandspersonal (4,0 milj. kr.). 
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Utgifter 
I. Anskaffning av utrustning m.m. 
2. Bercdskapslagring av liikcmcdel. bakteriolo

giska preparat m.m. 
3. Bcredskapslagring av förbrukningsmaterial 
4. Utbildning av personal för den civila hälso-

och sjukvårdens krigsorganisation 
5. Hälso- och sjukvårdens säkerhet m.m. 
6. Sjukv<lrdsenhctcr 
7. Samband 
8. Vapenfri utbildning 
9. Bidrag till Svenska röda korset och Sveriges 

kvinnliga bilkårers riksförbund m.m. 

Summa utgifter 

Inkomster 
10. ÖCB 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

22715000 
46000000 

47000000 
4500000 

20000000 
14500000 
8000000 
l 000000 
3250000 

166965000 

114000000 

52965000 

Beräknad 
ändring 1989/90 

Föredraganden 

- 2715000 
+ 1365000 

+ 2000000 
+ 500000 

+ 500000 
+ 2500000 
- 1500000 
+ 500000 
+ 3750000 

+ 6900000 

- 6000000 

+ 12900000 

Mina beräkningar av anslagsbehovet för nästa budgetår utgår från de princi
per som lagts fast i 1987 ars försvarsbeslut (prop. 1986/87:95, bil. 4, FöU 11, 
rskr. 310) för den civila hälso- och sjukvården i krig. 

1 fråga om sjukv[irdens försörjningsberedskap har utredningen om hälso
och sjukvårdens försörjningsberedskap i november 1988 redovisat förslag till 
ätgärder för att förbättra beredskapen av viktiga sjukvårdsartiklar antingen 
för omsättningslagring hos sjukvårdshuvudmännen, långtidslagring i statlig 
regi eller genom planerad krigsproduktion. Förslagen bereds nu inom rege
ringskansliet. Då det gäller s.k. varaktig sjukvårdsutrustning genomför ut
redningen i samförstånd med överbefälhavaren, civilbefälhavarna och sjuk
vfmlshuvudmännen en inventering som syftar till att ge en bedömning av i 
vilken utsträckning ett maximalt utnyttjande av sjukvårdens resurser kan 
möta förväntade behov, eller om så inte är fallet, vilka kompletteringar som 
erfordras vad avser lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården i krig. 
En bedömning från utredningens sida väntas under första halvåret 1989. Mot 
bakgrund av det underlag som utredningen redovisar kommer försörjnings
hercdskapen att avsevärt förbättras under budgetåret 1989/90. 

Med de ändrade förmåner för personal inom frivilligorganisationerna, 
som trädde i kraft den 1 januari 1987, har kostnaderna för den utbildnings

vcrksamhet som dessa organisationer genomför på uppdrag av socialstyrel
sen kraftigt ökat. Jag har beaktat detta vid min beräkning av bidraget till· 
Svenska röda korset m.fl. · 

Med hänsyn till långa projekteringstider vad avser skyddet av sjukvårds
anläggningar m.m. bör regeringen inhämta riksdagens bemyndigande att för 
ifrågavarande ändamål få vidta åtgärder inom kostnadsram av JO milj. kr. 

Riksrevisionsverket har genomfört en förvaltningsrevision av den statliga 
styrningen av hälso- och sjukvården i krig. Resultatet har redovisats i en sär-
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skild rapport (RRV 1987:1481) som i november 1988 har överlämnats till 
regeringen och socfalstyrelsen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 7 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
65 865 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att åtgärder för sjukvårdens sä

kerhet får vidtas inom en kostnadsram på 10 000 000 kr., 
2. till Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och ~juk

vård i krig för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
65 865 000 kr. 

E 19. Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

47 095 433 
55035000 
56935000 

Från anslaget bekostas förvaring och underhåll av beredskapsutrustning 
samt drift av beredskapslager av läkemedel m.m. för den civila hälso- och 
sjukvårdens krigsorganisatiori. 

Socialstyrelsen 

Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
I. Driftkostnaderna för s.k. varaktig sjukvårdsutrustning består huvud

sakligen av hyror och underhåll av förrådslokaler. frakter. löner. Anslags
posten belastas också med kostnader för databaserad materielredovisning 
(9.0 milj. kr.). 

2. Driftkostnader för beredskapslagring av läkemedel m.m. utgörs av bl.a. 
hyres- och omsättningskostnader. Driftkostnader för sera och vaccinlagring 
vid SBL ingår också i delposten (9,1 milj. kr.). 

3. Styrelsen har beräknat driftkostnaderna för beredskapslagring av för
brukningsmateriel enligt de avtal som träffats med sjukvårdshuvudmännen 
(13,0 milj. kr.). 

4. Medlen avser ersättning till sjukvårdshuvudmännen för s.k. administra- · · 
tiva kostnader (planläggning, utbildning och övning) av hälso- och sjukvår
den (26 milj. kr.). 

5. Enligt avtal i juni 1988 mellan staten och Landstingsförbundet skall ett 
register för hälso- och sjukvårdspersonal i krig (lnteger). kunna tas i drift år 
1990. För styrelsens kostnader för registret föreslås att en ny anslagspost 
föras upp. I avvaktan på Integer kommer styrelsen att behöva vidta vissa 
åtgärder för att underlätta sjukvårdshuvudmännens arbete med personalpla- ; · · 
neringen (0.2 milj. kr.). 
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1988/89 Beräknad ändring Prop. 1988/89: 100 
1989/90 . , Bil. 7 

1. Förvaring och underhåll av utrust-
ning m.m. 

2. Läkemedel m.m. 
3. Förbrukningsmatcriel 
4. Ersättning till sjukvårdshuvudmännen 
5. Personalförsörjning 
6. Viss utredningsvcrksamhet m.m. 

Summa 

Föredragandens överväganden 

9000000 

9100000 
10200000 
26000000 

735000 

55035000 

Föredraganden 

+ 500000 

+ 1300000 

+ 225000 
125000 

+ I 900000 

Driftkostnaderna för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap är i hu
vudsak beroende av de investeringar som görs under det föregående ansla
get. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
56 935 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Driftkostnader för beredykapslagring m. m. för budgetåret;. 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 56 935 000 kr. 

E 20. Investeringsersättningar enligt läkarutbildningsavtal 
m.m. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 098 299 9461 

134500000 
133000000 

1 Anslaget Bidrag till undervisningssjukhus m.m. som även omfattade medel för stat-

: ; 

lig driftersättning enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning. . '« 

Från anslaget utgår statlig investeringsersättnii:ig enligt avtal om samarc, 
bete om läkarutbildning och forskning inom de medicinskt kliniska ämnec , 
sområdena samt avtal om tandläkarutbildning och forskning i Göteborg och 
Umeå inom de kliniskt odontologiska ämnesområdena. Från anslaget beta-, . 
las också ut övergångsbidrag till Uppsala läns landstirigskommun med anled
ning av att landstingskommunen från staten har övertagit huvudmannaska
pet för Akademiska s.iukhuset i Uppsala. 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) 

De avtal som gäller för samarbetet mellan staten och berörda sjukvårds
huvudmän om läkarutbildning och medicinsk forskning träffades år 1984 
(prop. 1984/85:28, SoU 7, rskr. 69). De bestämmelser för detta samarbete 
som är gemensamma för alla utbildningsorter finns intagna i ett samarbets- 107 



avtal. Lokalt anpassade bestämmelser för samarbetet återfinns i ortsvisa av
tal. som träffats med Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Malmöhus, Väs

terbottens och Göteborgs och Bohusläns landstingskommuner samt Malmö 

och Göteborgs kommuner. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1978179:41. UbU 23, rskr. 205) skall den 

tandvård som staten bedriver i anslutning till tandläkarutbildning och odon

tologisk forskning föras öwr till landstingskommunalt/kommunalt huvud

mannaskap. Ett sådant ändrat huvudmannaskap har genomförts i Umeå den 

1 januari 1987 (prop. 1985/86:68, UbU 9, rskr. 111) och genomförs i Göte

borg den I januari 1989 (prop. 1987/88:170, UbU 39. rskr. 334). Från och 

med nämnda tidpunkter gäller avtal om samarbete om tandläkarutbildning 

och forskning mellan staten samt Västerbottens läns landstingskommun 

resp. Göteborgs kommun. 

Enligt samarbetsavtalen om läkar- och tandläkarutbildning samt med

icinsk och odontologisk forskning utgår statliga drift- och investeringsersätt

ningar till berörda sjukvårdshuvudmän för deras åtaganden. 

lnvcsteringsersättningarna bestrids från förevarande anslag under det att 

driftersiittningarna från och med budgetåret 1988/89 bestrids med anlitande 

av förslagsanslaget Driftersättning enligt läkarutbildningsavtal m. m. under 

åttonde huvudtiteln. 

Från förevarande anslag bestrids även investeringsersättningar för kostna

der för byggnadsarbeten inom sådana lokaler i sjukhusbyggnader som enligt 

särskilda avtal upplåtits för följande statliga verksamheter. 

I. Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. 

2. Statens riittsläkarstationer i Linköping, Lund. Göteborg och Umeå. 
3. Statens rättskemiska laboratorium i Linköping . 

..i. Institutionen för medicinsk teknik vid universitetet i Linköping. 
I huvudsak gäller att statlig investeringsersättning utgår med i regel 25 <;·~ 

av kostnaderna för investeringar. som avser den somatiska korttidssjukvår

den samt därtill anknuten läkarutbildning och forskning, vid de åtta under

visningssjukhus vid vilka staten byggt upp en permanent forskningsorganisa

tion i samarbete med sjukvårdshuvudmannen. Bestämmelserna om statlig 
investcringsersättning har successivt ändrats i syfte bl. a. att förenkla det ad

ministrativa arbetet för såväl staten som den berörde sjukvårdshuvudman

nen. I fråga om utrustning lämnas investeringsersättning endast för artiklar 

som kostar mer än 100 000 kr. 

Bestämmelserna i avtalen om tandläkarutbildning och odontologisk forsk

ning om statlig investeringsersättning överensstämmer i huvudsak med be

stämmelserna i samarbetsavtalet om läkarutbildning m.m. Enligt uppgörel

sen om ändrat huvudmanni1skap för tandvården vid universitetet i Göteborg 

skall vidare ett särskilt ersättningsbelopp av 9 milj. kr. betalas ut i oktober 

1989. 

Det är enligt NUU svårt att bedöma medelsbehovet för investeringsersätt

ningar. Medelsbehovet beror på i vilken takt och omfattning sjukvårdshu

vudmännen genomför sina investcringsplaner. Förhandlingar om statlig in

vesteringscrsättning till nybyggnader förs av statens förhandlingsnämnd. Re

sultatet av sådana förhandlingar har också stor betydelse för medelsbehovet. 

Med utgångspunkt i gällande avtalsbestämmelser och med beaktande av 
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nämnda ersättningsbelopp av 9 milj. kr. uppskattar NUU medelsbehovet för 
im·esteringsersättningar till 75 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Övergångsbidnq.:en enligt uppgörelsen om ändrat huvudmannaskap för 
Akademiska sjukhuset i Uppsala (prop. 1981/82:145. SoU 40, rskr. 267) är 
angivna i prisläget juli 1981. Med beaktande av indexökningen därefter räk
nar NUU med ett medelsbehov av ca 58 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Uppgörelsen innebär att övergångsbidraget successivt minskar och att den 
sista utbetalningen skall ske i oktober 1992. 

Föredragandens överväganden 

I överensstämmelse med nämndens för undervisningssjukhusens utbyg
gande förslag beräknar jag medelsbehovet till 58 milj. för övergångsbidrag 
enligt uppgörelsen om ändrat huvudmannaskap för Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. 

En överenskommelse med företrädare för berörda landstingskommuner/ 
kommuner om driftersättning för åren 1987-1989 för läkarutbildning och 
forskning, m.m. har träffats (prop. 1986/87: 144, SoU 33, rskr. 325) och god
känts av regeringen den 3 mars 1988. Enligt överenskommelsen skall avtalet 
om samarbete om läkarutbildning och forskning gälla åtminstone till ut
gången av år 1989. 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 medel för statliga investeringsersätt
ningar enligt de principer som finns i gällande avtal mellan staten och be
rörda huvudmän för hälso- och sjukvården. I överensstämmelse med NUU:s 
förslag beräknar jag således ett medelsbehov av 75 milj. kr. för statliga inve
stcringsersättningar för nästa budgetår. Jag räknar med att en proposition i 
dessa frågor, avseende tiden från och med år 1990. skall kunna underställas 
riksdagen under hösten 1989. 

Jag beräknar anslaget till 133 000000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till /11resteringsersät111i11gar enligt läkarutbildningsal'tal m.m. för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 133 000 000 kr. 
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F. Omsorg om barn och ungdom 
Barnomsorgen är en kommunal uppgift. Den intar en central plats i samhäl
lets service till barnfamiljerna. Senast år 1991 skall alla barn över 11/2 års 
ålder ha rätt att delta i en organiserad förskoleverksamhet. 

För barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar skall rätten 
avse plats i kommunalt eller annat statsbidragsberättigat daghem eller famil- , 
jedaghem. För barn som är i familjedaghem eller vars föräldrar är hemarbe
tande skall rätten gälla deltagande i öppen förskola eller plats i deltidsgrupp. 

Förskolan är av stor betydelse för de yngre barnen. Förskoleverksamhe-. 
tema i form av omsorg i daghem eller familjedaghem är också viktig för för
äldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete eller studier med vård och 
ansvar för barn. 

Under de senaste åren har det skett en kraftig utbyggnad av den kommu
nala barnomsorgen. Mellan åren 1980 och 1987 ökade antalet barn i daghem, 
fritidshem och familjedaghem med ca 160000 eller närmare 55 %. Utbygg
naden fortsätter för att i enlighet med riksdagens beslut nå full behovstäck
ning år 1991. 

Enligt barnomsorgsundersökningen år 1988 fick 468000 barn - 71 % av 
alla förskolebarn - del av barnomsorg i form av daghem, familjedaghem, 
deltidsgrupp eller öppen förskola. Om man inte räknar in de barn som är 
hemma med en föräldraledig förälder, fick ca 80 % av barnen del av barnom
sorgen. 

Av samma undersökning framgår att kösituationen har förbättrats. År 
1988 stod 55000 barn i kö, jämfört med 75000 år 1986 och 137000 år 1980. 
Ca hälften av de 55 000 barn som stod i kö år 1988 var under 18 månader .. 
Barnomsorgsundersökningen visar också att för 90 % av de barn som står i 
kö önskas plats i kommunalt daghem. I kö för plats i alternativ barnomsorg 
fanns ca 2 700 barn. · r· 

Socialutskottet ansåg i sitt av riksdagen godkända betänkande (SoU 
1986/87:35) om statsbidrag till barnomsorgen att uppgifter om efterfrågan på 
barnvårdartjänster borde inhämtas i kommande barnomsorgsundersök
ningar. Dessa uppgifter skulle tjäna som ett värdefullt komplement till kom
munernas barnomsorgsplaner. I 1988 års undersökning har därför frågor 
ställts om hur barntillsynen ordnats under barnets sjukdom och om en kom
munal barnvårdare skulle ha anlitats om det funnits möjlighet till detta. Un
dersökningen visar att för ca 12 % (12 640) av barnen skulle denna möjlighet 
ha utnyttjats. För de ca 113000 av samtliga, dvs. även hemmavarande barn, 
som hade varit sjuka under mätveckan hade tillsynen i 64 % av fallen ordnats 
genom att en förälder utnyttjat föräldraförsäkringen, i 25 % av fallen genom 
samma tillsyn som då barnet var friskt och i återstående fall med tillsyn ge
nom anhöriga, sjukhus eller på annat sätt. Kommunal barnvårdare hade an
litats för endast 31 barn. 

Följande sammanställning visar utvecklingen av antalet barn i barnomsor
gen från år 1960 till år 1989. 
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År Antal· barn 
(31 dcc) . ; ~ ' 

daghem familjedaghem fritids- Sammanlagt antal barn i 

0-6 år 7-12 år hem antal barn del.tidsgrupp 

1960 10300 4000 2400 16700 38400 
1970 33000 32000 6500 71500 82900 
1980 129100 90200 35300 48800 303400 104 700 
1985 184400 113500 48900 73800 420600 78000 'i 

1987 204200 118700 53400 88200 464500 73200 
19881 222000 128700 50800 92900 494400 73200 
19891 233000 133 700 51800 99000 517500 73200 

:. : 

1 Beräknat genomsnitt för resp. år 

Enligt det nu gällande statsbidragssystemet utgår statsbidrag per varje 
femtontal barn som är inskrivna i daghem, fritidshem eller deltidsgrupp. Bi- . 
drag utgår också för öppen förskola. Statsbidrag till familjedaghem utgår per. ·· 
inskrivet barn. I statsbidraget till daghem och. fritidshem har inberäknats 
dels ett belopp för insatser för barn med behov av särskilt stöd och dels ett 
belopp för fortbildningsinsatser för personalen. 

Statsbidrag lämnas till kommunerna äv_en för alternativa barnomsorgsfor
mer under förutsättning att dessa finns upptagna i kommunens barnomsorgs- · 
plan och att den som driver sådant daghem eller fritidshem är en samman- . 
slutning av föräldrar som gemensamt tar ansvaret för sina egna barn (föräld
rakooperativ), en sammanslutning som har anknytning till en ideell organi
sation, erbjuder en speciell form av pedagogik eller arbetar på andra lik;-. 
nande ideella grunder. 

Inom ramen för statsbidraget till kommunernas barnomsorg avsätts årli~ · 
gen medel för utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. Projekt.: 
av detta slag bedrivs f.n. i ca 200 kommuner. 

Av de 125 milj. kr. som anslagits för budgetåren 1984/85-1988/89 har fram 
till början av december 1988 ca 115 milj. kr. fördelats på ca 650 projekt. Pro
jekten omfattar bl.a. möjligheter till bättre resursutnyttjande, pedagogiskt .. 
innehåll i barnomsorgen, förbättring och utveckling av ledningsfunktioner i., 
daghem och fritidshem, enklare former av skolbarnsomsorg för mellansta-. 
diebarn, utveckling av verksamheten i familjedaghem, föräldramedverkan; . 
samverkan förskola-lågstadium och särskilda insatser för invandrar- och. 
flyktingbarn. 

Statsbidraget till barnomsorgen finansieras över statsbudgeten som tillförs 
en särskild socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften upp;, 
går till 2,2 % av avgiftsunderlaget. , , 

Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag anfört att han ef7 
ter ytterligare överväganden och beredning av kommunalekonomiska frågor 
avser återkomma till dessa i 1989 års kompletteringsproposition. 

I de överläggningar som därvid kommer att äga rum mellan företrädare, . : 
för regeringen och Svenska kommunförbundet kommer även statsbidragen · 
till den kommunala barnomsorgen att diskuteras. Jag avser att återkomma 
till regeringen omkring dessa frågor i anslutning till behandlingen av kom
pletteringspropositionen. 

I samband med behandlingen av propositionen (1984/85:209) om förskola 
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för alla barn slog riksdagen fast vissa grundläggande principer för verksam
heten i förskolor (daghem. deltidsgrupp och öppen förskola) och familjedag
hem. 

Därvid anfördes att för mål och innehåll i barnomsorgens förskoleverk
samhet skall finnas en gemensam ram för hela landet i form av ett pedago
giskt program för förskolan. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag ut
arbetat ett sådant program. Arbetet redovisades i början av år 1987. Social
styrelsen avser vidare att med stöd av en forskargrupp och en expertgrupp 
utforma ett kompletterande material till det pedagogiska programmet för 
förskolan för de äldre förskolebarnen. Arbetet skall vara avslutat under år 
1989. 

Regeringen gav den 12 mars 1987 socialstyrelsen i uppdrag att utreda den 
sociala snedrekryteringen inom barnomsorgen i samarbete med bl.a. LO, 
Svenska kommunförbundet och SCB. Arbetet avses vara avslutat under vå
ren 1989. 

Socialstyrelsen fick år 1987 även i uppdrag att utarbeta ett pedagogiskt 
program för fritidshem. Uppdraget har redovisats under 1988. Socialstyrel
sen har vidare utarbetat allmänna råd för familjedaghemmen under år 1988. 

Riksrevisionsverket fick den 24 mars 1988 i uppdrag att belysa vissa frågor 
ang. de kommunala avgifterna inom barnomsorg, hemtjänst och färdtjänst. 
Arbetet avses vara avslutat den 1 mars 1989. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan har fortsatt. Enligt barnomsorgsun
dersökningen hade 154 000 barn besökt någon av de ca 1100 öppna försko
lorna vid något tillfälle i januari 1988. 

Riksdagens beslut om förskola för alla barn innebär att den öppna försko
lan får en alltmer betydelsefull roll som ett led i att ge förskolebarn i familje
daghem eller barn som är hemma hos en förälder tillgång till en pedagogiskt 
inriktad verksamhet. Den öppna förskolan har visat sig spela en väsentlig 
roll i strävandena att skapa sociala kontakter mellan människor i bostadsom
rådena. Den utgör ofta en bas för arbetet med föräldrasamverkan och för
äldrautbildning och är ett stöd för dagbarnvårdarna i deras arbete. 

Ett särskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspråksträning för in
vandrarbarn. Statsbidraget för hemspråksträning i förskolan ändras fr.o.m. 
den 1 januari 1989. Bidraget utgår för barn i åldern 0-6 år som får sin hem
språksträning i sammansatta grupper eller genom alternerande hemspråks
tränare. För varje bidragsberättigat barn som får hemspråksträning minst 
fyra timmar per vecka lämnas bidrag med 3 375 kr.lår. 

Bammiljörådet har till uppgift att samordna frågor som rör barns miljö och 
säkerhet. Rådet har bl.a. bildat en referensgrupp för barnsäkerhetsfrågor 
och en för barnmiljöfrågor för att samordna insatserna inom barnsäkerhets

resp. barnmiljöområdet. 
Statens nämnd för i11temationel/a adoptionsfrågor (NIA) har till uppgift att 

underlätta adoption i Sverige av utländska barn, att informera i frågor som 
rör sådana adoptioner samt att auktorisera ideella organisationer som läm
nar adoptionshjälp och utövar tillsyn över verksamheten. Vidare prövar och 
godkänner nämnden utländska beslut om adoption. NIA beslutar också om 
fördelningen av statsbidraget till de auktoriserade organisationerna. 

Sedan början av 1970-talet har det anlänt ca 30 000 barn från ett 30-tal 
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olika länder utanför Norden till Sverige för adoption. De flesta barnen har 
kommit från Asien och Latinamerika. Under de senaste åren har omkring 
1500 barn anlänt till Sverige varje år. 

F 1. Bidrag till kommunal barnomsorg 

1987/88 
1988/89 
1989190 

Utgift 
Anslag 

9165 675714 
9795 000000 

Förslag 10 330 000 000 

Statsbidrag för barnomsorg lämnas enligt förordningen (1987:860) om stats
bidrag till kommunerna för barnomsorg för inskrivna barn i följande om
sorgsformer och med följande belopp. 

daghem 

För varje fcmtontal inskrivna barn 
- varav för barn med behov av 

särskilt stöd 
- varav för fortbildning av anställda i: 

*daghem 
• familjedaghem 
* deltidsförskola/öppen förskola 

Därutöver för varje nattöppen avdelning 

Fri tidshem 

För varje femtontal inskrivna barn 
- varav för öppen fritidsverksamhet 
- varav för barn med behov av särskilt 

stöd 
- varav för fortbildning av anställda i 

fritidshcm/öppet fritidshem 

Deltidsgrupp 
För varje femtontal inskrivna barn 

Öppen förskola 

För varje enhet som hålls öppen minst 
tre dagar per vecka 

Familjedaghem 

För barn inskrivna minst 7 tim./dag 

För barn inskrivna mindre än 7 tim./dag 

8 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr ](JO. Bilaga 7 

Bidrag kr. 
per år. 

445000 

15 000 

15000 
10000 
5000 

150000 

.. 195000 
25000 

15000 

10000 

30000 

30000 

16500 

7500 
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Statsbidragen till alternativa daghem och fritidshem beräknas enligt Prop. 1988/89: 100 
samma regler som för kommunalt driven verksamhet. De delar som avser Bil. 7 
insatser för barn med behov av särskilt stöd resp. fortbildning förmedlas av 
kommunen till den som driver barnomsorgen endast i den mån denna har 
kostnader för den verksamhet som avses. 

Statsbidragen beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Förskott lämnas 
med 75 % av statsbidraget för året före bidragsåret. Förskottet betalas ut 
med en fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt i 
januari året efter bidragsåret. Slutavräkning sker i april året efter bidrags
året. 

Inom ramen för statsbidragsanslaget till barnomsorgen avsätts årligen me
del för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet utifrån styrelsens statistik över ut
betalda statsbidrag, kommunernas barnomsorgsplaner och SCB:s barnom
sorgsundersökning för år 1987. 

Socialstyrelsen föreslår att bidragen för fortbildningsinsatser höjs från 
2,5 milj. kr. till 3,5 milj. kr. 

Socialstyrelsen beräknar det totala medelsbehovet för statsbidragen .till 
barnomsorgen för budgetåret 1989/90 till 10 197 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Utbyggnaden av barnomsorgen sker i enlighet med riksdagens beslut. Senast 
år 1991 ska alla förskolebarn från ett och ett halvt års ålder ha rätt att delta 
i någon form av förskoleverksamhet. Denna rätt avser plats i daghem, famil
jedaghem, deltidsgrupp eller deltagande i öppen förskoleverksamhet bero
ende på föräldrarnas förvärvsarbete eller studier och barnens behov. 

I vissa kommuner anordnas särskilda s.k. skördedaghem för de barn vars 
föräldrar på grund av säsongsmässiga variationer i arbetet inom jordbruket 
endast har behov av barnomsorg under vissa perioder. Socialstyrelsen beta
lade under år 1987 ut statsbidrag för skördedaghem till 27 kommuner. 

1 samband med behandlingen av regeringens proposition om statsbidrag 
till barnomsorgen (prop. 1986/87:117, SoU 35, rskr.336) påtalade socialut-' 
skottet att frågan om statsbidrag för sådan periodisk barnomsorg borde ges 
en mera generell lösning. 

Socialdepartementet genomförde, i samverkan med Svenska kommunför
bundet, under år 1987 en enkät till kommunerna om behovet av periodisk 
barnomsorg. Enkäten visade att behovet av barnomsorg under vissa tider på 
året finns i flera yrkesgrupper, exempelvis hos anställda inom turistnäringen 
och sjukvården. 

Det nuvarande statsbidragssystemet innebär att statsbidrag normalt utbe
talas för barn som vistats kortare tid än sex månader i barnomsorgen endast 
under förutsättning att de varit inskrivna vid någon av de två mättidpunk
terna, den l april eller den l oktober. För barn i s.k. skördedaghem betalas 
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dock statsbidrag med hänsyn tagen till den tid som verksamheten har bedri

vits utan krav på inskrivning vid mättidpunkten. Bidraget beräknas med ut

gångspunkt från gällande statsbidragsbelopp och med högst 50 % av kostna- · 

dcrna. 

I syfte att stimulera kommunerna att mer generellt tillgodose behovet av 
periodisk barnomsorg bör enligt min mening statsbidrag för barn med behov 

av sådan omsorg beräknas per faktisk omsorgsvecka med ett belopp som 

motsvarar statsbidraget i resp. omsorgsform räknat per vecka. För ett barn 

som vistas i daghem under fyra veckor lämnas således statsbidrag med 

2 280 kr. 

Den nya ordningen beträffande periodisk barnomsorg beräknas bli tilläm

pad fr.o.m. den 1 juli 1989. 

Jag har under anslaget beräknat oförändrat 2,5 milj. kr. till socialstyrelsen 

för fortbildningsinsatser. Jag har vidare beräknat medel för utvecklings- och 

förnyelsearbete inom barnomsorgen samt för en ny barnomsorgsundersök

ning år 1990. Det totala anslagsbehovet beräknar jag till 10330milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 10 330 000 000 kr. 

Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag anfört om statsbidrag till periodiskt anordnad 

barnomsorg. 

F 2. Bidrag till hemspråksträning i förskolan 

1987/88 

1988/89 
1989/90 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

34413118 

30300000 
34000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnaderna för hemspråksträning för 

barn i förskoleåldrarna med annat hemspråk än svenska. Som förutsättning 

gäller vidare att barnen får sin hemspråksträning i sammansatta grupper el

ler genom ambulerande hemspråkstränare. Statsbidraget har fastställts till 

3 375 kr. per barn och år. Bidragsbestämmelscrna aterfinns i förordningen 

(1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan (ändrad senast 

1988:226). 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet utifrån antalet barn i förskolan med 

behov av hemspråksstöd. 

·socialstyrelsen påpekar att andelen barn som får hemspråksstöd har mins

kat mellan åren 1985 och 1986. En förklaring torde vara ökningen av nyligen 

anlända flyktingbarn med för vart land nya hemspråk. Detta innebär svf1rig

heter att rekrytera tillräckligt antal hemspråkstränare för dessa grupper. So-
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cialstyrelsen anser att åtgärder bör vidtas för att utbilda erforderlig personal. 

Det totala medelsbehovet beräknas av socialstyrelsen till 34 425 000 kr. för 

budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

l\fälet för hcmspråksträningen i förskolan är, som även anges för skolans 

hemspråksträning, att främja en aktiv tvåspråkighet och att stödja barnets 

spräkutveckling med förankring i det egna språket. 

Förutsättningt·n för att ett barn skall kunna få hemspråksträning i försko

lan iir att barnet i hemmet har ett annat dagligt umgängesspråk än svenska 

med minst en förälder/vårdnadshavare. Detta krav gäller dock inte för sa

miska, zigenska och tornedalsfinska barn och inte heller för vissa utländska 

adoptivbarn som har ett etablerat språk när de kommer till Sverige och som 

har behov av språkstöd i förskolan. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till avrundat 34 milj. kr. 

Hemställan 

.Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hemspråksträning i förskolan för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förs lagsanslag på 34 000 000 kr. 

F 3. Barnmiljörådet 

i987/88 
1988/89 
] 989/90 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

3492649 
3 754 000 1 

4173 000 

1 Av anslaget för budgetåret 1988i89 har 20000kr. inte ställts till Barnmiljörådets dis
pnsition till fi.iljd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Barnmiljört1det är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand

lägga frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Instruktion för barn
miljörådct framgår av särskild förordning (1988:1127). 

Barnmiijöradct leds av en styrelse bestående av ordförande och tio övriga 

!tdamöter. I styrelsen, som utses av regeringen, ingår ledamöter med an

knytning bl.a. till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, konsumentverket, plan

och bnstadsverkct och statens trafiksäkerhetsvcrk. 

Barnmiljörådets verksamhet omfattar olika samordningsprojekt inom 

barnsäkerhets- och barnmiljöområdet. Vidare arbetar rådet med särskild in

formation inom dessa områden genom skrifter, konferenser, utställningar, 

seminarier m.m. En referensgrupp för barnsäkerhet och en för lek är knuten 

till rådet i syfte att samla in erfarenheter, stimulera till och samordna olika 

insatser. sprida information och uppmärksamma brister i barns miljö. Rådet 

medverkar ocksa i ett samarbete med de övriga nordiska länderna i barnsä

kerhetsfrågor. 
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Barnmiljörådet 

För att på ett tillfredsställande sätt kunna svara mot de krav som ställs på 
rådet anser rådet att dess löneanslag bör förstärkas. Rådet framhåller bl.a. 

att barnolycksfallen under senare tid delvis ändrat karaktär. En del av olyck
orna har ett direkt samband med det ökande våldet i samhället. Detta ställer 
ökade krav på förebyggande insatser från barnmiljörådets sida. 

Barnmiljörådet föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Att rådet slipper genomföra en minskning på 5 % enligt huvudalternati

vet. Barnmiljörådet har för budgetåren 1986/87-1988/89 tillämpat ett hu

vudförslag som inneburit en reducering på 5 % av anslaget genom en avveck

ling av rådets utställningslokal. Barnmiljörådet bedömer möjligheterna att 

genomföra en ytterligare nedskärning enligt huvudförslaget som små, utan 

att verksamheten avsevärt påverkas negativt. 
2. Medel begärs för en ny tjänst som handläggare av barnmiljöfrågor 

( + 200 000 kr.), för vikariats- och övertidstillägg i samband med långtidssjuk

dom och graviditetsledighet ( + 115 000 kr.), som kompensation för avtals

mässiga höjningar i tjänstetidsklasser ( + 120 000 kr.) och för effektivisering 
av verksamheten genom dataanskaffning ( + 75 000 kr.). 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

Personal Il 0 

Anslag 
32740001 Förvaltningskostnadcr + 404 

(därav lönekostnader) (1998000) 1 (+ 149) 
Lokalkostnader 450000 + 15 
Engångsanvisning 30000 + 0 

Summa 3754000 + 419000 

1 Av angivet belopp har inte 20000 kr. ställts till barnmiljörådcts disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1989/90 delar jag i huvudsak barnmiljörådets bedömning av 
effekterna av en resursfördelning enligt huvudförslaget. Jag föreslår att rå
det undantas från huvudförslaget. Detta undantag har finansierats genom 
omfördelning av andra förvaltningsresurser inom socialdepartementets hu
vudtitel. Jag beräknat därutöver 30000kr. för en fortsatt utbyggnad av rå

dets datautrustning. 
r hilaga 2 Gemensamma frågor, civildepartementet, föreslås nya finansie

ringsprinciper för statens generella redovisningssystem. Till följd härav be

räknar jag att barnmiljörådets anslagsbehov ökar med 33 000 kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrättcn föreslås slopad för 

barnmiljörådet fr.o.m. den 1 juli 1989. Med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 4 173 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till Bammiljörådet för budgctäret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på 4173 000 kr. 

F 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

\987/88 

1988/B9 

1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3869160 

39610001 

4290000 
1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 19 000 kr. inte ställts till nämndens disposition 
till följd av tilliimpandet av en utgiftsram. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är en central för
valtningsmyndighet med ansvar för information. tillsyn och kontroll i frågor 

rörande internationella adoptioner. instruktion för NIA framgår av sä.rskild 
förordning ( 1988: I 128). 

Socialnämnderna skall enligt lagen (1984: 1092) om ändring i socialtjänst

lagen ( 1980:620) inhämta ett yttrande fr[111 NIA om tillförlitligheten i ett för

mcdlingsärende när det är fråga om adoption av utländskt barn utan medver
kan av auktoriserad mganisation. 

NiimtH.len ansvarar vidare för frågor enligt förordningen (1976:834) om 
prövning av utländska beslut om adoption (ändrad 1981:674) samt frågor om 

auktorisation av organisationer cnligt lagen ( 1979:552) om internationell ad
optionsbjiilp (iindrad 1981:580 och 1984:1093). Efter ansökan och särskild 

prövning kan NIA ge auktorisation till ideella organisationer som avser ar

beta med internationell adoptionshjälp. NIA beslutar också om fördel
ningen av statsbidrag till sådana organisationer samt fastställer årligen ge
nomsnittskostnadcr att ligga till grund för beräkning av bidrag vid adoption 
av utländska barn. 

Nämnden består av elva ledamöter. som förordnas av regeringen. 

l'ersonal 

Ansl11g 
Fiirvaltningskostnadl'f 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
BiJrag till auklnriscrade 
organisationer 

Summa 

1988/89 

12 

25110001 

(1915000) 1 

240000 

I 210 000 

-' 961000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

0 

+ 199000 
(+ 94000) 
+ 82000 

+ 48000 

+ 329000 

1 Av angivet belopp har intt· 19 000 kr. ställts till NIA:s disposition till följd av tillämp
ning.en av en utgiftsram. 
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Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

NIA pekar på att det nya regelsystemet för bidrag vid adoption av utländska 
barn torde innebära nya uppgifter för NIA. NIA föreslår därför att myndig
heten kompenseras för de nedskärningar som följer av huvudförslaget samt 
därutöver tilldelas vissa smärre resurser, väsentliga för att NIA skall kunna 
utföra sina av regering och riksdag ålagda uppgifter. 

NIA föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Pris- och löneomräkning. 
2. För bl.a. förstärkt informationsverksamhet och utbildning önskas extra 

medel ( + 30000 kr.). Vidare yrkas att en nedskärning enligt huvudförslaget 
inte tillämpas på myndighetens löne- och förvaltningsanslag (+ 63000kr.). 

3. För bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adop-

tionshjälp föreslår NIA ( + 80000 kr.). 

f'öredragandens övervägan.den 

Jag delar i huvudsak NIA:s bedömning av effekterna av en resursfördelning 
enligt huvudförslaget för budgetåret 1989/90. Jag föreslår att nämnden un
dantas fran huvudförslaget. Detta undantag har finansierats genom omför
delning av andra förvaltningsresurser inom socialdepartementets huvudtitel. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
nästa budgetår för nämndens verksamhet och för bidrag till auktoriserade 
organisationer för internationell adoptionshjälp till 4 290 000 kr. 

I bilaga 2 Gemensamma frågor, civildepartementet, föreslås nya finansie
ringsprinciper för statens generella redovisningssystem. Till följd härav be
räknar jag att NIA:s anslagsbehov ökar med 31 000 kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för NIA 
fr.o.m. den 1 juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för bud

getåret I 989/90 anvisa ett förslagsanslag på 4 290 000 kr. 
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G. Omsorg om äldre och handikappade 

Mål och förändringar inom äldreomsorgen 

M[1lct för samhällets äldreomsorg är att förstärka äldres delaktighet i sam
hällsgemenskapen och säkerställa tillgången till boende, service och vård av 

god kvalitet. Äldreomsorgen skall byggas ut i syfte att skapa trygghet. själv
bestämmande och valfrihet för äldre. 

I proposition (1987 /88: 176) om äldreomsorgen inför 90-talet anges mål 

och riktlinjer för den fortsatta utvecklingen inom äldreomsorgen. Regering
ens arhck fortsätter i enlighet med de mål som lagts fast i denna proposition, 
som riksdagen antagit (I 988/89:SoU6, rskr. 55). 

En av de viktigaste frågorna för den framtida utvecklingen inom äldreom
sorgen Lir ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan primär- och landstings
kommuncr. Det dubbla huvudmannaskapet har skapat en delvis oklar an
svarsfördelning mellan huvudmännen. Detta utgör på många håll ett pro
blem både från den enskildes synpunkt och ur ett mer övergripande samhäl
leligt perspektiv. Det försvårar en adekvat resursanvändning samt den önsk
värda omstruktureringen inom vården mot ett mer självständigt boende. 
Oklarheterna kan också innebära svårigheter för den enskilde att urskilja 
vilket samhällsorgan som har ansvaret samt kan leda till att den som får hjälp 
tvingas möta ett onödigt stort antal vårdarbetare och administratörer. An
svars- och uppgiftsfördclningen mellan huvudmännen måste utformas så att 
den cfterstriivade utvecklingen av servicen till och vården av äldre främjas. 

Regeringen har diirför den 11 maj 1988 beslutat inrätta en delegation un
der mitt ordförandeskap för beredning av frågan om förändring av huvud
mannaskap m.m. inom samhällets äldreomsorg. I delegationen ingår före
tr~idare för de bäda kommunförbunden. Delegationen har till uppgift att be
skriva och analysera organisatoriska, rättsliga och ekonomiska konsekven
ser av föriindrat huvudmannaskap och förändrad ansvarsfördelning. Delega
tionen skall i anslutning härtill även bedöma det framtida behovet av service, 
omsorg och vil.rd. Målet är att åstadkomma ett mer sammanhållet ansvar för 
samhällets insatser och inriktningen bör vara att primärkommunerna ges ett 
samlat ansvar för insatser som är likartade eller kompletterar varandra. De 
föriindringar som kan bli aktuella skall kunna genomföras fr.o.m. den 

I januari 1991. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag som skall 
föreläggas riksdagen i denna fråga. 

En annan angelägen fråga är att öka äldres valfrihet. Detta bör ske genom 
att samhället tillhandahtillcr ett varierat utbud av olika boende- och vårdfor
mer. Det bör också ske genom att möjligheterna att flytta mellan kommuner 
och mellan landsting förbättras. Den nämnda delegationen har därför även 
fött i urpdrag att utreda förutsättningarna att, i första hand genom överens
kommelser mellan huvudmännen, skapa möjlighet för den enskilde att flytta 
till annan kommun eller annat landsting också när behov av särskilda vård
eller boendeformer föreligger. Landstingsförbundet har i november 1988 re
kommenderat landstingen att efter vissa riktlinjer göra sådana flyttningar 

möjliga. 
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Personalfrågor 

Inom delar av service- och vårdscktorn finns problem med personalförsörj
ningen. Svårigheterna är generellt sett störst inom äldreomsorgen i stor
stadsområdena. Den framtida befolkningsutvecklingen i kombination med 
ett minskande nytillskott till arbetsmarknaden gör att svårigheterna kan 
komma att accentueras. 

Socialstyrelsen har i april 1988 på regeringens uppdrag dels redovisat den 
rådande situationen inom hemtjänsten. dels lämnat ett antal förslag till åt
gärder i syfte att säkra den framtida personalförsörjningen. Förslagen riktar 
sig främst till kommuner och berörda statliga myndigheter. Styrelsen får un
der innevarande budgetår genom beslut av regeringen disponera l milj. kr. 
av utvecklingsmedlen inom den sociala hemhjälpen för att bl.a. sprida erfa
renheter inom området. 

Det största problemet är i dag inte att rekrytera utan att kunna behålla 
personal. Personalomsättningen och frånvaron på grund av sjukdom är hög 
samtidigt som den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är relativt låg. Enligt 
min bedömning är det därför mycket angeläget att primärkommunerna i 
egenskap av både arbetsgivare och huvudmän för äldre- och handikapp
omsorgen utvecklar sina insatser i syfte att minska personalomsättningen 
och frånvaron samt öka de anställdas genomsnittliga årsarbetstid. Det gäller 
både insatser för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön och för
ändringar i arbetets organisation som ökar arbetstillfredsställelsen. Redan 
mindre förändringar av personalomsättning, frånvaro och tjänstgöringsgrad 
bör både kunna förbättra vårdens kvalitet och minska behovet av nyrekryte
ring. 

Jag vill i detta sammanhang också påminna om att regeringen i propositio
nen om äldreomsorgen inför 90-talet föreslog ett antal åtgärder på utbild
ningsområdet inom äldreomsorgen. bl.a. i syfte att förbättra utbildningen i 
social servicekunskap. Genom utvecklingsmedlen inom den sociala hemhjäl
pen kommer också möjligheterna att utveckla arbetssätt. som är mindre per
sonalintensiva utan att kvaliteten för den skull eftersätts. att särskilt upp
märksammas. Sådana förändringar blir enligt min bedömning i första hand 
aktuella inom det renodlade servicearbetet och inte inom omvårdnadsarbe
tet. 

Slutligen vill jag framhålla att statsbidraget till den sociala hemhjälpen och 
ålderdomshemmen m.m. innebär att kommunerna för verksamhetsåren 
1989 och 1990 tillförs totalt 200 milj. kr. för personalutvecklande åtgärder. 
Resurstillskottet bör enligt min mening avsevärt öka kommunernas möjlig
heter att bedriva en effektiv personalpolitik. 

Boende för äldre och handikappade 

Socialutskottet har i betänkandet ( 1986/87: 17) om anslag till omsorg om 
äldre och handikappade framhållit att tiden har kommit för en utvärdering 
av den hittillsvarande utvecklingen av de äldres boende. En sådan utvärde
ring bör pröva huruyida utvecklingen och avvägningen mellan olika boende
former för den enskilde är den rätta för dagens och morgondagens äldre. 
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Resultatet av denna utviirJering får enligt utskottet avgöra om en översyn 

av stabbidragsbestiimmelserna till hemtji\nsten och övrig i-ildreomsorg bör 
komma till stfind. Vad utskottet anfört gav riksdagen regeringen till kiinna 

( rskr. 1986/87: 173). 

Med ;rnledning härav uppdrog regeringen den 27 maj 1987 iit socialstyrel

sen lll'h hostadsstyrelsen att gemensamt och i samriid med Svenska kommun

förbundet och Landstingsförbundct dels göra en samlad redovisning av de 

kommunala planerna for att förbättra bostadsförh.:il\andena för gamla samt 

handikappade och langvarigt sjuka, dels utvärdera den hittillsvarande ut

vecklingen av boendet för iildre. 

De bitda styrelserna har redovisat n:geringsuppdraget i huvudrapporten 

Boende för gamla. handikappadt• och U111gvarigt sjuka. So~ PM 1988:22. En 

delredovisning om de iildrcs boende har gjorts i rapporten Äldres boende. 

Sos PM l'J88: 12. 
Ytterlignre resultat har redovisats i ett antal underlagsrapporter. De hand

lar bl.a. om kommunernas bostadsförsörjningsplanering och om boendet för 

personer med funktionsnedsiittningar. 

Huvudrapporten och de övriga rapporterna ger sammantagna en fyllig 

bild av den hittillsvarande utvecklingen av boendet för gamla, handikappade 

och h'rngvarigt sjuka. Det konstateras bl.a. att standarden i vanliga bostäder 

har förbii ttrats avsevärt för iildrchushållen under de senaste 20 åren. Samti

digt redovisas vissa brister. Bl.a. framhålls att bostiiderna och bostadsområ

dena fortfarande iir Lliiligt anpassade till personer som har rörelsehinder. 

De h<lda styrelserna har ocks<'i redovisat i\sikter och lämnat rekommenda

tioner om fiiriindring<ir och olika atgiirdcr som bör genL1mföras. Vad som 

anförs diirvidiag faller till stor del inom myndigheternas egna ansvarsomd1-

den. Det handlar bl.a. om att i olika avseenden öka planerings- och informa
tionsinsatscrna. Annat som tas upp faller inom landstingens eller kommu

nernas ansvarsomrade. t.ex. förbättring av miljön för åldersdementa och 
den fortsatta utbyggnaden av ledsagar- och avlösarservice. I vissa andra frit
gor som behandlas förutsätts medverkan av regering och riksdag för att för

ändringar skall komma till stand. 

Jag vill hiir nägot beröra vad som anförs betriiffande föriindringar av reg

lerna om statsbidrag till den sociala hemhjälpen m.m. Det framhalls bl.a. att 

en omprövning bör ske så att reglerna dels ger ett ökat stöd för att bygga upp 

alternativa resurser för boende. service och vård, dels ger stöd och hjälp att 

förbtittra förhållandena inom befintliga institutioner. 

Som framh;illits i propositionen om äldreomsorgen inför 90-talet bör strä

van vara att primärkommunerna får ett samlat ansvar för samhällets äld

reomsorg. En delegation har som nämnts tillsatts som skall förbereda de för

:indringar ~om kan bli aktuella. Inriktningen är att förändringarna skall 

kunna genumfiiras fr.o.m. den 1 januari 1991. Förändringarna kan få bety

delse för utformningen av statsbidragt:t till den sociala hemhjälpen. ;l\der

domshcm. m. m. Jag iir därför inte beredd att föregripa delegationens över

viigandcn genom att förcslä ändringar i statsbidragsreglerna inom detta om

rade pä grundval ;1v vad de b~tda styrelserna har anfört. Jag noterar ocks<'t i 

sammanh;rnget att nya statsbidragsregler triidcr i kraft den l januari 1989 
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som gör bidraget likvärdigt i förhållande till omsorgsform. 

Myndigheternas redovisning i övrigt bereds i regeringskansliet. 

Mål och reformer inom handikappområ<let 

Principen om allu människors lika värde och lika rätt är utgångspunkten för 

handikappolitiken. Målet är att utforma samhället så att det blir tillgängligt 

för alla och att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Det grundläggande an
svaret för att detta mål kan förverkligas åvilar staten. kommunerna och 

landstingen. 

Lagen (1985 :568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

m.fl. har varit i kraft sedan den 1 juli 1986. Omsorgsverksamheten är under 

stark utbyggnad och förändring. V[trdhem och specialsjukhus ersätts med 

bostäder. daglig verksamhet och service i samhället. Många vuxna utveck
lingsstörda som bor hos sina föräldrar behöver, liksom andra vuxna. en egen 

bostad. Gruppbostäder är ofta ett bra alternativ för den som inte klarar ett 

självständigt boende. Avlösningshjälp och annat stöd till familjer med psy
kiskt utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna behövs för att göra det 

möjligt för familjerna att leva ett aktivt, tryggt och gott liv. Landstingskom

munerna gör betydande satsningar för att utveckla verksamheten för psy
kiskt utvecklingsstörda och ge goda omsorger. Fortfarande kvarstår dock 

vissa brister vad gäller särskilda omsorger. 

Omsorgslagen ger också ett landsting möjlighet att, efter regeringens god
kännande. överlata uppgifter enligt denna lag till kommunen. Jag har erfarit 

att flera landsting i samverkan med berörda kommuner för närvarande utre
der förutsättningarna för sådan huvudmannaskapsförändring. 

Insatserna för handikappade har hög prioritet i regeringens politik. I fjol

årets budgetproposition och i särpropositioner i anslutning till denna läm

nade regeringen förslag till flera betydande och angelägna handikappolitiska 

reformer. Dessa gällde bl.a. ett kraftigt förbättrat och utvidgat hilstöd till 
handikappade samt permanentning och utveckling av verksamheten med ut
givning av dagstidningar för synskadade. Vidare föreslogs åtgärder för att 
förbättra och utveckla stödet till familjer med handikappade barn. 

Även i arets budgetproposition har det, genom omprioriteringar, skapats 
utrymme för reforminsatser inom handikappområdet. Insatserna avser olika 
ändamål inom social- och utbildningsdepartementens områden. 

Under socialdepartementets huvudtitel föreslås att bilstöd fortsättningsvis 

skall kunna lämnas även till familjer med hemmaboende vuxna barn, när 

barnen på grund av varaktiga funktionshindcr har väsentliga förflyttnings
svårigheter. Enligt de nu gällande reglerna kan bilstöd till familjer endast 

lämnas under förutsättning att det handikappade barnet är under 18 år. Vi
dare föreslås att statsbidrag till kommunalt bostadstillägg framdeles skall 

kunna utgå för boendekostnader för psykiskt utvecklingsstörda som bor i 

gruppbostad. Enligt nuvarande bestiimmdser kan sädant statshidrag inte 

utgå. Gruppbostäder är en naturlig del av det vanliga hostadsbeståndet och 

skall betraktas pil samma sätt som andra bostäder i kommunen. Diirför bör 

psyki!>kt utvecklingsstörda som hor i gruppbostad också ges möjlighet till 
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samma bostadsstöd som andra. Dessutom anvisas medel för en fortsatt kraf
tig uppräkning av statsbidraget till handikapporganisationerna. 

I likhet med i fjol lämnas också förslag om kraftiga resursförstärkningar 
av vissa särskilt riktade statsbidrag som utgår under anslaget G 7. Kostnader 

för viss verksamhet för handikappadt·. Sålunda utökas bidraget till Synska
dades riksförbund för viss övrig verksamhet i syfte att möjliggöra genomfö

rande av ett särskiit punktskriftsprojekt. Förstärkningar föreslås dessutom 

till Sveriges dövas riksförbund för dess teckenspråksavdelning, Föreningen 

Sveriges dövblinda för tidningsutgivning, Föreningen Rekryteringsgruppen 

samt palynologiska laboratoriet vid naturhistoriska riksmuseet. Ett särskilt 
resurstillskott föreslås vidare till niimndcn för vårdartjänst. för bl.a. täck

ande av kostnader för personlig assistans i samband med myndighetens sty

relsesamman träden. 
Inom uthildningsdcpartcmentet lämnas flera förslag till åtgärder och re

sursförsiärkningar som syftar till att utveckla teckenspråket och stärka dess 
ställning. Ul.a. föreslås att 3 milj. kr. årligen anvisas under en femårsperiod 

till fortbildningsinsatser i teckenspråk för lärare inom specialskolan. Vidare 

föreslås att plancringsberedningarna får ett samordningsansvar för att hö
rande elever med döva syskon eller döva föräldrar kan ges möjligheter till 

teckenspråksuthildning. Inom vuxenutbildningsområdet anvisas ytterligare 

medel med ca 8.5 milj. kr. Ca hälften av de föreslagna medlen skall användas 

för en kraftig utbyggnad av teckenspråksutbildning för lärare och tolkar. I 
övrigt föreslås ökade medel för att på olika sätt förbättra möjligheterna för 

' handikappade att delta i studiecirklar och i folkhögskolestudier. t.ex. per

sonlig assistan~ och tolktjiinst. 
Utiiwr detta föreslår chefen för utbildningsdepartementet, efter samråd 

med mig, att ett nytt studiesocialt stöd skall införas för att göra det möjligt 
för hörande föräldrar med döva barn att delta i särskilda kurser i teckcn
spnik. För närvarande är det svårt för föräldrar som deltar i kurser av detta 
slag att fä studiestöd som täcker förlorad arbetsförtjänst och inackorderings
och resekostnader. Enligt min bedömning innebär ovan nämnda förslag sam
mantaget att viktiga steg kan tas i strävandena att srnrka och utveckla tecken
språket. 

Förslagen inom utbildningsdepartementets område innebär vidare att för
stärkta resurser anvisas till statens institut för läromedel samt att medel an

slås dels till tre nya konsulenttjänster för rörelsehindrade elever, dels till en 

ny konsulenttjänst för dövblinda vuxna. 

Under anslaget G 3. Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklings
störda m.tl utges statsbidrag till lönekostnaderna för vissa förskolekonsu

lenter och talpedagoger. Jag föreslår att ett nytt statsbidragssystem införs 
fr.o. m. den 1 januari 1990 med utgångspunkt från psykiskt utvecklingsstörda 

barns samlade behov av specialpedagogiska insatser. 

Jag vill i det här sammanhanget också påminna om vad chefen för social
departementet tidigare i dag anfört om en reform som rör vissa delar av det 

ekonomiska stödet till handikappade. Reformen syftar hl.a. till att inrätta 
ett siirskilt högkostnadsskydd för sjukresor och en ny lägre nivå inom handi

kappersättningen. dvs. åtgärder som m;lste bedömas vara av stor handikapp

politisk betydelse. En förutsättning för reformen. som kommer att leda till 
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ökade kostnader inom området, är att systemen med kostnadsfria läkemedel 
och kostnadsfria förbrukningsartiklar avskaffas och att de aktuella produk
terna inom dessa förmånssystem istället blir omfattade av regdsystemet för 
prisnedsättning av läkemedel och därmed inordnade i högkostnadsskyddet. 

Samtidigt bör vissa andra produkter, som idag står utanför högkustnadsskyd
det, komma in under detta. 

Genom stöd ur allmi:inna arvsfonden kan varje år ett hetydande utveck

lingsarbete genomföras inom handikappområdet. Under år 1987 beslutades 
om två stora satsningar om vardera 10 milj. kr. till försöks\·erksamhet dels 

med insatser för ökad sys!>clsättning bland handikappade, dels med insatser 

för att förbättra handikappades möjligheter till fritid och rekreation. Även 

under år l 988 har två större handikappolitiska ~atsningar gjorts. Sålunda har 

socialstyrelsen anvisats 10 milj. kr. till försöksverksamhet med syfte att sti

mulera till förnyelsearbete beträffande stöd till närstående bl.a. i form av 

avlösning. Vidare har Handikappinstitutet erhållit 6 milj. kr. för kompetens
uppbyggnad och utvccklingsarbete inom området datateknik och handi

kapp. Enligt min bedömning är dessa satsningar av stor handikappolitisk be· 

tydelse. Under år 1988 har totalt omkring 79 milj. kr. anvisats till oiika pro
jekt inom handikappomriidet. 

Pågående utredningar m.m. inom handikappområdet 

I 1988 års regeringsförklaring uttalades att särskild uppmärksamhet skall äg

nas situationen för svart handikappade samt handikappade barn och deras 

familjer. Ett viktigt led i detta arbete är den särskilda kommitte (S 1988:03) 
om samhällets stöd till människor med funktionshinder som regeringen be

slutade om under hösten 1988. Kommittens huvuduppgift är att kartlägga 
och analysera de insatser som görs för handikappade inom kommunernas 
socialtjänst och landstingens habiliterings- och rehabiliteringsverksamht:t. 

Utgångspunkten för kommittens bedömningar skall främst \·ara situationen 
och behoven för barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionshin
der. Vidare skall särskild uppmärksamhet ägnas de små och mindre kända 
handikappgrupperna samt personer med invandrarbakgrund som har omfat~ 
tande handikapp. Avsikten är att klargöra hur dessa grupper i framtiden 
skall kunna tillförsäkras ett väl fungerande samhällsstöd. 

Andra väsentliga områden som skall behandlas av kommitten gäller han
dikappades möjligheter till fritid och rekreation och handikapporganisatio
nernas förutsättningar för samverkan med kommuner och landsting i plane

ringen av olika verksamheter samt behovet av att inrätta en särskild funktion 

som handikappombudsman och av att besluta om lagstiftning som motverkar 
diskriminering av handikappade. Ytterligare en principiellt viktig fråga som 
kommitten har att uppmärksamma giiller den s{i kallade ansvars- och finan

sieringsprincipen. Utöver detta har kornmitten genom tilläggsdirektiv nyli

gen fått i uppdrag att med förtur behandla frågan om svårt rörelsehindrade 

ungdomars möjligheter till gymnasieutbildning. 

Hjälpmedelsutredningen väntas inom kort redovisa sina överväganden 

om den framtida hjälpmedelsförsörjningen för handikappade. Utredningens 
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friimsta uppgift är att kartlägga och analysera den nuvarande situationen 

inom hjälpmedelsområdct samt, om den finner det motiverat, föreslå för

ändringar i syfte att uppnå en bättre fungerande hjälpmedclsverksamhet sett 

ur såväl den enskilde brukarens som ur samhällets perspektiv. 

G I. Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem, m.m. 

1987/88 Utgift 22011590001 

1988/89 Anslag 2 723 540 000 1 

1989/90 Förslag 3 062 850 000 

' Anslaget Bidrag till social hemhjälp 

Socialutskottet har i betänkande~ 1987/88: l5 om bidrag till social hem

hjälp m.m. föreslagit ändringar i statsbidraget till den sociala hemhjälpen 

fr.o.m. den 1 januari 1989. Ändringarna innebär att bidraget görs likvärdigt 

i förhållande till omsorgsform. Riksdagen har godkänt betänkandet (rskr. 

1987/88:311). 

Stat~bidraget skall enligt förslaget utges med 34000 kr. per årsarbetare 

inom såväl hemtjänst som ålderdomshem, varvid det tidigare schablonbidra

get om 250 kr. per pensionär slopas. 

Vissa övergångsregler skall gälla. De innebär att de kommuner som förlo

rar på omläggningen under två år garanteras samma bidrag som de skulle ha 

fiitt enligt de tidigare reglerna. För de kommuner som vinner på omlägg

ningen skall bidraget det första året öka med en tredjedel av skillnaden mel

l:m bidrag enligt de nya reglerna och bidrag enligt de tidigare reglerna. Det 

andra aret skall bidraget öka med två tredjedelar av skillnaden för att sedan 

det tredje året slå igenom fullt ut. .,,. '·"· ,· · 
Slutligen har utskottet föreslagit att ytteriigare lOO milj. kr. skall tillföras 

kommunerna för vartdera av åren 1989 och 1990 för personalutvecklande 

:ltgärder inom äldreomsorgen. 

Mot denna bakgrund har regeringen beslutat om ändringar i förordningen 

( 1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp i enlighet med vad riksdagen 

beslutat. Rubriken till förordningen har därvid fått ny lydelse, nämligen för

ordningen om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet 

(SFS 1988: 1203). 
Statsbidraget till social hemhjälp, ålderdomshem, m.m. betalas från detta 

anslag. Bidraget betalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 

1989/90 avser således bidrag för verksamheten under år 1989. Socialstyrelsen 

betalar ut statsbidraget. 

Under anslaget anvisas dessutom särskilda medel för utveckling och för

nyelse av den sociala hemhjälpen. 

Vidare anvisas under detta anslag bidrag till pensionärsorganisationer. Bi

draget har tidigare budget~r anvisats under anslaget A 4. Extra utgifter. 
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Socialstyrelsen 

Resurserna för institutionell omsorg kommer att minska. Denna utveckling' 

har sin utgångspunkt i det soeialpolitiska miilet att allt fler lfmgvarigt sjuka. 

handikappade oeh gamla skall ges möjlighet att bo kvar i sina egna bostäder. 

Utvecklingen förutsätter en fortsart utbyggnad av den sociala hcmhjälpen 

både kvantitativt och kvalitativt. 

r praktiken kommer nya grupper att behöva den sociala hemhjälpens in

satser. Det gäller personer som tidigare fått tillsyn och värd på institutioner. 

Det giillcr också bl.a. personer med fysiska och psykiska handikapp, miss

brukare, långtidss_juka och människor i livels slutskede. 1\Jdre och handikap

pade invandrare liksom psykiskt utvecklingsstörda persorn:r är grupper som 

förväntas i ökad utsträckning behöva tkn sociala hemhjälpen~ insatser. 

Bf1dc antalet och andekn personer 65 år och äldre i befolkningen förblir i 
stort sett konstant fram till sekelskiftet. Däremot kommer det att ske stora 

föriindringar i gruppens sammansättning. Antalet personer 80 år och äldre 

kommer att öka kraftigt samtidigt som antalet personer i de yngre pensio

närsgrupperna (65 - 79 tir) kommer att minska. De allra flesta personer 80 

;)r uch iildre kommer att vara ensamb0ende, vilket ylterligare bidrar till att 

öka behovet av social hemhjiUp. 

Statsbidraget bör kompletteras med ett bidrag för arbetsledare inom hem

tjiinsten (hemvärdsassistenter). Det böfutges med 34000 kr. per i1rsarbc

tare. Socialstyrelsen hänvisar till att dcita förslag lagts fram i rapporten till 

regeringen om pcrsonalförsörjningen inom hemtjänsten (socialstyrelsen re

dovisar 1988:7). Det framhålls i denna rapport bl.a. (sid. <iO) att i en framtid 

med utökat ansvar och nya uppgifter för arbetsledarna bör kommunen sti

muleras att anställa fler arbet~ledare för att kunna höja kvaliteten och skapa 

hiittre förutsiittningar för en effektiv verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

En strävan inom omsorgerna 0111 äldre och handikappade är att det skall vara 

möjligt att fä service och ,·iird i den egna bostaden. Kommunernas hemtjänst 

är en viktig förutsiittning för att detta skall kunna uppnås. För att valfrihet i 

boendet skall kunna uppnf1s måste ocksa ett varierat utbud av olika boende

och vårdformer för äldre finnas. Statsbidragssystemet hör därför vara likvär

digt i förhällande till omsorgsform. De nya statsbidragsbestämmclserna in- . 

ncbär att statsbidrag utges ;iven for personalinsatser.vid ålderdomshem. 

För att stimulera ut\'ecklings- och förnyelsearbete inom elen sociala hem

tjänsten har utgetts ett särskilt stöd för lokalt utvecklings- och förnyelsear

bete. Under de fyra budgetår verksamheten nu varit i gång har regeringen .. 

beviljat stöd till ca 330 projekt. vilka tillsammans fått dela på ca 70 milj. kr. 

Medelsbchovct för statsbidraget för verksamhetsåret 1989 beror på om

fattningen av de kommunala insatserna. Medelsbehovet hestiims också av 

den övcrg<lngsreglering som gäller för år 1989 och av det bidrag som skall 

utges för personalutvecklande åtgärder inom äldreomsorgen. 

Medel bör också i samma storleksordning som hittills ansläs för nästa bud

getår för att stimulera utvecklings- och förnyelsearbete inom området. En 
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viss del av dessa medel bör liksom innevarande budgetår användas till perso
nalutveckling, effektivare resursanvändning samt stöd till regionalt samord
nad utvecklingsverksamhet. 

Jag beräknar att medelsbehovet för statsbidraget kommer att öka med 
337616000 kr. 

En delegation har tillsatts som skall förbereda de förändringar som blir 
aktuella vid ett vidgat primärkommunalt ansvar för samhällets äldreomsorg. 
Förändringarna kan få betydelse för utformningen av statsbidragssystemet. 
Socialstyrelsen har äskat särskilda medel för arbetsledare inom hemtjänsten. 
Jag är inte beredd att bifalla detta yrkande. 

Vidare utges från detta anslag bidrag till vissa pensionärsorganisationer. 
Detta bidrag har tidigare budgetår redovisats under anslaget A 4. Extra ut
gifter. Bidraget bör utges efter samma principer som under innevarande bud
getår. Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 1 694 000 kr. Det 
innebär en uppräkning med 65 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem, m.m. för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 062 850 000 kr. 

G 2. Bidrag till färdtjänst 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

469449249 

497000000 
566000000 

Från anslaget betalas statsbidrag till landstingskommuner och kommuner 
för färdtjänst. Bidraget är 35 % av bruttodriftkostnaderna. Det får dock inte 
öka med mer än ett belopp som står i visst förhållande till antalet personer 
som är 65 år och äldre samt utvecklingen av konsumentprisindex. Bidragsbe
stämmelserna finns i kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst. 
Bidraget betalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1989/90 
avser således bidrag för verksamheten under år 1989. 

Socialstyrelsen 

Statsbidraget har en avgörande betydelse för kommunernas möjligheter att 
utveckla färdtjänsten. Det finns emellertid fortfarande stora skillnader mel
lan kommunerna vad gäller färdtjänstens utbyggnad, tillgänglighet samt 
kommunernas avgifter och regler för att utnyttja färdtjänsten. 

Socialstyrelsen föreslår - inom ramen för givet anslag - att statsbidrags
konstruktionen ändras så att 75 % av anslaget utges i förhållande till resp. 
kommuns bruttokostnader för den kommunala färdtjänsten och 25 % i för
hållande till antalet personer som är 65 år och äldre i resp. kommun. 
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Föredragandens överväganden 

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken för dem som inte kan 
utnyttja denna. Färdtjänsten underlättar för den enskilde att bo självständigt 
och ha kontakt med andra. 

Riksrevisionsverket lämnade i oktober 1987 en revisionsrapport om stats
bidraget till den kommunala färdtjänsten. I rapporten skisserar verket olika 
alternativ till dagens statsbidrag. Statsbidraget skulle antingen kunna vara 
helt behovsrelaterat eller bestå av flera komponenter, t.ex. en behovsrela
terad del och en prestationsrelaterad del. Granskningsrapporten har remiss

behandlats. 
Det finns enligt min mening för närvarande inte tillräckligt underlag för 

att ta ställning till det framtida statsbidragets utformning. Ytterligare bered
ning av denna och angränsande frågor kommer således att ske inom rege
ringskansliet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till färdtjänst för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 566 000 000 kr. 

G 3. Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklings
störda m.fl. 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

41549866 
35 576 000 
37 513 000 

Landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i landstings
kommun får statsbidrag med 95 % av lönekostnaderna för vissa förskolekon
sulenter inom omsorgsverksamheten enligt lagen (1985:568) om särskilda 
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Fr.o.m. den 1 juli 1987 utgår 
statsbidrag även till talpedagoger som arbetar med utvecklingsstörda försko
lebarn. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår. Bidragsreglerna finns 
i förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa försko
lekonsulenter och talpedagoger (ändrad senast 1988:575). Socialstyrelsen er
håller medel för viss kurs- och konferensverksamhet för viss personal inom 
verksamheten med omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Syftet är bl.a. 
att främja utvecklingen och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte inom verksam
hetsområdet. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har i de två senaste anslagsframställningarna föreslagit att 
statsbidraget ändras så att det i stället för att vara knutet till personalen kon
strueras så att statsbidrag utgår i förhållande till det antal förskolebarn som 
tillhör omsorgslagens personkrets eller som förväntas komma att tillhöra 

9 Riksdagen Jl)l:Jl:J/89. I sam/. Nr IUO. Bilaga 7 
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personkretsen och som får specialpedagogiska insatser. I anslagsframställ
ningcn för 1989/90 föreslår styrelsen att statsbidraget beräknas med 170 000 

kr. per vart tionde barn. Med cirka 2 200 förskolebarn skulle detta belopp 
motsvara cirka 37 400 000 kr. Socialstyrelsen begär vidare 237 000 kr. för 
kurs- och konferensverksamhet för personal inom omsorgsverksamheten för 
psykiskt utvecklingsstörda. 

Föredragandens överväganden 

Ansvaret för barnomsorgen för psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn lig
ger enligt socialtjänstlagen på primärkommunerna. De psykiskt utvecklings
störda barnen behöver emellertid särskilt pedagogiskt stöd. Detta behov till
godoses genom att landstingskommunerna står för specialpedagogiska och 
rådgivande insatser åt det enskilda barnet och dess familj. Förskolekonsu
lenter och talpedagoger hos landstingskommuner och de kommuner som 
inte ingår i landstingskommun svarar i huvudsak för denna verksamhet. 

Den nuvarande statsbidragskonstruktionen låser bidraget till vissa befint
liga tjänster. I vissa landsting är det inte talpedagoger utan logopeder som 
svarar för bedömning av barnets språkliga förmåga och för insatser i form av 
tal- och språkstimulans. Lekotekarier är en annan specialpedagogisk resurs 
för psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn. En friare användning av den 
specialpedagogiska resursen skulle möjliggöra anpassning efter de individu
ella behoven av insatser och bidra till en jämnare kvalitet landstingen emel
lan. Med tanke på att statsbidraget utgör ett medel för att styra kompetens
utvecklingen hos den personal som ger specialpedagogiska insatser, har jag 
tidigare inte varit beredd att föreslå någon ändring av statsbidragskonstruk
tionen. Under år 1988 har emellertid socialstyrelsen utfärdat bchörighets
föreskrifter för förskolekonsulenter. Mot bakgrund av ovanstående anser jag 
att reglerna för statsbidraget bör ändras i enlighet med socialstyrelsens för
slag. 

Jag föreslår att statsbidraget för 1989 års verksamhet utgår enligt nuva
rande konstruktion. Fr.o.m. år 1990 bör bidraget utgå för specialpedago
giska insatser som ges till förskolebarn, som tillhör eller före skolstarten kan 
förväntas komma att tillhöra omsorgslagens personkrets. De specialpedago
giska insatserna kan ges av förskolekonsulent, talpedagog, logoped eller 
motsvarande inom landstingskommunernas omsorgsverksamhet eller sam
ordnade barnhabilitering. 

Bidraget bör liksom nu avse kalenderår och utbetalas per år i efterskott. 
Anslaget bör omvandlas till ett reservationsanslag och fördelas i relation till 
det antal barn som under året fått del av specialpedagogiska insatser. 

Jag förutsätter att socialstyrelsen noga följer tillämpningen av de nya stats

bidragsreglerna. 
Statsbidraget för specialpedagogiska insatser beräknar jag till 37 322 000 

kr. För socialstyrelsens kurs- och konferensverksamhct för personal inom 
omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda beräknar jag 191 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
l. att godkänna de riktlinjer för statsbidrag till specialpedagogiska 

insatser som jag här förordat. 
2. att till Kosmader för viss om.sorg om psykiskt utvecklingsstörda 

m.fl. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 37 513 000 kr. 

G 4. Nämnden för vårdartjänst 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

33 3293271 

307070002 

34928000 
1 Anslaget Kostnader för viss utbildning av handikappade m.m. 
2 Anslaget Styrelsen för vårdartjänst. 

Nämnden för vårdartjänst har till uppgift att organisera verksamheten 
med värdartjänst samt administrera det statliga bidraget till denna. Nämn
den skall också administrera försöksverksamheten med omvårdnad för svårt 
rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium. 

Från anslaget betalas vårdartjänst åt svårt rörelsehindrade som studerar i 
eftergymnasial utbildning eller vid folkhögskola. Kostnaderna för försöks
verksamheten vid Skärholmens gymnasium skall täckas av avgifter och 
nämnden debiterar berörda landsting och kommuner avgift för omvårdnad 
och därmed sammanhängande verksamhet. Från anslaget betalas vidare 
kostnader för nämndens kansli samt viss utvecklingsverksamhet. 

Nämndens arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1988: 1126) med instruktion för nämnden för vårdartjänst. 

Nämnden för vårdartjänst 

1. Vårdartjänst har under läsåret 1987/88 beviljats drygt 20 studerande vid 
högskolor och universitet samt omkring 160 elever vid folkhögskolornas 
långa kurser. Dessutom tillhandahålls vårdartjänst under ca 1200 elevveckor 
vid folkhögskolornas korta kurser. Nämnden räknar med fortsatt hög efter
frågan pä vårdartjänst under niista budgetår. framför allt när det gäller folk
högskolornas korta introduktions- och datakurser. Nämnden beräknar att 
efterfrågan på vårdartjänst kommer att uppgå till sammanlagt 310000 vår
dartjänsttimmar med ett medelsbehov av ca 32.6 milj. kr. 

2. Försöksverksamheten med omvårdnad för svårt rörelsehindrade elever 
vid Skärholmens gymnasium i Stockholm omfattade vid ingången av läsåret 
1988/89 40 elever. Nämnden föreslår att finansieringsformen ändras genom 
att möjligheterna till vårdartjänst vidgas till att omfatta även gymnasieele
ver. Nämnden hemställer också att nuvarande bestämmelser rörande debite
ring av viss elevavgift enligt Kungl. Majt:s beslut 1974 upphävs och ersätts 
med ett medgivande för nämnden att debitera berörda elever kostnadser
sättning för kost och logi vid elevhushåll. Förslagen förutsätter en lösning av 
finansieringen av habiliteringsinsatserna för dessa elever. 
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Nämnden beräknar kostnaderna med nuvarande system och omfattning 
till 14241 OOOkr. 

3. Nämnden föreslår att medel beviljas för förstärkning vid kansliet och 
för ytterligare utvecklings- och försöksverksamhet samt att lokalkostnader 
inte skall belasta medlen för utvecklings- och försöksverksamhet. Vidare 
föreslås medel för merkostnader för personlig assistans till vissa styrelseleda
möter. tjänstemän och experter med handikapp. Inskränkningar i verksam
heten går enligt nämndens mening inte att göra och nämnden framhåller 
starkt att huvudförslaget inte bör komma i fråga. Medelsbehovet beräknas 
till 4.3 milj. kr. 

l. Vårdartjänst åt elever vid universitet. 
högskolor och folkhögskolor 

2. Omvårdnad för vissa gymnasieskolelever 
3. Nämnden för vårdartjänst 

Summa utgifter 

3. Nämnden för vårdartjänst 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Utvecklingsarbetc 
Lokalkostnader 
Summa 

1988/89 

27588000 
I 000 

3118000 

30707000 

1988/89 

l3 

l 6840001 

( 1290000)1 

1075000 
J59000 

3118000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 3681000 
() 

+ 540000 

+ 4221000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

0 

+ J48000 
(+ 257000) 
+ 48000 
+ 144000 
+ 540000 

1 Av angivet belopp har 13 000 kr. inte ställts till nämndens för vårdartjänst disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

I. Vårdartjänst 

Verksamheten med vårdartjänst åt studerande med svåra rörelsehinder vid 
folkhögskolor. universitet och högskolor har stor betydelse för många ung
domar. Allt fler elever med svåra rörelsehinder får vårdartjänst, inte minst 
vid folkhögskolornas korta kurser. Jag beräknar ett medelsbchov för denna 

av 31 269 000 kr. 

2. Oml'årdnad för vissa gymnasiesko/elever 

Sedan den 1 januari 1987 debiterar nämnden för vårdartjänst berörda kom
muner och landsting en avgift för den sociala och medicinska omvårdnad 
som rörelsehindrade elever får vid Skärholmcns gymnasium i Stockholm. Av 
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den sammanlagda omvårdnadskostnaden svarar elevens hemkommun för 
60 <;,(, och hemlandstinget för 40 %, . 

Från olika håll har oro uttalats över detta kostnadsansvar. Enligt vad som 
framhållits skulle reglerna bl.a. kunna få till följd att framför allt hemkom
munerna inte skulle vara beredda att betala omvårdnadsavgiften och att ett 
färre antal svårt rörelsehindrade ungdomar därmed skulle ges möjlighet att 

påbörja utbildning vid Skärholmens gymnasium. Med utgångspunkt i upp
gifter om antagningen av rörelsehindrade ungdomar till Skärholmens gym

nasium hösten 1988 kan jag konstatera att så inte skett. Tvärtom har under 
hösten en påtagligt större grupp rörelsehindrade ungdomar påbörjat den re

guljära gymnasieutbildningen än under tidigare år. 

Enligt min uppfattning är det av grundläggande betydelse att svårt rörelse

hindrade ungdomar kan ges samma möjligheter som andra ungdomar att på
börja och tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Generellt sett är så dock 

inte fallet för närvarande. Enligt tillgängliga uppgifter genomgår en klart 

mindre andel av de svårt rörelsehindrade ungdomarna gymnasieutbildning 
än vad som gäller för ungdomar generellt. En viktig förklaring till detta är 
sannolikt avsaknaden av tillräckligt antal anpassade gymnasieplatser i kom

bination med omvårdnad och boende för ungdomarna i fråga. I dagsläget 
finns sådana platser endast på två håll i landet, vid Skärholmens gymnasium 

i Stockholm och Angcreds gymnasium i Göteborg. 

Mot bakgrund av vad jag nu sagt har regeringen nyligen genom tilläggsdi

rektiv uppdragit åt kommitten (S 1988:03) om samhällets insatser för männi
skor med funktionshinder att med förtur utreda vissa frågor om svårt rörelse

hindrade ungdomars gymnasieutbildning. Kommittens uppgift är att be
döma hur stor andel av ungdomarna i fråga som genomgår utbildning på 

gymnasienivå och att klarlägga vilka hinder som föreligger för att påbörja 
och tillgodogöra sig utbildningen. Kommitten skall också pröva hur dessa 
hinder kan undanröjas och hur svårt rörelsehindrade ungdomar därmed 

skall kunna tillförsäkras gymnasieutbildning i samma utsträckning som 
andra ungdomar. En viktig uppgift är härvid att pröva möjligheterna att in
riitta särskilt anpassad gymnasieutbildning, kombinerad med sociala om
värdnadsinsatser och habilitering. på fler platser i landet. 

Jag beräknar utgifterna för verksamheten vid Skärholmens gymnasium till 
12 6T3 000 kr. och intiikterna till 12 672 000 kr. varvid hänsyn tagits till ett be
gränsat huvudförslag. 

3. Nämnden för l'årdartjiinst 

Nämnden bör som tidigare disponera medel för att bidra till utveckling av 

metoder för boendeservice och andra kvalificerade insatser för personer 

med omfattande funktionsnedsättningar. Jag beräknar medelsbehovet för 

detta till I 123 000 kr. 

Jag anser vidare att nämnden bör tillföras 200 000 kr. för merkostnader för 

personlig assistans för vissa styrelseledamöter, tjänstemän och experter med 

handikapp. 
Tjänstebrevsriitten för nämnden för vårdartjänst upphör fr.o.m. den I juli 
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1989. Med anledning härav har medel för portokostnadcr beräknats under 
"Förvaltningskostnadcr". 

I lär har också beräknats medel med anledning av de nya finaniserings
principerna för statens generella redovisningssystem. Jag får i denna fråga 
hänvisa till vad som anförts under bilaga 2. Gemensamma frågor. civildepar
tementet. 

Jag finner att nämnden för vårdartjänst bör omfattas av huvudförslaget 

och beräknar kostnaderna för nämndens kansli till 3 658 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 34 928 000 kr. 

G 5. Ersättning till televerket för texttelefoner 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

25 619389 
27 269 000 
33000000 

Från anslaget ersätts televerket, dels för texttelefoncr, som lämnas åt 
döva. gravt hörselskadade. dövblinda och talskadade, dels för förmedlings
tjänst för samtal mellan texttclcfoner och vanliga telefoner. Ersättningen be
talas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt kapital. 

Socialstyrelsen 

Under 1987/88 har. enligt socialstyrelsen. 485 tcxttelefoner ordinerats inom 
den berättigade personkretsen. Socialstyrelsen uppskattar att omkring 550 
texttelefoncr kommer att ordineras under det innevarande budgetåret. Vi
dare beräknas en viss utökning av förmedlingstjänsten. Det sammanlagda 
medelsbehovet uppgår enligt socialstyrelsen till 33 900 000 kr. 

Riksrevisionsvcrket, som granskat socialstyrelsens beräkningar. bedömer 
efter kontakt med styrelsen och televerket, att 500 tcxttelefoner kommer att 
ordineras under innevarande budgetår. Kostnaderna för förmedlingstjänst 
uppskattas till 23 milj. kr., medan servicekostnaderna antas uppgå till 0,5 
milj. kr. Riksrevisionsvcrket anger mcdelsbehovet avseende verksamheten 
under 1988/89 till 33.0milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Min bedömning är att 500 texttelefoner kommer att ordineras under 1988/89. 
För engångsavgifter beräknar jag därmed sammanlagt 7 800 000 kr., medan 
servicekostnaderna uppskattas till 500000 kr. I likhet med socialstyrelsen an
ser jag vidare att en viss volymökning av förmedlingstjänsten är att vänta. 
Kostnaderna för förmedlingstjänsten beräknar jag till 23 000 000 kr. Medels-
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behovet för ersättning till televerket för texttclefonverksamheten utgör där
med 31300 000 kr. Härtill kommer ränta på grund av att ersättningen till tele
verket betalas i efterskott. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 33 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 33 000 000 kr. 

G 6. Ersättning till postverkct för befordran av blindskrifts
försändelser 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

39647000 
42644000 
48918000 

Från anslaget ersätts postverket för befordran av portofria blindskriftsför
sändelser. Ersättningen får lyftas halvårsvis i efterskott. 

Socialstyrelsen 

Medels behovet anges av socialstyrelsen till 46 518 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Postverket har hos socialstyrelsen begärt att styrelsen skall beräkna medel 
för expressförsändelser med 2 398 500 kr. Styrelsen har dock inte beräknat 
medel för detta ändamål. 

Expressförsändelserna avser i huvudsak taltidningar som delas ut på lör
dagarna. Dessa taltidningar innehåller fredagens dagstidning. Det är angelä
get att synskadade snabbt får tillgång till även dessa tidningar, som ger infor
mation om aktuella nyhetshändelser. Ersättningen till postverket bör därför 
även omfatta utdelningen av expressförsändelserna. I övrigt har jag ingen 
erinran mot socialstyrelsens förslag. Anslagsbehovet bör totalt uppskattas 
till 48 918 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsän

delser för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 48918000 
kr. 
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G 7. Kostnader för viss verksamhet för handikappade 

1987/88 
1988/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

23112308 
34 702000 

38977000 

Från anslaget får Synskadades riksförbund (SRF) bidrag till Aktiebolaget 
SRF-Produkters depåverksamhet, till verksamheten med ledarhundar samt 
till viss övrig verksamhet. Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) erhåller 
bidrag för tidningsutgivning för dövblinda och Sveriges dövas riksförbund 
(SDR) för sin teckenspråksavdelning. Under anslaget utges vidare bidrag till 
rikstolktjänst, hörselteknisk forskning, handikappforskningen i Göteborg. 
palynologiska laboratoriet vid naturhistoriska riksmuseet. De handikappa
des riksförbunds och Synskadades riksförbunds rekreationsanläggningar 
samt till Föreningen Rekryteringsgruppen. 

Synskadades riksförbund (SRI') 

1. Kostnaderna för depåverksamhcten beriiknas av SRF till 6 045 000 kr. 
2. Medelsbehovet för verksamheten med ledarhundar anges av SRF till 

11520000 kr. 
3. Under anslaget utges bidrag till SRF för viss övrig verksamhet. Medlen 

avser produktion av ersättningstidningar för synskadade. individinriktad 
verksamhet för synskadade med ytterligare funktionshinder samt service och 
stöd med arbetsmarknadsinriktning för synskadade. Kostnaden för denna 
verksamhet beräknas för budgetåret 1989/90 till 8183 000 kr. SRF begär där
utöver 1 800 000 kr. för genomförande av ett punktskriftsprojekt. 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) 

4. FSDB pekar på behovet av en fortsatt utveckling av tidningsutgivningen 
och anger medelsbehovet för 1989/90 till 3848000 kr. 

Sveriges dövas riksförbund (SDR) 

5. SDR konstaterar att bidraget till teckenspråksavdelningen har stor be
tydelse för utvecklingen av dövas tvåspråkighet. Kostnaderna för verksam
heten under 1989/90 beräknas av SDR till 2 343 000 kr. 

Handikappinstitutet 

6. Rikstolktjänsten har till syfte att bekosta den tolktjänst som förtroende
valda i handikappades organisationer behöver när de utför uppdrag av riks
övergripande karaktär. Handikappinstitutet beräknar medelsbehovet under 
det kommande budgetåret till 2 680 000 kr. 

7. Sverige har en avancerad hörselteknisk forskning som bedrivs vid flera 
institutioner. Den har till syfte att förbättra såväl hörseltekniska hjälpmedel 
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som rehabilitering av hörselskadade. Medelsbehovct under budgetåret 

1989/90 anges av Handikappinstitutet till 2 712 000 kr. 

Handikappforskningen i Göteborg 

8. Bidraget avser huvudsakligen löner. Institutionen för handikappforsk

ning begär för 1989/90 ett oförändrat anslag uppräknat med hänsyn till löne

kostnadsökningar. 

Naturhistoriska riksmuseet 

9. Palynologiska laboratoriet vid naturhistoriska riksmuseet mäter och 

rapporterar om pollenhalten i luften. Rapportering sker regelbundet till ra

dio, text-TY och dagstidningar. Kostnaderna för verksamheten anges till 

446000 kr. 

De handikappades riksförbund (DHR) och Synskadades riksförbund (SRF) 

10. DHR hemställer om bidrag på 10 000 000 kr. till sina rekreationsan

läggningar för budgetåret 1989190. Av beloppet avser 6000000 kr. kapital

kostnader och 4 000 000 kr. utveckling av ledsagartjänst. För Almåsa semes

terhem och kursgård begär SRF för det kommande budgetåret 1800 000 kr. 

Det begärda beloppet avser särskilt tillrättalagd service samt insatser för 

ökad tillgänglighet och anpassning av verksamheten. 

Föreningen Rekryteringsgruppen (RG) 

11. RG bedriver sedan år 1976 viss tränings- och rehabiliteringsverksam

het med särskild inriktning på nyhandikappade. Fr.o.m. innevarande bud-· 

getår utg[u statsbidrag till verksamheten. Medelsbehovet för 1989/90 anges 

av RG till l 800 000 kr. 

I. Dcpåvcrksamheten 
2. SRF för ledarhundar 
3. SRF för viss övrig verksamhet 
4. FSDB för tidningsutgivning 
5. SDR för tcckenspråksavdelning 
6. Rikstolktjänst 
7. Hörselteknisk forskning 
8. Handikappforskningen i Göteborg 
9. Palynologiska laboratoriet 

10. Bidrag till rekrcationsanläggningar 
1 l. Bidrag till Föreningen Rekryterings

gruppen 

Summa utgifter 

1988/89 

5006000 
9115000 
6071000 
3 330000 
1574000 
2300000 
2583000 

764000 
376000 

2183000 

1400000 

34702000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 400000 
+ 547000 
+ 1 743000 
+ 517000 
+ 263000 
+ 138000 
+ 155000 
+ 46000 
+ 73000 
+ 87000 

+ 306000 

+ 4275000 
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1''öredragandens överYäganden 

1 - 2. Pris- och löneomräkningen för depåvcrksamheten beräknar jag till 
400 000 kr. För ändamålet bör därmed 5 406 000 kr. anvisas. För ledarhunds
verksamheten uppgar pris- och löneomräkningen till 547 000 kr., varför ett 
belopp på 9 662 000 kr. bör anvisas. 

3. SRF erhåller under detta anslag statsbidrag till viss övrig verksamhet. 
Medlen används till produktion av ersättningstidningar till synskadade, till 
individinriktade insatser bland synskadade med ytterligare funktionshinder 
samt till SRFs verksamhet med inriktning på sysselsättning. SRF har i sin 
anslagsframställan även begärt medel för att genomföra ett särskilt punkt
skriftsprojekt. Projektets syfte är att stimulera till ökad användning av 
punktskrift och att öka utbudet av information på punktskrift samt att stärka 
punktskriftens ställning. 

De olika verksamheter som SRF bedriver med ·medel från denna anslags
post är av stor betydelse för många synskadade. I hög grad fungerar verk
samheterna som väsentliga komplement till samhällets insatser på området. 
Enligt min uppfattning är det angeläget att det av SRF planerade projektet 
kring punktskrift kan genomföras. Som SRF framhåller är punktskriften 
många synskadades enda skriftspråk. Det finns omkring 10 000 svårt synska
dade personer som inte· kan läsa tryckt eller skriven text. Av dessa kan dock 
endast ca 1 500 läsa punktskrift. De övriga saknar således i praktiken ett fun
gerande skriftspråk. Med hänvisning till vad jag nu har sagt bör anslagspos
ten för budgetåret 1989/90 förstärkas med 1 743 000 kr.. varför sammanlagt 
7 814 000 kr. bör anvisas till SRF för viss övrig verksamhet. Av beloppet har 
jag beräknat 1500 000 kr. för punktskriftsprojektet. 

4. Den nyhetsförmedling som FSDB svarar för genom utgivning av tid
ningen Nuet är av grundläggande betydelse för dövblindas möjligheter att få 
tillgång till nyheter och annan information. I likhet med FSDB finner jag det 
angeläget att tidningsutgivningeh kan fortsätta att utvecklas och förbättras. 
Statsbidraget till FSDB för nyhetsförmedling bör därför även för budgetåret 
1989/90 utökas rejält. med 517 000 kr. Detta innebär att totalt 3 847 000 kr. 
bör anslås för verksamheten. Den av mig föreslagna utökningen av statsbi
draget bör möjliggöra bl.a. en tätare utgivning av tidningen Nuet. 

5. Den verksamhet som SDR bedriver för att utveckla teckenspråket är 
grundläggande både för dövas kommunikation med varandra och för deras 
delaktighet i det hörande samhället. SDRs teckcnspråksavdelning fyller en 
viktig funktion i sammanhanget. Även här bör en förstärkning utöver ordi
narie uppräkning ske för att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamhe
ten. Statens bidrag bör således utökas med 263 000 kr.. vilket innebär att 
1837 000 kr. bör anvisas för ändamålet. 

6. Verksamheten med rikstolktjänst syftar till att bekosta den tolktjänst 
som förtroendevalda i handikappades organisationer behöver när de utför 
uppdrag av riksövergripande karaktär. Som en följd av fjolårets budgetpro
position utökades statsbidraget till verksamheten från 1.2 milj. kr. till 2,3 
milj. kr. Jag beräknar pris- och löneomräkningen för rikstolktjänsten till 
138 000 kr. varför totalt 2 438 000 kr. bör anvisas för verksamheten under 
budgetåret 1989/90. 
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7-8. På uppdrag av regeringen har forskningsrädsnämnden (FRN) i sep

tember 1988 överlämnat en rapport med förslag om den framtida hante

ringen av medlen till hörselteknisk forskning och handikappforskningen i 

Göteborg. FRN föreslår att delar av medlen fortsättningsvis skall användas 

för att finansiera ett antal fasta forskartjänster vid de berörda institutionerna 

och högskolorna, medan återstoden av medlen föreslås bli fördelade till 

skilda forskningsprojekt inom det hörseltekniska området. Avsikten med 

den föreslagna ordningen är bl.a. att uppnå en förbättrad kontinuitet och 

stadga inom forskningen samt att underställa forskningsprojekten en regel

bunden vetenskaplig granskning. FRNs förslag bereds för närvarande inom 

regeringskansliet. Förslag i denna fråga bör läggas fram i samband med 1990 
års forskningsproposition. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag medelsbehovet till hörselteknisk 

forskning till 2 738 000 kr. Till handikappforskningen i Göteborg bör 810 000 
kr. anvisas. 

9. Till naturhistoriska riksmuseets palynologiska laboratorium beräknar 

jag ett anslag om 449 000 kr., vilket innebär en viss förstärkning utöver ordi

narie uppräkning. 

10. Bidraget till DHR avseende organisationens rekreationsanläggningar 

bör för nästa budgetår fastställas till 1655 000 kr. Till SRF avseende Almåsa 

semesterhem och kursgård bör ett belopp på 615 000 kr. anvisas. 

11. Föreningen Rekryteringsgruppen har fr.o.m. innevarande budgetår 

ett särskilt statsbidrag till den tränings- och rehabiliteringsverksamhet, som 

man sedan 1976 bedriver för nyhandikappade. Verksamheten bedrivs i lä

gerform och syftar till att genom idrott och träning förbättra handikappades 

möjligheter till ett aktivt och självständigt liv. För det kommande budgetåret 

bör bidraget till Rekryteringsgruppen utökas med 306000 kr., vilket innebär 

en förstärkning utöver ordinarie uppräkning. Totalt bör därmed 1 706 000 kr. 

anslås för ändamålet. Det utökade statsbidraget bör göra det möjligt för 

föreningen att fullfölja de planer som man redovisar beträffande verksamhe

ten under 1989/90. 
De föreslagna resursförstärkningarna under anslaget, som uppgår till 

2 350 000 kr., har finansierats genom omprioriteringar inom huvudtiteln. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag. att anslaget förs upp 

med 38 977 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss rerksamhet för handikappade för budget

året L 989/90 anvisa ett förslagsanslag på 38 977 000 kr. 

G 8. Statens hundskola 

1987/88 
1988/89 

1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2600000 
1 000 
I 000 
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Enligt riksdagens beslut (1987/88 SoU 24, rskr. 303) har riksdagen godkänt 
propositionen (1987/88:126) om inriktningen av verksamheten vid statens 
hundskola m.m. 

Statens hundskola är därmed en renodlad uppdragsmyndighet med upp
gift att mot ersättning tillhandahålla polis- och ledarhundar. Kostnaderna för 
skolan skall täckas av intäkter från försäljningen av produkter och tjänster. 

Hundskolans arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1988:654) med instruktion för statens hundskola. 

Statens hundskola 

Betydande besparingar har vidtagits allt sedan våren 1987. Dessa har lett till 
att det tidigare stora underskottet i verksamheten bytts till nollresultat bud
getäret 1987/88. Personalstyrkan har reducerats med ca 20 procent. Bespa
ringsarbctct kommer att fortsätta. Möjligheten att genom besparingar helt 
möta det minskande omställningsbidragct är dock obefintlig. De bespa
ringar som kan göras måste få stanna inom hundskolan som en reserv. 
I lundskolan utgår därför från att det minskande omställningsbidraget helt 
måste täckas med ökade priser på tjänstehundar. 

I lundskolan beräknar anslagsbehovet till 1000 kr för verksamheten. 

Föredragandens överväganden 

Inriktningen av verksamheten vid statens hundskola framgår av propositio
nen 1987/88:126. Jag vill här särskilt framhålla vikten av att skolan inriktar 
sin hundproduktion på polis- och ledarhundar i syfte att tillgodose det behov 
av tjänster som finns inom dessa sektorer. 

Hundskolan har sedan våren 1987 vidtagit besparingar vilket jag ser som 
mycket positivt. Jag vill i detta sammanhang understryka att skolans på
gående omställning till avgiftsfinansierad myndighet i första hand skall ske 
genom fortsatta besparingar. 

Regeringen har den 9 juni 1988 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd 
att föra förhandlingar med olika intressenter- under förutsättning av ekono
miskt godtagbara villkor - om ett övertagande av djursjukhuset vid statens 
hundskola. Förhandlingarna är ännu inte slutförda. 

Med anledning av regeringens förslag att avgiftsfinansiering av den statliga 
rcdovisningsrevisionen vid uppdragsmyndighet skall införas fr.o.m. budget
året 1989/90 kommer hundskolan att debiteras kostnader för sin revision. 
Jag får i denna fråga hänvisa till vad som kommer att anföras under bilaga 

15, civildepartementet. 
Med hänvisning till vad jag tidigare anfört om att hundskolans kostnader 

skall täckas av intäkter från verksamheten förordar jag att anslaget förs upp 

med I 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens hundskola för budgetåret 1989/90 beräkna ett för

slagsanslag på 1 000 kr. 

G 9. Statens handikappråd 

1987/88 
1988/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

3666736 

3 968 0001 

4351000 

1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 26 000 kr. inte ställts till statens handikapp
råds disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens handikappråd skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för 

handikappade och främja samarbetet i handikappfrågor mellan samhällsor
ganen samt mellan dem och handikapporganisationerna. Rådet, som utses 

av regeringen, består av ordförande och 17 övriga ledamöter. Regler om rå
dets organisation finns i förordningen (1988:1094) med instruktion första

tens handikappråd. 

Statens handikappråd 

Statens handikappråd hemställer om dels löne- och prisomräknade medel, 
dels ökade medel om 150 000 kr. för övriga förvaltningskostnader. En reduk

tion enligt huvudförslaget skulle. enligt rådet, försvåra möjligheterna att 

hålla kontakt med handikapporganisationerna. 

l'ersonal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1988/89 

14 

3 285 0001 

(2641000) 1 

683000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 298000 
(+ 113000) 
+ 85000 

Summa 3968000 +383000 
1 Av angivet belopp har inte 26 000 kr. ställts till statens handikappråds disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Enligt den nya instruktion för statens handikappråd, som träder i kraft den 

l januari 1989, skall rådets verksamhet i första hand inriktas på handikapp

frågor som berör flera samhällsområden. Till statens handikappråds uppgif
ter hör bl.a. att främja samordning och samarbete inom handikappområdet. 

Särskild uppmärksamhet har under senare år ägnats frågor om insatser för 
flerhandikappade. Sådana frågor förutsätter en samordnad verksamhet mel-
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Ian många organ i samhället. Denna inriktning av handikapprådets arbete 
bör enligt min mening fortsätta. 

Jag har funnit att den planenliga utgiftsminskningen med 1.6 % för bud
getåret 1989/90 enligt det treåriga huvudförslag som fastlades budgetåret 
1987/88 bör fullföljas. 

Tjänstebrevsrätten för statens handikappråd upphör fr.o.m. den l juli 
1989. Med anledning härav har 56 000 kr. för porto kostnader tillförts under 
övriga förvaltningskostnader. Jag har vidare under förvaltningskostnader 
beräknat l 22 000 kr. med anledning av den nya finanseringsprincipen för det 
statliga generella redovisningssystemet. Denna fråga behandlas i bilaga 2. 
Gemensamma frågor, civildepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens handikappråd för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 4 351 000 kr. 

G 10. Bidrag till handikapporganisationer 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

55470000 
62 134000 
70619000 

Reservation 

Från anslaget erhåller handikapporganisationerna bidrag till sin verksam
het. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan organi
sationerna efter förslag av statens handikappråd. Följande 29 organisationer 
har fått bidrag under innevarande budgetår: 

Afasiförbundet i Sverige, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 
Riksförbundet för döva och hörselskadade barn. De handikappades riksför
bund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige, Föreningen Sveriges dövblinda, 
Laryngförbundet, Riksföreningen för psykotiska barn, Riksförbundet för 
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Hörselfrämjandets riksför
bund, ILCO/Svenskt förbund för ileo-, colo- och urostomiopererade, Neu
rologiskt handikappades riksförbund, Svenska psoriasisförbundet, Riksför
bundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för cystisk 
fibros, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka, Riksförbundet för mag- och 
tarmsjuka, Riksförbundet mot astma-allergi, Riksförbundet mot reuma
tism, Riksförbundet för njursjuka. Riksförbundet för social och mental 
hälsa, Riksförbundet för trafik- och polioskadade, Svenska celiakiförbun
det, Svenska diabetesförbundet, Sveriges dövas riksförbund, Svenska epi
lepsiförbundet, Synskadades riksförbund. Sveriges stamningsföreningars 
riksförbund samt Handikappförbundens centralkommitte. 

Föredragandens överväganden 

Handikapporganisationernas verksamhet fullföljer en folkrörelsetradi
tion. Deras insatser har haft och har alltjämt en avgörande betydelse för ut-
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vecklingen av synen på handikapp och handikappfrågor. 

Statsbidraget till handikapprörelsens riksorganisationer utgör inneva

rande budgetår 62 134 000 kr. Av detta belopp avser 10 milj. kr. insatser som 
organisationerna gör för att på olika sätt möjliggöra ett förstärkt brukarinfly

tande. Handikapporganisationerna har i flera sammanhang betonat vikten 
av att statsbidraget till dem fortsätter att utvecklas. Jag bedömer det viktigt 

att så sker och kan också konstatera att statsbidraget förbättrats avsevärt un

der en följd av år. 
Enligt min bedömning bör bidragsgivningcn till handikapporganisatio

nerna även inför det kommande budgetåret vara ett prioriterat område. Jag 

vill särskilt peka på två omständigheter som talar för att statsbidraget till dem 

bör förstärkas. 

Ett starkt skäl är att handikapporganisationerna har höga merkostnader 
för den verksamhet som man bedriver. Förbunden organiserar personer med 

olika slag av funktionshinder. i många fall rör det sig om omfattande funk

tionshinder. Av detta följer att verksamheten måste ha en hög grad av an

passning. Det handlar bl.a. om att möteshandlingar och annan information 

måste anpassas efter de speciella krav som ställs, tex att information för syn
skadade finns i punktskrift eller på kassett. eller att psykiskt utvecklings
störda kan erhlilla information i liittläst form. För att döva och dövblinda 

skall kunna bedriva verksamhet fordras i många fall att det finns tillgång till 

tolkar. När rörelsehindrade och andra personer med fysiska eller medicinska 

funktionshinder har sammankomster, krävs att lokalerna är väl anpassade. I 
många fall ställs det också krav på att personliga assistenter finns att tillgå. 

Självfallet innebär detta att kostnaderna för organisationernas verksamhet 

blir höga. 
Vidare vill jag peka på den omständigheten att vissa nya handikapporgani

sationer under de allra senaste åren begärt att få statsbidrag. För budgetåret 
1988/89 ansökte således 14 sådana organisationer om statligt bidrag. Den 

förstärkning av statsbidraget som jag föreslår i det följande bör, enligt min 
uppfattning, göra det möjligt att få till stånd bidragsgivning till de nya handi
kapporganisationer som kan bedömas uppfylla de uppställda kriterierna för 
statsbidrag. 

Med hänvisning till vad jag nu sagt. anser jag att statsbidraget för budget
året 1989/90 bör utökas med 8 485 000 kr., vilket innebär att totalt 70 619 000 
kr. bör anvisas för ändamålet. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om handikapporganisationernas 
möjligheter att finansiera särskilda projekt med understöd från allmänna 

arvsfonden. Under år 1988 har ca 26 milj. kr. ställts till förfogande för ända

målet. och jag räknar med att regeringen har möjlighet att bevilja sådant 

understöd i ungefär samma omfattning under år 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1989/90 
anvisa ett reservationsanslag på 70 619 000 kr. 
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G l l. Bilstöd till handikappade 

1988/89 
1989/90 

Anslag 
Förslag 

250800000 
262127000 

Från detta anslag betalas bilstöd till handikappade och föräldrar med han
dikappade barn till anskaffning och anpassning av motorfordon m.m. Bilstö

det kan lämnas till fem olika grupper och omfattar grundbidrag, anskaff

ningsbidrag och anpassningsbidrag. Stödet administreras av riksförsäkrings
verkct och de allmänna försäkringskassorna. Bestämmelser om bilstödet 

finns i lagen ( 1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi

kappade och i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket (RFV) beräknar medelsbehovet under budgetåret 
1989/90 till 290 milj. kr. RFV utgår därvid ifrån att en viss utökning sker av 

den bidragsberättigade personkretsen under året. 

Föredragandens öve~Väganden 

Reglerna om det ·nya bilstödet. som trädde i kraft den 1 oktober 1988. 

kommer att få stor betydelse för många förflyttningshandikappade. Ett vä

sentligt syfte med reformen har yarit att utvidga den bidragsberättigade kret

sen och därmed ge fler förflyttningshandikappade möjligheter att få bidrag 
till anskaffning och anpassning av bil. De nya reglerna innebär att nu också 

vissa förflyttningshandikappade som saknar anknytning till arbetslivet kan 
få bitstöd. Stödet har också öppnats för familjer med handikappade barn un

der 18 år. 
I propositionen (prop. 1987 /88:99) om förbättrat bilstöd till handikappade 

diskuterades den 18-årsgräns som gäller för familjer med handikappade 
barn. Det pekades därvid på det förhållandet att vissa svårt handikappade i 
en del fall bor kvar i föräldrahemmet även i vuxen ålder, dvs. efter det att de 

uppnått 18 år. Detta gäller framför allt psykiskt utvecklingsstörda, som till 
följd av ytterligare funktionshinder har ett förflyttningshandikapp. Det be
slut som riksdagen fattade med anledning av propositionen innebär att dessa 

familjer för närvarande inte kan erhålla bitstöd. Jag konstaterade i proposi

tionen att frågan om eventuella förbättringar i detta avseende borde prövas 

efter det att de nya bilstödsreglerna hade införts. Riksdagen delade min upp

fattning (SfU 23, rskr. 300). 
Enligt min mening finns det starka skäl att redan nu förbättra och utveckla 

bilstödet på denna punkt. Jag anser således att bilstöd fortsättningsvis även 

bör kunna lämnas till föräldrar med hemmaboende vuxna barn, som till följd 
av varaktigt funktionshinder har väsentliga förflyttningssvårigheter. I linje 

med de regler som redan i dag gäller, bör ett sådant bilstöd kunna utgå till 
föräldrarna även i de fall där deras vuxna barn bor i gruppbostad eller på 

institution under veckorna, men regelbundet vistas i föräldrahemmet under 

helger. 
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· Bilstöd till familjer i dessa situationer bör, i likhet med vad som gäller för 
övriga bidragsberättigade grupper, bestå av grundbidrag, anskaffningsbid
rag och anpassningsbidrag. Grundbidrag bör lämnas med 25 000 kr., dvs. 
samma belopp som utgår till familjer med handikappade barn under 18 år. 
Anskaffningsbidraget och anpassningsbidraget bör lämnas enligt de princi
per som lades fast i propositionen om bilstöd. Kostnaden för denna reform, 
som bör genomföras den l juli 1989, beräknar jag till 8 000 000 kr. Jag avser 
att återkomma till regeringen med förslag till de ändringar som detta föranle
der i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade. 

Den sammanlagda kostnaden för bilstödet under budgetåret 1989/90 be
räknar jag till 262 127 000 kr. Jag utgår därvid ifrån att kretsen bilstödsberät
tigade kommer att vara i stort sett oförändrad under nästa budgetår, dock 
med undantag för det tillskott som den reform som jag nyss föreslagit bör 
leda till. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bi/stöd till handikappade för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 262127 000 kr. 

G 12. Omställningsbidrag till hundskolan 

1988/89 
1989190 

Anslag 
Förslag 

2 600000 
1600000 

Enligt riksdagens beslut (prop.1987/88: 126, SoU 24, rskr. 303) är statens 
hundskola numera en renodlad uppdragsmyndighet med uppgift att mot er
sättning tillhandahålla polis- och ledarhundar. 

I syfte att underlätta övergången från att vara en myndighet med ärliga 
driftbidrag till att vara en renodlad uppdragsmyndighet, föreslogs i proposi
tionen att ett stegvis minskande omställningsbidrag skulle utgå över stats
budgeten för budgetåren 1988/89, 1989/90 och 1990/91 med 4140000 kr, 
2 600 000 kr. resp. I 300 000 kr. 

Statens hundskola 

Hundskolan hemställer att omställningsbidrag anvisas med 2,6milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I överensstämmelse med tidigare beslut beräknar jag medelsbehovet för om
ställningsbidrag till hundskolan för budgetåret 1989/90 till 1,6 milj kr. Under 
civildepartementets anslag förordas senare i dag ett belopp av 1 milj. kr. som 
omställningsbidrag. Chefrn för civildepartementet och jag har samrått i 
denna fråga. 

lO Riksdagen 1988189. 1 sam/. Nr J(JO. Bilaga 7 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Omställni11gsbidrag till hundsko/an för budgetåret 1989/90 

anvisa ett anslag på 1600 000 kr. 

Pröp. 1988/89: 100 
Bil. 7 

···<' 

146 



H. ·Socialt·behandlingsarbete. alkohol- och narko
tikapolitik 

Allmänt .. ~ 

Socialtjänsten skall arbeta förebyggande genom att bl.a. delta i samhällspla
neringen. bedriva en aktivt uppsökande verksamhet och ge social service. 
Socialtjänsten skall också svara för omsorg och service till familjer och en
skilda som behöver detta. 

Inom alkohol- och narkotikapolitiken sker ett viktigt förebyggande arbete 
bl.a. genom folkrörelsernas och föreningslivets engagemang. Inom missbru
karvården stimuleras metodutveckling inom såväl den öppna som den slutna 
vården. 

Samtidigt som levnadsförhållandena för stora grupper i befolkningen för
bättras. riskerar en mindre grupp att mer permanent bli kvar i en utsatt situa
tion. Det gäller främst ungdomar med kort utbildning och ungdomar med 
bristande anknytning till arbetsmarknaden. 

En oroande tendens är även att utslagningen av tunga missbrukare har 
ökat kraftigt. Detsamma gäller grupper av ungdomar med en hög grad av 
kriminalitet och ökade våldstendenser. Ofta är dessa ungdomar psykiskt 
svårt störda. 

Vård- och behandlingsresurserna: för dessa grupper är otillräckliga. Det 
ställs bl.a. krav på metodutveckling såväl inom den öppna vårdens individ
och familjebehandling som inom den kvalificerade institutionsvården. Det 
är angeläget att se över samhällets insatser för vård och behandling av de 
mest utsatta grupperna. 

Socialberedningen överlämnade februari 1986 betänkandet 
(SOU 1986:20) Barns behov och föräldrars rätt. Betänkandet behandlade 
socialtjänstens arbete med utsatta familjer och innehöll förslag till föränd
ringar i regelsystemet. Utredningens ledamöter, sakkunniga och experter re
dovisade skilda åsikter på en rad väsentliga punkter. Mot denna bakgrund 

tillkallades en särskild utredare för att göra en ytterligare översyn av lagen 
(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utred
ningsmannen överlämnade i april 1987 betänkandet (DsS1987:3) Översyn 
av LVU. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i so
cialdepartementet. Avsikten är att en proposition efter lagrådsremiss skall 
kunna lämnas till riksdagen under år 1989. 

Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att genomföra en utvärdering 
av socialtjänstlagen. Utvärderingsuppdraget avser bl.a. socialtjänstlagens 
praktiska tillämpning beträffande barn och ungdom, främst utsatta grupper. 
Vidare skall utvärderingen omfatta familjehemmens ställning, samt social
tjänstens insatser för vissa grupper med socialbidragsberoende. Socialstyrel
sen skall ha slutredovisat uppdraget senast den 1 januari 1990. 

Social datautredningens betänkande (Os S 1986:5) Gallra och bevara som 
lämnades i april 1986 har varit föremål för remissbehandling. Betänkandet 
behandlar bl.a. socialnämndernas personregister samt frågan om journaler 
och register vid hem för vård eller boende. Det fortsatta arbetet skall sam
ordnas bl.a. med behandlingen av förslag i betänkandet (SOU 1987:38) Ar-
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·kiv för indi\·id och miljö, varvid övervägandena sker mot bakgrund av före
liggande förslag till en allmän arkivlag. 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet har i mars 1987 i sin slutrap
port, (Os S 1987:2) Om socialbidrag - analyser av utvecklingen under 1980-
talet, redovisat orsakerna till socialbidragsutvecklingen. Enligt arbetsgrup
pen var det en komplex kedja av samverkande faktorer som ledde till ett 
ökat socialbidragsberoende under 1980-talet, men orsaker relaterade till ar
betsliishet var ett dominerande problem. Detta gällde särskilt ungdomar 
med bristfällig utbildning eller med psykosociala problem. 

Som en följd av arbetsgruppens slutrapport har anslagits medel i syfte att 
förbättra samarbetet mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingarna, främst 
vad gäller arbetslösa ungdomar. I rapporten (Os 1988:14) Samverkan mellan 
socialtjänst och arbetsförmedling, redovisas försöksverksamheter som pågår 
i några av landets kommuner. Rapporten visar tydligt att hjälpinsatser för 
arbetslösa socialbidragsmottagare fungerar bättre om de genomförs i samar
bete mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Regeringen har uppdra
git at socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen att gemensamt ta initiativ 
till insatser, som syftar till att förstärka och utveckla samarbetet mellan soci
altjänsten och arbetsförmedlingen. Uppdraget skall redovisas till regeringen 
senast 1 januari 1990. 

En delförklaring till socialbidragsökningen, framför allt under åren 1984-
1986, är flyktinginvandringen. Under de åren svarade denna invandrargrupp 
för nästan halva ökningen av socialbidragen. De asylsökande flyktingarna är 
i avvaktan på arbets- och uppehållstillstånd under vistelsen i kommunerna 
beroende av ekonomiska bidrag för sin försörjning. Riksdagen har under se
naste budgetåret antagit lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.m. 
(prop. 1987/88:80, SfU 17, rskr. 160). Lagen som trädde i kraft 1 maj 1988 

syftar till att skapa ett mer enhetligt och rättvist biståndssystem för dessa per
soner. Under år 1987 skedde en viss minskning av antalet socialbidragsmot
tagare. Civilministern kommer under anslaget B6 Statistiska Centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser att föreslå medel för en förbättring av social
bidragsstatistiken. 

Förutom samhällets generella insatser för att stödja familjerna krävs sär
skilda åtgärder för familjer i utsatta situationer där olika former av våld som 
kvinnomisshandel, barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn före
kommer. Dessa former av våld utspelas ofta mellan människor som har nära 
känslomässiga relationer till varandra vilket gör frågorna komplicerade att 
arbeta med. 

Socialstyrelsen disponerar bl.a. medel till försöks- och utvecklingsarbete 
som bedrivs av kvinnojourer och andra organisationer som ger stöd åt miss
handlade kvinnor. Kvinnojourernas verksamhet är enligt min mening ett ut
märkt exempel på hur ideell verksamhet kan.komplettera samhällets insat
ser. 

Regeringen har beviljat medel till ett projekt som bl.a. skall kartlägga om
fattningen av sexuella övergrepp mot barn. Projektet drivs av en arbets
grupp inom brottsförebyggande rådet. Gruppen behandlar även frågan om 
den information som behöver ges till vissa yrkesgrupper för att dessa skall 
kunna upptäcka sexuella övergrepp, om hur dessa problem handläggs av 
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myndigheterna och om hur alternativa behandlingsmeto.der skall kunna ut
vecklas. Projektets resultat kommer att redovisas under våren 1989. Social
styrelsen avser att bl.a. på grundval av arbetsgruppens rapport ge ut all
männa råd om handläggningen av ärenden rörande sex.uella övergrepp m,ot .. · 
barn. För att stimulera ett utvecklingsarbete inom området föresl.ås .. 
I milj. kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 7 .. , . 

Under senare år har männens situation kommit att diskuteras alltmera. På .. 
flera orter har startats mans jourer och kriscentra för män. Dessa har som. 
syfte att ge råd och stöd till män som befinner sig i en svår livssituation. 

Barn som lever under sv:lra förhållanden behöver uppmärksammas m_era. 
De organisationer som bedriver arbete för barn i utsatta situationer .har här- .· 
vid stor betydelse. De ideella organisationerna har medverkat till att dra 
fram problem som barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn i ljuset. 
Även de föreningar som organiserar familjehemsföräldrar bedriver en i sam
manhanget viktig verksamhet. Under anslaget H 3. Bidrag till organisationer 
föreslås I milj. kr. för ett särskilt bidrag till organisationer som arbetar för 

utsatta barn och familjer. 
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår in_om socialtjänstens indiyid-_och _ 

familjeomsorg. Detta rör såväl metoderna i det sociala arbetet som fr4gor 
om organisation, vårdinnehåll m.m. Staten lämnar olika former av stöd .och 
stimulans till sådana utvecklingsinsatser. Totalt beräknas drygt 34 milj. kr. 
för utveckling av det sociala arbetet bland barn och ungdom, krisproblema
tik i familjerna, missbrukarvård, institutionsvård och. socialbyråernas a~

bete. 
Socialstyrelsen har att svara för viss utbildning och fortbildning av familje

pedagoger och annan personal inom socialtjänsten som arbetar med flyk
tingar. Vad gäller kommunernas insatser för zigenare kommer statligt pro-.. 

jektstöd liksom hittills att kunna utgå till familjepedagogiska insatser, och.·. 
andra former för socialt arbete av projektkaraktär. 

' . 
För att socialtjänsten skall ku.nna uppfylla socialtjänstlagens målsättning 

fordras en väl utbildad personal. Utbildningsministern kommer vid- sin be
handling av anslaget D8. Utbildning för administration,.ekonomiska och so
ciala yrken att föreslå inrättandet av en ny påbyggnadslinje i socialt arbete .. 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda flyktingbarn~ be.
hov av stödinsatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Styrelsen. 
har redovisat uppdraget i juni 1988. Vidare har socialstyrelsen i en rapport 
beskrivit behoven av åtgärder för att förbättra flyktingbarnens situation un
der det första mottandet i Sverige. 

Socialstyrelsen poängterar i sina rapporter att flyktingbarn i !llimänhet bi;i.r. , 
betraktas som en utsatt grupp i behov av särskild uppmärksamhet från såväl 
socialtjänst som hälso- och sjukvård. De insatser som görs in.om barnom- •. 
sorg, barnhälsovård och skola har stor betydelse för att förebygga framti~a 
problem. En del flyktingbarn har dessutom behov av särskilt stöd från social-. 

tjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Styrelseµ har bl.a. betonat behovet. ..... 
av en kompetens- och metodutveckling såväl inom socialtjänsten som.inom 

barn- och ungdomspsykiatrin. Vidare föreligger ett stort behov av ,en för-. 
stärkning av samarbetet mellan olika myndigheter. Jag instämmer i dessa be
dömningar. Under anslaget H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet före-
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slås 2 milj: kr. avsedda för arbetet med flyktingbarn och -ungdomar. Frågan 
om stödinsatser för flyktingbarn kommer vidare att behandlas av invandrar
ministern. 

Som en följd av riksdagens beslut med anledning_ av regeringens proposi
tion om de homosexuellas situation i samhället (prop. 1986/87:124, SoU 31, 

rskr. 351) har regeringen givit socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen 
vad beträffar förekomsten av diskriminering av homosexuella. Styrelsen 
skall fortlöpande redovisa sina erfarenheter. Innevarande budgetår utgår ett 
särskilt bidrag med 500 000 kr. för det arbete som de homosexuellas organi
sationer bedriver på riksplanet. Socialstyrelsen redovisar i sin anslagsfram
ställning ett stort antal ansökningar om bidrag. Jag föreslår att bidraget ökas 
med 0,5 milj. kr. 

Alkoholpolitik 

Grunderna för alkoholpolitiken enligt 1977 års riksdagsbeslut bör ligga fast. 
Det innebär bl.a. insatser för att undanröja orsakerna till alkoholmissbruk, 
en omfattande opinionsbildning, en aktiv prispolitik samt reglering och kon
troll av alkoholförsäljningen. En viktig del i alkoholpolitiken är att det före
byggande arbete som bedrivs genom folkrörelser och föreningsliv stimule
ras. Genom det till regeringen knutna rådet för alkohol- och narkotikapoli
tiska frågor (AN-rådet) äger cri kontinuerlig dialog rum med organisationsli
vets representanter. AN-rådets framtida ställning kommer att behandlas i 
den särskilda propositionen med anledning av rapporten Socialstyrelsen i 
förändring som tidigare nämnts. 

Sverige har ställt sig bakom WHO:s hälsopolitiska strategi där bl.a. målet 

att minska alkoholkonsumtionen med 25 % under perioden l 98(}-2000 ingår. 
Socialstyrelsen väntas under år 1989 ta slutlig ställning till ett inom styrelsen 
utarbetat ideprogram för hur WHO:s mål skall kunna uppnås. 

Försäljningen av alkoholdrycker i Sverige minskade med drygt 20 % un
der tioårsperioden 1976-1985. Därefter har emellertid den genomsnittliga 
alkoholkonsumtionen tenderat att öka något på nytt. Under det senaste året 
har en markant ökning av starkölsförsäljningen ägt rum. Under första halv
året 1988 uppgick denna ökning till 20,2 %, jämfört med samma period 1987. 

Restaurangförsäljningen av starköl ökade under första halvåret 1988 med 
hela 36,6 %. 

Mycket talar för att ungdomsgrupperna står för en betydande del av denna 
konsumtionsökning. 

Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att överväga möjliga åtgärder 
i syfte att minska alkoholens tillgänglighet i ungdomsgrupperna. Frågan om 
en bättre efterlevnad av gällande åldersgränser vid försäljning av alkohol
drycker bör uppmärksammas särskilt. Vidare bör socialstyrelsen enligt upp
draget även överväga förstärkta insatser mot langning av alkohol till ungdo
mar och uppmärksamma de problem som är förknippade med det ökade an
talet serveringsställen vilka främst riktar sig till en ungdomlig publik. Styrel
sen bör i detta sammanhang även överväga behovet av mer aktiva tillsynsin
satser från berörda myndigheters sida. Regeringen har också uppdragit åt 
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socialstyrelsen att överväga åtgärder för att minska missbruket av teknisk 
sprit och alkholhaltiga preparat. 

Stor vikt läggs vid att genom förebyggande insatser motverka alla former 
av drogmissbruk. Opinionsbildning genom information och upplysning samt 
olika drogfria fritidsarrangemang har därvid stor betydelse. 

Socialstyrelsen har det samlade ansvaret för den statliga droginformatio~ 
nen. Styrelsen har utarbetat ett långsiktigt program för detta område, ,Stra
tegi för droginformation. 

Hösten 1986 beslöt regeringen att inrätta en särskild beredningsgrupp för· 
att utveckla opinionsbildningen mot alkohol och andra droger. Gruppen har 
kallat sig BOMAN-gruppcn. Arbetet har främst inriktats mot ungdomar 
mellan 15 och 20 år. 

BOMAN-gruppcns arbete avslutas med utgången av år 1988 och kommer 
då att ersättas av en landsomfattande aktion mot droger. Aktionen kommer 
att genomföras under en tvåårsperiod i nära samverkan mellan organisa
tionslivet och berörda myndigheter. Aktionen får ses som en tillfällig extra 
satsning, som inte får konkurrera med de rcguljära·insatser som myndighe
ter och organisationer bedriver. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är främst 
ett basfaktaförmedlande organ. Det fungerar som en länk mellan forsk
ningen och olika avnämare. En av de centrala uppgifterna för CAN är att 
följa drogproblemens förändringar. CAN skall också ge service åt organisa
tionslivet i drogupplysningsfrågor. Även CAN:s framtida ställning kommer 
att behandlas i den särskilda propositionen med anledning av rapporten So
cialstyrelsen i förändring. 

Statsbidrag utgår till folkrörelserna och andra organisationer dels i form 
av centralt organi.rntionsstöd, dels som projektmedel till verksamheter med 
drogförebyggandc syfte. 

Nykterhetsorganisationerna och vissa andra organisationer får omfat
tande bidrag för sin centrala verksamhet. Socialstyrelsen fördelar medel till 
föreningslivet för informationsinsatser och annan drogförebyggande verk
samhet. Särskilda medel utgår för insatser inom området Alkohol och ar-. 
bctsliv. Socialstyrelsen fördelar också bidrag till organisationerna för deras 
insatser i samband med rehabilitering av missbrukare. För bidrag till organi
sationernas insatser inom drogområdet beräknar jag för nästa budgetiir c:a 
55 milj. kr. 

Narkotikapolitik 

Regeringen för en offensiv och beslutsam narkotikapolitik. Målet för sam
hällets insatser är att stoppa allt missbruk av narkotika. Denna inriktning av 
narkotikapolitiken har ett brett stöd i medborgaropinionen, i de politiska 
partierna, i folkrörelserna och de frivilliga organisationerna. 

En samlad bedömning av tillgängliga data tyder på att omfattningen av 
det tunga missbruket inte har genomgått några stora förändringar under det 
senaste året. 

Narkotikamissbruket domineras av missbruk av cannabis. Den missbruks-
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forinen är spridd över hela landet. Heroinmissbruket är däremot koncentre
rat till Stockholms-; Malmö- och Lundregionerna. Amfetaminmissbruk fö
rekommer i hela landet. Olika myndigheter har rapporterat om ett ökat 

missbruk av amfetamin bland· både unga och vuxna som är socialt etable

rade. Missbruket inom dessa grupper sker i första hand oralt och kombineras 
ofta med missbruk av alkohol och cannabis. Det föreligger också rapporter 

om ökat missbruk av ·läkemedel . bland etablerade narkotikamissbrukare 
samt av överkonsumtion av narkotiska läkemedel även i andra grupper. 

Spridningen av HIV/aids-epidemin. bland intravenösa missbrukare har 
medfört en ytterligare intensifiering av kampen mot narkotikamissbruket. 

Stora satsningar har gjorts för att förbättra det förebyggande arbetet liksom 
för att utveckla en offensiv narkomanvård. 

Frivilliga organisationer och folkrörelser spelar en nyckelroll i kampen 
mot missbruket. Regeringens stöd till .organisationslivet är därför en central 

del av narkotikapolitiken. 

En effektiv och konsekvent kontrollpolitik är en annan hörnsten i narkoti

kapolitiken. Här spelar inte bara samhällets insatser för att stoppa den nar
kotikahantering som sker i stor skala en viktig roll. Genom bestämda insat

ser mot t.ex. försäljning av narkotika på gatunivå visar samhället en konse
kvent och entydig reaktion mot narkotikamissbruket. 

För drygt fyra år sedan inrättades ett samordningsorgan för narkotikafrå
gor inom regeringskansliet (SAMNARK). Samordningsorganet har under 

året tagit initiativ som rör bl.a. samordning av insatser mellan polis, krimi
nalvård och socialtjänst. Särskilda. aktiviteter har genomförts för att upp

märksamma polisens insatser på gatunivå. Samordningsorganct har också 
berett frågor som rör det. internationella narkotikaarbetet. 

Inom det nordiska samarbetet sker en uppföljning av den handlingsplan 
som genomfördes åren 1985 och 1986. En rad aktiviteter pågår inom polis
och tullområdet liksom'inom prevention, vård och forskning. Aids-frågan 
har hög prioritet i uppföljningsarbetet. 

Inom den s.k. Pompidougruppen, som är.en arbetsgrupp för narkotikafrå
gor inom Europarådet,. genomförs ett samarbetsprogram. Sverige arbetar 
aktivt för ett ökat engagemang för narkotikafrågorna inom FN. Inom FN är 
man nu i slutfasen av arbetet med en ny konvention mot den illegala narkoti

kahandeln. Under innevarande och de två senaste budgetåren har samman
lagt 70 milj. kr. anslagits till FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande 

medel. Sverige lämnar också ett årligt bidrag till narkotikafondens allmänna 

verksamhet. Under anslaget [ 1. beräknas 361000 kr. för detta ändamål. Vi

dare beräknas 500 000 kr. som ett särskilt stöd för utvecklingsländernas 

kamp mot missbruket. 

Vården av missbrukare . 

Nuvarande system för statsbidrag till bl.a.missbrukarvården gäller fr.o.m. år 

1986. Huvuddelen av statsbidraget går till kommunerna som härigenom fått 

större frihet i valet av vårdformer. Huvudmännen för de tidigare statliga 

_ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna erhåller vidare s.k. 
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platsbidrag. Statsbidraget för år 1988 är 825 milj. kr. Det nuvarande bidrags
systemet gäller enligt överenskommelse mellan staten och kommunförbun

den t.o.m. t1r 1989. 
Inför genomförandet av ett nytt bidragssystem gav regeringen riksrev

isionsverket i uppdrag att analysera effekterna av statsbidraget till missbru
karvård m.m. Uppdraget har redovisats i november 1988. Vidare har social
styrelsen redovisat förändringar inom missbrukar- och ungdomsvården 
1986. Socialstyrelsens redovisning för år 1987 väntas ske inom kort. 

I olika sammanhang har kritik riktats mot det nuvarande bidragssystemet. 
Socialberedningen har i sitt betänkande (SOU 1987:22) Missbrukarna. Soci
altjänsten. Tvånget konstaterat att institutionsvården för de tyngsta fallen 
blivit eftersatt bl.a. som ett resultat av bidragssystemet. Likaså har f.d. JO 
Tor Sverne i betänkandet (Os S 1987:3) Översyn av LVU kritiserat omfatt
ningen av och innehållet i vården av de mest problemfyllda ungdomarna. 

Jag har för avsikt att under våren 1989 föreslå regeringen att förelägga 
riksdagen en proposition om statsbidraget till missbrukarvård m.m. 

Utvecklingen av metoder och nya arbetsformer m.m. inom missbrukar
vården stimuleras på olika sätt. I samband med att det nuvarande statsbi
dragssystemet genomfördes skedde också en ytterligare satsning på försöks
och utvecklingsvcrksamhet. För utveeklingsarbete när det gäller nya eller 
förändrade former av institutionsvård eller alternativ till sådan vård beräk
nar jag för n~ista budgetår 10 milj. kr. 

Vidare bör ges fortsatt stöd till utveeklingsinsatser inom narkomanvården. 
Insatserna bör bl.a. inriktas på att utveckla dels metoder i socialt fält- och 
behandlingsarbete. dels former för samverkan mellan narkomanvård, andra 
myndigheter och frivilliga organisationer. Jag beräknar 5.5.milj. kr. för detta 
ändamål nästa budgetår. 

Spridningen av HIV-smitta bland narkotikamissbrukare har ställt narko
manvården inför nya problem som kräver snabba insatser. En utgångspunkt 
för arbetet att bekämpa spridningen av HIV bland missbrukare är att stärka 
narkomanvärden. Stora resurser har satsats på en omfattande utveckling av 
narkomanvården. Ett stort antal öppenvårdsenheter och länsprojekt .har 
kommit ingang. Nya institutioner och familjevårdsprojekt har startat liksom 
ett stort antal samordningsprojekt mellan kriminalvården och narkomanvår
den. Frivilliga organisationer har fött ökat stöd. 

Jag har tidigare föreslagit att en meddsram om 110 miljoner kr. ställs till' 
regeringens förfogande för genomförande av ett samlat handlingsprogram 
för den fortsatta kampen mot HIV/aids. Del av dessa resurser bör användas 
för att fortsätta stödet för att utveckla en offensiv narkomanvård. De statliga 
insatserna bör nu i ökande utsträckning inriktas på att konsolidera den verk
samhet som kommit igårig genom bl.a. utbildnings- och dokumentationsin
satser. Fortsatt stöd bör utgå för att utveckla institutionsvården för grupper 
som har svårt att få vård som hl.a. missbrukare med grava psykiska stör
ningar. Vidare hör fortsatta initiativ tas för att förbättra samverkan mellan 
narkomanvilrcL kriminalvård och psykiatri. En betydande del av insatserna 
bör inriktas på att stödja huvudmännen att utveckla olika vårdformer för 
HIV-positiva och aidssjuka missbrukare. 

En rad speciella problem kommer attt uppkomma i samband med att allt 
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fler missbrukare får aids. Missbrukarvården måste utveckla nya metoder för 
att kunna ge stöd åt dessa missbrukare. 

Regeringen gav i februari 1988 socialstyrelsen i uppdrag att - på grundval 
av en vetenskaplig utvärdering av försöket med utdelning av rena sprutor i 
Malmöhus läns landsting liksom av andra nationella och internationella erfa
renheter och kunskaper - genomföra en samlad bedömning av effekterna av 
utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Socialstyrelsen 
överlämnade i november en rapport med förslag till fortsatt och utvidgad 
försöksverksamhet. 

Socialdepartementet genomförde en hearing i december 1988 där bl.a. de 
legala konsekvenserna av en utvidgad försöksverksamhet med utdelning av 
sprutor behandlades. 

Jag avser att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga 

i början av år 1989. 
Ett särskilt statsbidrag med totalt 35 milj. kr. för platser avsedda för 

tvångsvård av narkotikamissbrukare i hem för särskilt noggrann tillsyn utgår 
fr.o.m. år 1988. Bidragen beslutas av socialstyrelsen och som en förutsätt
ning för bidrag gäller att verksamheten uppfyller vissa kvalitativa krav. So
cialstyrelsen har inrättat en beredningsgrupp där de båda kommunförbun
den är representerade med uppgift att bl.a. föreslå fördelning av bidragen. 

I enlighet med förslag i prop. 1987/88: 147 om tvångsvård av vuxna miss
brukare m.m. (SoU 25, rskr. 382) har regeringen uppdragit åt socialstyrelsen 
att utarbeta en plan för hur vården av psykiskt svårt störda missbrukare kan 
förbättras. Vidare har statistiska centralbyrån fått i uppdrag att se över sta
tistiken om missbrukarvård m.m. Delegationen för social forskning har 
också fått ett uppdrag att lämna förslag till ett forskningsprogram beträf
fande tvångsvård av missbrukare. 

H 1. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys
ning, CAN 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5080663 
7 513 0001 

7814000 

Reservation 485118 

1 Inkl. medel för personalkostnader vid CAN. Medel för socialstyrelsens upplysnings
verksamhet beräknades under anslaget El. Socialstyrelsen. 

Anslaget avser numera endast verksamhet och personalkostnader vid 
Centralförbundet för alkohol- och narokotikaupplysning (CAN). Anslaget 
har för innevarande budgetår uppgått till 7 513 000 kr., varav 3 995 000 kr. ut
gör verksamhetsmedel och 3 518 000 kr. lönekostnader. Anslagets benäm
ning ändras fr.o.m. kommande budgetår till Centralförbundet för alkohol
och narkotikaupplysning, CAN. 

Socialstyrelsen 

CAN har i sin anslagsframställan. som ingetts till socialstyrelsen, hemställt 
om 5 661 000 kr. för verksamheten under budgetåret 1989190 och en utökning 
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av personalen med ytterligare tre tjänster. 
Socialstyrelsen är inte beredd att ta ställning till nivån vad gäller ökad 

verksamhet. Styrelsen betonar dock vikten av att CAN får tillfredsställande 
kompensation för sina ökade omkostnader för hyra. försäkringar o.d. så att 
medlen för verksamheten inte urholkas. Socialstyrelsen framhåller särskilt 
värdet av CAN :s biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Det är viktigt 
att utvecklingen av denna inte hämmas av otillräckliga resurser. Socialstyrel
sen tillstyrker inte CAN:s framställning om nya tjänster. 

Föredragandens överväganden 

För CAN:s verksamhet har jag för budgetåret 1989/90 beräknat totalt 
7 814 000 kr. Bidraget avser lönekostnader samt övrig verksamhet, inklusive 
arbetet att följa och sprida information om förändringar på drogområdet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Centra/förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

CAN, för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
7 814000 kr. 

H 2. Bidrag till missbrukarvård m.m. 

1987/88 
1988189 
1988/89 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

817 424924 
825000000 
860 000 0001 

1 Inklusive bidrag till utbyggnad av värden av narkotikamissbrukare vid hem för sär
skilt noggrann tillsyn. Medel har för budgetåret 1988/89 beviljats under anslaget A5. 
Insatser mot aids. · 

Från anslaget utgår bidrag till missbrukarvård i enlighet med den överens
kommelse som statens förhandlingsnämnd har träffat med Landstingsför
bundet och Svenska kommunförbundet den 5 mars 1985. Regeringen har 
den 6 juni 1985 efter riksdagens bemyndigande godkänt överenskommelsen. 
Bidragssystemet skall gälla t.o.m. år 1989. För år 1988 har bidraget fastställts 
till 825 milj. kr. 

Statsbidraget utgår i form av kommunbidrag, platsbidrag och omstruktu
reringsbidrag. 

Kommunbidraget utgår till kommunerna för olika typer av insatser för 

missbrukare och vissa ungdomar och fördelas i huvudsak utifrån det genom
snittliga antalet vårddagar som varje kommun har utnyttjat vid statsbidrags
berättigade institutioner under åren 1983 och 1984. 

Platsbidrag utgår till huvudmännen för i huvudsak de f.d. statliga nykter
hetsvårdsanstalterna och ungdomsvårdsskolorna med ett bestämt belopp per 
plats. 

Omstruktureringsbidrag kan utgå till huvudmän för dels sådana institutio
ner som är statsbidragsberättigade enligt ovan, dels de f.d. erkända och en-
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skilda nykterhetsvårdsanstalterna. Omstruktureringsbidrag utgår med ett Prop. 1988/89: I()() 

fast engångsbelopp per avvecklad plats om minst fem platser avvecklas vid Bil. 7 
institution som är berättigad till platsbidrag eller om minst en fjärdedel av 
antalet platser dock lägst 10 platser avvecklas vid en f.d. erkänd eller enskild 
ny k te rhetsvårdsanstal t. 

Statsbidragen utbetalas av socialstyrelsen efter anmälan av statens för

handlingsniimnd. 
För vård av narkotikamissbrukare vid hem för särskilt noggrann tillsyn ut

går särskilt driftbidrag med 300 000 kr. per plats. Bidragen beslutas av social

styrelsen. Som en förutsättning för bidrag gäller att verksamheten uppfyller 
vissa kvalitativa krav. Inom ramen får 3 milj. kr. disponeras för inte plats

bundna bidrag till huvudmännen för verksamheten. 

Socialstyrelsen skall årligen efter samråd med Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet till socialdepartementet redovisa en samman

ställning och analys av de förändringar som har skett inom missbrukarvården 
m.m. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår oförändrat 825 milj. kr. för den avtalsreglerade miss
brukarvården. Styrelsen föreslår att ytterligare ett 20-tal platser för vård av 

narkotikamissbrukare vid hem för särskilt noggrann tillsyn ges bidrag. Me
delsbehovet beräknas till 40 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Statsbidrag till missbrukarvård m.m. bör för år 1989 ges i enlighet med den 
överenskommelse som är 1985 träffades mellan företrädare för staten. lands
tingen och kommunerna. Fördelningen av statsbidraget för år 1989 kommer 
att fastställas efter överläggningar mellan statens förhandlingsnämnd och 
kommunförbunden på grundval av uppgifter som har inkommit under hös

ten 1988. 
Efter ett uppdrag från regeringen har RRV i november 1988 redovisat en 

undersökning av effekterna av nuvarande bidragssystem. Vidare har social

styrelsen i juni 1988 redov~sat förändringar inom missbrukarvården år 1986. 
Redovisningen av förhållandena år 1987 förväntas ske i början av år 1989. 

Inom socialdepartementet pågår ett beredningsarbete inför ett nytt bidrags
system fr.o.m. år 1990. Jag avser att senare återkomma till regeringen med 

förslag till proposition om ett nytt bidragssystem. 
Jag beräknar för nästa budgetår 860 000000 kr. för statsbidrag till missbru

karvård m.m. Härav beräknar jag oförändrat 35 000 000 kr. för bidrag till 

driften av platser för vård av narkotikamissbrukare vid hem för särskilt nog

grann tillsyn. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till missbrukarvård m.m. för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 860 000 000 kr. 

H 3. Bidrag till organisationer 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

47 382930 
49534000 

55015000 

Reservation 119015 

Från anslaget utgår 3.7 milj. kr. till arbetsmarknadens organisationer för 

insatser inom området Alkohol och arbetsliv. Vidare fördelar socialstyrelsen 

8,1 milj. kr. till främst organisationslivet för drogförebyggande verksamhe

ter. Drygt 4,7 milj. kr. disponeras av statens ungdomsråd för motsvarande 

insatser genom ungdomsorganisationerna. För bidrag till sammanslutningar 
·av f.d. alkoholmissbrukare, till sammanslutningar för stöd och hjälp åt nar

kotikamissbrukare samt till organisationer som bedriver rehabiliteringsar
bcte disponerar socialstyrelsen sammanlagt c:a 14 milj. kr. Vidare dispone

ras drygt 14.9 milj. kr. för organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisatio
ner, 368 000 kr. till Nykterhetsrörelsens landsförbund och drygt 3,2 milj. kr. 

till KALV-organisationerna (Länkens kamratförbund, Alkoholproblemati
kers riksorganisation. Länkarnas riksförbund och Nykterhetsorganisationen 
Verdandi). Bidrag till de homosexuellas organisationer har utgått med 

500 000 kr. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har en central uppgift när det gäller att stödja och utveckla 

den drogförebyggande verksamheten genom organisationslivet och i kom
munerna. 

De kamratstödjande insatser som görs inom arbetslivet bör även fortsätt
ningsvis stödjas. Detta är viktigt inte minst i tider av industriell strukturom
vandling och ökade krav på effektivitet. Styrelsen föreslår därför att anslaget 
till arbetsmarknadens organisationer ökas med 700 000 kr. och att anslaget 
skall kunna användas till såväl centrala som lokala insatser. 

Bidrag till drogförebyggande verksamhet genom organisationslivet bör 
ökas till 10 milj. kr. Styrelsen anser det viktigt att anslaget får behålla karak

tären av stimulanshidrag och inte övergå till att bli ett organisationsanslag. 

De frivilliga organisationer och föreningar som arbetar med rehabilite
rings- och stödinsatser inom missbruksområdet fyller sedan länge en viktig 

uppgift. Under de senaste åren har som en följd av HIV/aids-epidemin bland 

intravenösa narkotikamissbrukare trycket ökat på insatser från de frivilliga 
organisationernas sida. Detta gäller såväl professionella behandlingsinsatser 

som vardagligt stöd. Socialstyrelsen finner med tanke på den ökning av anta
let länk- och klientorganisationer som redan skett och framför allt en utökad 

verksamhet inom befintliga föreningar att mcdelstilldelningen härför bör 

12 Riksdag<'n JW.18189. I .ram/. Nr }()0. Bilaga 7 
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öka till 17 milj. kr. 
Som angavs i det av styrelsen redovisade regeringsuppdraget rörande in

satser för att förebygga sociala problem, ordningsproblem och brottslighet i 
samband med större helger och andra allmänna festdagar (PM 164/87) be
hövs en intensifiering av de lokala insatserna för att stimulera socialtjänstens 
förebyggande arbete. Dessa lokala verksamheter bör ges naturliga samver
kanspartner med det lokala föreningslivet, framför allt barn- och ungdoms
organisationer. Socialstyrelsen föreslår att två nya poster tas upp under an
slaget. Dels ett utvecklingsbidrag till kommuner för drogförebyggande pro
jekt, dels bidrag till nöjesaktiviteter i alkoholfri miljö. 

Vissa ideella organisationer. bedriver verksamhet som inriktar sig på ut
satta barn och familjer. Exempel på sådana föreningar är Barnens rätt i sam
hället (BRIS), Familjehemmens riksförbund och Hassela solidaritet. Styrel
sen föreslår 1 milj. kr. för organisationsstöd. 

Vidare föreslår styrelsen att bidraget till de homosexuellas organisationer 
för deras arbete på riksplanet skall räknas upp till 1 milj. kr. 

Statens ungdomsråd 

För att kompensera det senaste årets kostnadsökning föreslår rådet att bi
draget höjs med 190 000 kr. samt att bidraget undantas från periodisering av 
utbetalningen. 

Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorgani
sationer m.fl. 

Samarbetsnämnden äskar anslag med 20miljoner kronor. 

-,, 
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KALV •organisationerna 

Organisationerna anhåller om att bidraget ökas kraftigt. 

Anslag 

1. Bidrag för insatser inom området 
Alkohol och arbetsliv 

2. Bidrag till drogförebyggande 
verksamhet genom organisaticins
livet 

3. Bidrag till ungdomsorganisatio
nernas drog.information 

4. Bidrag till sammanslutningar av 
f.d. alkoholmissbrukare, .sam
manslutningar för stöd och hjälp 
åt narkotikamissbrukare samt or
ganisationer som bedriver rehabi
lit.:ringsarbete 

5. Organisationsstöd till vissa nyk
tcrhetsurganisationcr m. fl. 
- Samarbetsnämnden för fördel
ning av statsbidrag till vissa nyk
terhctsorganisationer m. fl. 
- Nykterhetsrörclscns landsför
bund 

6. Bidrag till KALV-organisatio
nerna (Länkens kamratförbund, 
Alkoholproblematikers riksorga
nisation, Länkarnas riksförbund 
och Nykterhetsorganisationen 
Verdandi) 

7. Engångsbidrag till LP-stiftelsens 
familjevårdsinstitution, Hällnäs
hemmet 

8. Bidrag till organisationer som ar
betar för utsatta barn och familjer 

9. Bidrag till de homosexuellas orga
nisation 

Summa utgifter 

1988/89 

. 3 708000 

8106000 

4 738000 

13 953 000 

14935 000 

368000 

3226000 

500(100 

495."WOOO 

Beräknad änd
ring· 1989/90 

Mynd. 1 · Föredraganden 

+ 700 000 + 700 000 

+ 1894000 210000 

+ 1°90000 + 190000 

+ 3047000 + 559000 

+ 4 697 000 + 598 000 

+ 15 000 

+ 129000 

+ 2000000 

+ 1 000000 + I 000000 

+ 500 000 + 500 000 

+ 12028000 + 5481000 

1 Punkterna 1-2,4 och 8--9 socialstyrelsen, punkt 3 statens ungdomsråd. punkt 5 
samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nyktcrhctsorganisationer 
m. fl., punkt 6 KALV-organisationerna. 

Föredragandens överväganden 

Folkrörelser, barn- och ungdomsorganisationcr samt övriga organisationer 
är en viktig resurs i samhällets drogförebyggandc arhete. Det finns tecken 
på att alkoholkonsumtionen bland unga ökar. Att ett ökat antal ungdomar 
tycks vara på väg att dras med i en alkoholvänlig trend inger stark oro, sär
skilt i perspektivet av våra ambitioner att kraftigt siinka totalkonsumtionen 
fram till år 2000. Narkotikamissbruket bland ungdomar är fortfarande ett 
problem som också måste uppmärksammas. 

Som tidigare nämnts har regeringen beslutat att intensifiera det drogföre
byggande arbetet genom en särskild aktion mot droger. Dess sekretariat av
ses bli placerat vid socialstyrelsen. Folkrörelseengagemanget skall finnas i 
centrum för aktionen men dessutom skall ansvariga myndigheter, såväl lo-
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kalt som centralt. delta i arbetet. Målet för denna extra satsning skall vara att 

få till stånd samordning. understödjande samt förstärkning av de ordinarie 

verksamheterna. 
Genom en prioritering av de bidrag som fördelas av socialstyrelsen och 

statens ungdomsråd till verksamheter som främst är inriktade på ungdomar 

skapas förutsättningar för en bättre samordning och kraftsamling av resur

snna. 
De omdden som särskilt bör uppmärksammas är: 

- Arbetslivet. genom bl.a. arbdsmarknadens organisationer och företags

hälsovården. 

- Skohm. vilket avser såväl högstadier, gymnasier och folkhögskolor som 

univer~itct och högskolor. 

.- Socialtjänsten, bl.a. för information om droger, lagstiftning och hjälpmöj

lighctcr, utveckling av drogfria nöjesaktiviteter och metoder för att nå och 

stödja ungdomar som är på väg in i ett missbruk. 

- Fritidssektorn. hl.a. för utveckling av drogfria nöjesaltcrnativ för ungdo

mar över 15 år, aktiviteter som bidrar till gemenskap i bostadsområden och 

andra fritidsaktivitetcr. 

Socialstyrelsen fördelar medel till arbetsmarknadens organisationer som 

bedriver ett viktigt förebyggande arbete inom arbetslivet. Jag beräknar för 

den verksamheten 4 408 000 kr. 

Vidare fördelar socialstyrelsen medel till förebyggande projekt till övriga 

riksorganisationer och till kommuner som genomför lokala projekt. Jag be

räknar för den verksamheten 7 896 000 kr. 

Statens ungdomsråd fördelar medel för drogförebyggande insatser genom 

ungdornsorganisationerna. Jag beräknar för den verksamheten 4928 000 kr. 

Piir bidrag till sammanslutningar av f.d. alkoholmissbrukare. sammanslut
ningar för stöd och hjälp åt narkotikamissbrukare samt vissa organisationer 
som bedriver rehabiliteringsarbete inom missbruksområdet beräknar jag för 

nästa budgetår l4512000kr. 
Organisationsstödet till nykterhetsorganisationerna bör för nästa bud

getår räknas upp med sammanlagt 598 000 kr. För samarbetsnämndens för

delning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer har jag beräknat 
15 533 000 kr. och för Nykterhetsrörelsens Landsförbund 383 000 kr. För 

KALV-organisationerna bör beräknas 3 355 000 kr. 

LP-stiftelsen har långt framskridna planer att öppna en familjevårdsinsti

tution för alkohol- och narkotikamissbrukare vid Hällnäshemmet. Jag före

slår en engångsanvisning med 2 milj. kr. som startbidrag för denna institu

tion. 
Jag delar socialstyrelsens uppfattning att organisationer som inriktar sitt 

arbete p~i utsatta barn och familjer gör betydelsefulla insatser för dessa barn. 

Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS), Hassela solidaritet och fa

miljehemmens organisationer svarar för opinionsbildning, egna insatser och 

en metodutveckling inom sina områden. Jag beräknar 1 milj. kr. för organi

sationsstöd till dessa organisationer. 

[k I111111•_isexuellas organisationer bedriver en omfattande informations

och rridgivningsverksamhet. För stöd till dessa organisationers arbete på 

riksplanet beräknar jag 1 milj. kr. vilket innebär en ökning med 0.5 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till organisationer för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 55 015 000 kr. 

H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

30553372 

29369000 

32 276000 

Reservation 11 712420 

För innevarande budgetår disponerar socialstyrelsen c:a l.7 milj. kr. för 

bl.a. kurs- och konferensverksamhet inklusive utbildning och information 

för handläggare av alkoholärenden hos länsstyrelserna samt för personal 

inom kommunernas socialtjänst som arbetar med flyktingar eller zigenare. 

Styrelsen disponerar drygt 2,5 milj. kr. för utvecklingsprojekt med olika for

mer av socialt arbete med zigenare samt c:a 6,5 milj. kr. för bl.a. försöks- och 

utvecklingsprojekt avseende behandling och stöd till familjer i kris, barn och 

ungdomar som far illa, samt nya vård- och behandlingsmetoder främst inom 

den öppna missbrukarvården. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att inom en ram av högst 5 ,459 milj. kr. 

föreslå regeringen utvecklingsprojekt inom narkomanvården. För stöd till 

utveckling och förändring av främst institutionsvården eller alternativ till 

denna disponeras lOmilj. kr. 

Enligt bestämmelser som regeringen meddelar kan sammanlagt drygt 

3,1 milj. kr. disponeras för utveckling av socialbyråernas arbett: med familjer 

i kris, utveckling av metoder i det sociala arbetet inkl. planering av individ

och familjeomsorgen, samt projekt rörande läkemeddsmissbrukare. 

Socialstyrelsen skall före den 1 september 1989 lämna socialdepartemen

tet redogörelse för användningen av de medel styrelsen disponerar under an

slaget. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår en ökning av medlen för kurs- och konferensverk

samheter för att bl.a. öka samarbetet med länsstyrelserna. Vidare föreslås 

medel för att kunna vidga informationsverksamhcten beträffande flykting

barn. 

Styrelsen anser att nuvarande bidrag till försöksverksamheter med kvin

nojourer bör omvandlas till ett organisationsbidrag. Styrelsen finner att be

hovet av utveckling av metoder inom missbrukarvården och socialtjänsten i 

övrigt är stort även på sikt och pekar på en rad olika områden med särskilda 

behov av utvecklingsinsatscr. 
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·Föredragandens överväganden 

Metod- och kunskapsutveckling är såväl på kortare som på längre sikt en 
förutsiittning för att det sociala arbetet skall lyckas. Utvecklings- och för
söksverksamhet inom missbrukarvarden och socialtjänsten i övrigt är härvid 

av största betydelse. Inom en rad olika områden är det enligt.socialstyrelsens 
bedömning viktigt att staten bidrar med medel för att möjliggöra för kom

muner och organisationer att pröva nya arbetsmetoder m.m. Jag delar def! 

uppfattningen. 
lnsat~cr för harn och· ungdomar som lever i svåra situationer är ett område 

diir behovet av att utveckla kunskaper och nya arbetsmetoder är särskilt 

angeläget. Flyktingbarnen och -ungdomarna är en utsatt grupp som är i be

hov av stöd och hjälp såväl från socialtjänsten som hälso- och sjukvården. 
Även om det huvudsakliga ansvaret för insatserna ligger pä kommuner och 

landsting finns ett stort behov av stöd för utvecklings- och försöksverksam

het. Jag föreslär att 2 milj. kr. anslås till utvecklingsarbete för flyktingbarn 
och -ungdomar. 

Barn som utsatts för sexuella övergrepp är en annan grupp som ofta är 
svär att upptäcka och där metoderna för att nf1 och hjälpa dessa barn är.out

vecklade. För att stimulera kommunerna och även andra organisationer till 
utvccklingsarbete rörande dessa barn föreslår jag I milj. kr. 

För stiid till utvecklings- och försöksverksamheter vid institutionsvård el

ler alternativ till sådan beräknar jag även för nästa budgetår 10 milj. kr. 

Dessa medel bör koncentreras till insatser för de mest utsatta missbrukar
och ungdomsgruppcrna. Vården vid de s.k. § 12-hemmcn inom ungdomsvår~ 

den bör särskilt uppmärksammas. 
För att stimulera utvccklingsarbetet inom narkomanvården beräknar jag 

5.5 milj. kr. 
Socialstyrelsen bedriver en kurs- och konferensverksamhet som bl.a. vän

der sig till personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvärden som arbe
tar med invandrare och flyktingar. Vidare ingår i denna verksamhet att 
sprida kunskaper till och ge möjlighet till erfarenhetsutbyteför personal som 
arbetar med socialt behandlingsarbete. Likaså ingår konferenser för hand
läggare av alkoholärenden vid länsstyrelserna. Jag beräknar för kurs- och 

konferensverksamheten en ökning med 200 000 kr. 

För utveckling av bl.a. socialbyråernas arbete med utsatta familjer, stöd 

och behandling på institutioner och i familjehem. nya vård- och behandlings
metoder inom den öppna missbrukarvården, socialt arbete bland zigenare 

samt metodutveckling inom socialt behandlingsarbete i övrigt har jag beräk

nat c:a 11.9 milj. kr. Jag har härvid beräknat att kvinnojourerna även fort

siittningsvis för stöd för utvecklings" och .försöksverksamhet. 
Det totala medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 

32 2760ll0 kr. 

Hemställan 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utveckling.1·- och försök.n·erk.rnmlzet för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag pii 32 276 000 kr. 
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I. Internationell samverkan 

Samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) är den mest omfattande· 
delen av socialdepartementets internationella verksamhet. Sverige är under 
perioden 1987-1990 representerat i WHO:s styrelse. WHO firade år 1988 
sitt 40-årsjubileum. Alltsedan WHO bildades år 1948 har Sverige initierat 
och stött viktiga aktiviteter i WHO:s globala program. Sveriges stöd avser 
främst programområden som är av särskilt intresse för utvecklingsländerna, 
t.ex. infektionssjukdomar, tropiska sjukdomar, diarresjukdomar hos barn, 
mödra- och barnavård, näringsfrågor och amningsproblematik (bl.a. genom 
uppföljningen av den internationella koden för marknadsföring av bröst
mjölksersättningar) samt familjeplanering ·och därtill relaterad forskning. 
Andra områden som prioriteras är primärvårdens utveckling inom ramen för 
strategin Hälsa för Alla år 2000 samt läkemedelsfrågor och då särskilt till
gången på basläkemedel. 

I början av år 1987 tillkom WHO:s globala aids-program. Sverige har spe
lat en framträdande roll för att snabbt få igång internationella insatser i kam
pen mot aids, bl.a. genom att tidigt ge stora ekonomiska bidrag till WHO. 
Under år 1988 initierade bl.a. Sverige den resolution mot diskriminering av 
personer med HIV eller aids som antogs av Världshälsoförsamlingen 
(WHA) i maj samma år. 

Arbetet inom WHO har också betydelse för svensk hälsopolitik. De av 
WHO:s europaregion antagna 38 hälsopolitiska målen inom ramen för Hälsa 
för Alla- strategin är ett exempel på detta. Socialstyrelsens folkhälsorapport; 
1987, kan ses som ett led i uppföljningen av denna strategi. Sverige har också 
i WHO markerat behovet av sektorsövergripande hälsoplanering, hälsopoli
tiska jämlikhetsfrågor och åtgärder inom områdena alkohol, tobak och nar
kotika. 

Samarbetet inom Förenta nationerna (FN) gäller organisationens sociala 
verksamhet, särskilt handikapp-. narkotika-, äldre-, barn- och kvinnofrågor. 
Sverige gjorde vid FN:s expertmöte för handikappfrågor, som ägde rum i 
Stockholm år 1987, en utfästelse om ett extra bidrag som stöd för handikapp
åtgärdcr inom ramen för biståndsprogram i u-länderna. I enlighet härmed 
har regeringen under året beslutat att anvisa högst 4milj. kr. för handikapp
insatser via FN-organ. Vidare har regeringen beviljat en ansökan från FN:s 
narkotikafond om ett extra bidrag om 3 milj. kr. för att utveckla fondens in
satser inom kontrollområdet. 

Även inom Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) och Internationella arbetsorganisationen (ILO) bedrivs 
ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket Sverige del
tar. OECD anordnade i juli 1988 den första socialministerkonferensen i or
ganisationens historia. Europarådet arrangerar i april 1989 en ministerkon
ferens om socialförsäkringsfrågor. 

Sverige har sedan år 1986 i viss utsträckning genom observatörer deltagit i 
EG:s aktionsprogram "Europe against Cancer". Avsikten är att öka Sveriges 
medverkan i programmet under budgetåret 1989/1990. 

Det nordiska regeringssamarbetet på social- och hälsovårdsområdet har 
sin utgångspunkt i Nordiska ministerrådet och dess ämbetsmannakommitte 
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för socialpolitik. den nordiska socialpolitiska kommitten. 

Till grund för verksamheten ligger det reviderade samarbetsprogram som 

fastställdes av social- och hälsovårdsministrarna vid 1988 års nordiska social

politiska ministerrådsmöte i Sverige. Vid detta möte diskuterades även bl.a. 

förslag till nordisk handlingsplan mot cancer och samnordiska insatser mot 

aids. Förslag till nordisk handlingsplan mot cancer kommer att föreläggas 

Nordiska rådet vid dess session i Stockholm våren 1989. 
Under år 1988 har nya socialförsäkringskonventioner med Storbritannien 

och Luxemburg trätt i kraft. Vidare har nya socialförsäkringsavtal under

tecknats med Belgien och Kap Verde. Överläggningar har hållits med Grek

land. Jugoslavien och Förbundsrepubliken Tyskland om revision av gällande 

avtal. 

Överenskommelser med Algeriet respektive DDR om sjukvårdsfömiåner 

för tillfälliga besökare trädde'i kraft år 1988. En liknande överenskommelse 

med Polen har undertecknats i november 1988 och förhandlingar i samma 

limnc har slutförts med Australien. 

Med Australien har även diskuterats en överenskommelse om samarbete 

pä läkemedclsområclet. 

I 1. Bidrag till Världshälsoorganisationen samt internatio
nellt socialpolitiskt samarbete m.m. 

1987/88 

1988/89 
1989/90 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

24298000 
27498000 
26812000 

Från anslaget bekostas bl.a. deltagande i Förenta nationernas (FN) och 
Världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på so
cial- och hälsovärdsområdet, internationellt - särskilt nordiskt - socialpoli

tiskt samarbete samt riksförsäkringsverkets medlemskap i International So

cial Security Association (ISSA). 

1. Utgifter för svenskt deltagande i reguljära 
mellanstatliga sammankomster (FN. 
UNICEF. WHO) 

2. Bidrag till internationella organisationer 
(WI-10. ISSA) 

J. Bidrag till FN :s fond fiir kontroll av be
roenddramkallande medel 

4. Stöd till narkotikahekämpning i utvcck
lingsländerna 

5. No~diskt och bilateralt samarbc.:te pii so
cial- och hiifsovårdsområdct 

6. Övrigt 
Summa utgifter 

1988/89 

315000 

23521000 

347000 

500000 

l 991000 
824000 

27498000 

Beräknad ändring 
1989i90 ' 

Föredraganden 

19000 

-9~7000 

14000 

MOilO 
1440001 

-686000 

1 Medel för vissa internationella resor har överförts till anslaget E I. Soci;ilstyrclscn. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda an
slagsbehovet till 26 812 000 kr. Jag har därvid beräknat ett engångsbelopp om 
250 000 kr. till den europeiska organisationen för hälso- och sjukvårdsadmi

nistration, "European Health Management Organiiatiön", i vilken Sverige 
är medlem. Minskningen under anslagsposten 2 avser bidraget till WHO och 

beror pä förändring av dollarkursen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Världshälsoorganisationen samt internationellt ,w

cialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på 26 812 000 kr. 

l 2. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1987/88 

J988/89 

1989/90 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2000000 

I 010000 
723000 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 723 000 kr. 500 000 kr. beräknas 
för kostnader för Europanldets handikappmöte i Stockholm år 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 723 000 kr. 

l 3. Medverkan i EG:s aktionsprogram mot cancer 

Nytt anslag (förslag) 1000 000 

Från detta anslag bekostas medverkan i Europeiska gemenskapernas 

(EG) aktionsprogram mot cancer "Europe against Cancer" som EG:s mini

sterråd beslutade om år 1985. 

Föredragandens ii\·erväganden 

Sverige har sedan år 1986 i viss utsträckning genom observatörer deltagit i 

EG:s aktionsprogram mot cancer. Härvid har Cancerfonden aktivt medver

kat. Programmets inriktning ligger väl i linje med svenska åtgärder och strä

vande.n på cancerområdet. Programmet omfattar i första hand förslag till 
förebyggande åtgärder genom information och utbildning. Vidare ingår åt-
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gärder för tidig upptäckt av cancer. Tobaksfrågorna utgör en viktig del av 
programmet. Programmets forskningsdel är samtidigt en del av och finansie
ras genom EG:s medicinska forskningsprogram i vilket medicinska forsk
ningsrådet (MFR) sedan flera år deltar. 

Jag anser att ett ökat svenskt engagemang är väsentligt och vill föreslå att 
överläggningar tas upp om en bredare svensk medverkan i programmet un
der dess andra etapp åren 1990-1994. Anslaget bör för nästa budgetår tas. 
upp med 1000 000 kr. ... _ 

_ ;" 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen · · · · 
att till Medverkani EG:s aktionsprogram mot cancer för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 000 000 kr. 

··_,'. 

. ... ;· 
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Register 

Sid 
. !·. 

Översikt 

Femte huvudtiteln 

14 A. Socialdepartementet m.m. ~· :: . '. ' .. 

14 1. Socialdepartementet, förslagsanslag 
15 2. Utredningar m.m., reservationsanslag 
15 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt för-

söksverksamhet, reservationsanslag 
16 4. Informationsförsörjning, reservationsanslag. · 
17 5. Insatser mot aids, reservationsanslag 

20 B. Administration av socialförsäkring m.m. 

26 l. 
30 2. 

Inledning 
Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 
Allmänna försäkringskassor, förslagsanslag 

34 C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m. 

Inledning 
36 1. Allmänna barnbidrag. förslagsanslag 
38 2. Bidrag till föräldraförsäkringen, förslagsan

slag 
39 3. Vårdbidrag för handikappade barn, för-

slagsanslag 
40 4. Bidragsförskott, förslagsanslag 
40 5. Barnpensioner. förslagsanslag 
41 6. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn. för

slagsanslag 
42 7. Bidrag till kostnader för internationella 

adoptioner, reservationsanslag 

43 D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och ål
derdom 

57 1. 
58 2. 
60 3. 

Inledning 
Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 
Folkpensioner. förslagsanslag 
Bidrag till kommunala bostadstillägg till 
folkpension, förs lagsanslag 

Kronor 

29131000 
28660000 

40112000 
·1270000 

226 000 ooo. ' 
32511300.. 

400724000 
513000000 

913724000 

10 350 000 000 

2004000000 

750000000 
1984000000 

230000000 

7100000 

30000000 

15355100000 

7 811000000 
58 080 000 000 

1230000000 
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61 4. Vissa yrkesskadecrsättningar m.m., för
slagsanslag 

62 5. Bidrag till ersättning vid närståendevård, 
förslagsanslag 

63 E. Hälso- och sjukvård m.m. 

Inledning 
71 1. Socialstyrelsen, förslagsanslag 
74 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m., för

slagsanslag 
76 3. Statens rättskemiska laboratorium, förslags

anslag 
78 4. Statens rättsliikarstationer. förslagsanslag 
80 5. Rättspsykiatriska stationer och kliniker, för

slagsanslag 
82 6. lfälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, för" 

slagsanslag 
85 7. WHO-enheten för rapportering av läkeme

delsbiverkningar, förslagsanslag 
86 8. Statens institut för psykosocial miljömedi

cin. förslagsanslag 
Statens bakteriologiska laboratorium: 

89 9. Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 
92 10. Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 
94 11. Försvarsmedicinsk verksamhet. förslagsan-

slag 
94 12. Utrustning, reservationsanslag 
95 13. Bidrag till hälsoupplysning m.rn., reserva

tionsanslag 
96 14. Epidemiheredskap m.m .. förslagsanslag 
99 15. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och ratiorialiseringsinstitut 
100 16. Bidrag till allmän sjukvård m.m .. förslags

anslag 
101 17. Specialistutbildning av läkare m.m., reser

vationsanslag 
103 18. Beredskapslagring och utbildning m.m. för 

hälso- och sjukvård i krig, rescrvationsan

slag 
106 19. Driftkostnader för beredskapslagring m.m., 

förs lagsanslag 
107 20. lnvesteringseisättningar enligt läkarutbild

ningsavtal rn.m .. förslagsanslag 

2500000 

4500000 

67128000000 

180970000 

1000 

25403000 
29368000 

97955000 

6940000 

2019000 

3800000 

1000 
41763000 

4346000 
3190000 

3620000 
15 574000 

10900000 

4556682000 

34990000 

65 865000 

56935000 

133000000 

5273322000 
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110 F. · Omsorg om barn och ungdom 

Inledning 
113 1. Bidrag till kommunal barnomsorg, förslags

anslag 
115 2. Bidrag till hemspråksträning i förskolan, 

förslagsanslag 
116 3. Barnmiljörådet, förslagsanslag 
118 4. Statens nämnd för internationella adop

tionsfrågor, förslagsanslag 

120 G. Omsorg om äldre och handikappade 

Inledning 
126 1. Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem 

m.m., förslagsanslag 

128 2. Bidrag till färdtjänst, förslagsanslag 

129 3. Kostnader för viss omsorg om psykiskt ut

vecklingsstörda m.fl., förslagsanslag 
131 4. Nämnden för vårdartjänst, förslagsanslag 

134 5. Ersättning till televerket för texttelefoner, 

förslagsanslag 
135 6. Ersättning till postverket för befodran av 

blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 

136 7. Kostnader för viss verksamhet för handikap-
pade, förslagsanslag 

139 8. Statens hundskola, förslagsanslag 
141 9. Statens handikappråd, förslagsanslag 

142 10. Bidrag till handikapporganisationer, reser
vationsanslag 

144 11. Bilstöd till handikappade, reservationsan
slag 

145 12. Omställningsbidrag till hundskolan 

147 H. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och nar
kotikapolitik 

Inledning 

154 1. Centralförbundet för alkohol- och narko

tikaupplysning, CAN, reservationsanslag 

155 2. Bidrag till missbrukarvård m.m., förslags

anslag 
157 3. Bidrag till organisationer, reservationsan

slag 

10 330 000 000 

34000000 

4173000 

4290000 

10372463000 

3062850000 
566000000 

37 513000 

34928000 

33000000 

48918000 

38977000 
1000 

4351000 

70619000 

262127000 
1600000 

4160884000 

7 814000 

860 000 000 

55 015 000 
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161 4. Utvecklings- och försöksverksamhet, reser
va tionsanslag 

163 I. Internationell samverkan 

Inledning 
164 1. Bidrag till Världshälsoorganisationen samt 

internationellt socialpolitiskt samarbete 
m.m., förslagsanslag 

165 2. Vissa internationella kongresser i Sverige. 
reservationsanslag 

165 3. Medverkan i EG:s aktionsprogram mot can
cer. reservationsanslag 

Totalt för socialdepartementet 

32276000 

955105000 

26812000 

723000 

1000000 

28535000 

104512306000 
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Bilaga 8 till budgetpropositionen 1989 

Kommunikationsdepartementet 
(sjätte huvudtiteln) 

Översikt 

Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde 

Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde omfattar väg-, järn
vägs-. sjö- och lufttransportcr, post- och telekommunikationer. trafiksä
kerhet samt forsknings- och utvecklingsverksamhet på transportområdet. 
Till kommunikationsdepartementet hör också bl. a. Sveriges meteoro
logiska och hydrologiska institut (SMHI) och statens geotekniska institut 
(SGI). 

Det ungefärliga antalet anställda vid myndigheterna under kommunika
tionsdepartementet framgår av nedanstående sammanställning. 

Myndighet Antal Myndighet Antal 
anställda* anställda* 
1988 1988 

Vägverket 8200 Televerket 43200 
Trafiksäkerhets- Transport rådet 58 

verket 680 Sveriges meteoro-
Statens järn vägar 28000 logiska och hydro-
Banverket 6 700 logiska institut 800 
Sjöfarts verket 1 390 Statens väg- och 
Handelsflottans trafikinstitut 200 

pcnsionsanstalt 5 Statens geotekniska 
Handelsfloltans institut 79 

kultur- och fri- Transportforskni ngs-
tidsrad 37 beredningen 14 

Luftfartsverket 3060 
Statens haveri-

kommission 8 
Post verket 66600 

* Exkl. de anställda vid statliga bolag. 

Inriktning 

Riksdagen fattade under våren 1988 beslut om en ny trafikpolitik. Beslutet 
omfattar inriktningen av trafikpolitiken inför 1990-talet samt en rad åtgär
der inom transportsektorns olika delar. Trafikpolitiken befinner sig nu i en 
genomförandefas. 

Det trafikpolitiska beslutet innebär bl. a. att en rad administrativa och 
organisatoriska frågor måste lösas. framför allt inom järn vägssektorn. De 
av riksdagen fastslagna målen och riktlinjerna för trafikpolitiken innebär 

I Riksdagl'll }1)88189. 1 sam/. Nr lUU. Bilaga 8 
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också krav på en fortsatt intensiv och kontinuerlig uppföljning av utveck- Prop. 1988/89: 100 
lingen inom transportsektorn och kommer att kräva beslut om åtgärder på Bil. 8 
många områden under de kommande åren. 

Underhållet av trafikens infrastruktur hör till de viktiga frågorna inför 
nästa budgetår. Under de senaste åren har trafikut vecklingen varit sådan 
att ökningstalen inom flera sektorer vida överskridit tidigare gjorda pro
gnoser. Den mest allvarliga effekten jämte en ökad miljöpåverkan är att 
vägarna till följd av en trafikökning med ca 5-6% per år slits ned i 
betydligt snabbare takt än vad man tidigare räknat med. Kraftfulla åtgär
der måste därför vidtas för att bryta nedslitningen och få till stånd en 
bättre vägstandard. 

Till andra viktiga områden hör den fortsatta utvecklingen av ensamord
nad långsiktig investeringsplanering inom transportsektorn. En ny nordisk 
handlingsplan för infrastrukturinsatser i sex prioriterade områden har 
fastlagts, och arbetet för att Sverige skall kunna fungera som en naturlig del 
av en gemensam europeisk transportmarknad fortsätter i enlighet med 
riksdagens beslut. 

Utvecklingen inom transportområdet 

Persvntra.fiken har totalt sett ökat kraftigt under efterkrigstiden (Fig. I). 

Enbart sedan år 1970 har trafiken ökat med 40 %. Resandet mätt i antal 
mil per person och år har ökat från 800 mil år 1970 till I 250 mil år 1987. 

Privatbilismen har ökat snabbt under hela efterkrigstiden, bortsett från 
· en stagnationsperiod under 1970-talet. Persontransportarbetet har ökat 

från 55 miljarder personkilometer år 1970 till 79 miljarder personkilome
ter år 1987. Personbilens andel av det totala pcrsontransportarbetet har 
dock inte ökat utan varierat omkring 75 %. 

Personbilstrafiken dominerar dels i medelstora tätorter, dels vid regio
nala resor samt för relativt korta interregionala resor. Även på så långa 
avstånd som 100 mil svarar dock personbilen för 40% av trafikarbetet. 
Endast en tredjedel av de totala bilresorna är arbets- och tjänsteresor -
över hälften är fritidsresor. Kollektivtrafiken spelar en roll för lokalresor 
framför allt i tätorter med fler än 25 000 invånare. För de regionala resorna 
varierar kollektivtrafikandelen främst beroende på standard och trafikun
derlag. När det gäller de interregionala resorna ökar de kollektiva trans
portmedlen sina andelar med ökat resavstånd. 

Järnvägens transportarbete ökade från 4,6 miljarder personkilometer är 
I 970till 6,2 miljarder år 1987. I den regionalatågtrafiken, som ofta utförs som 

entreprenadtrafik åt trafikhuvudmännen, har en betydande ökning skett 
under 1980-talet. För den interregionala trafiken haremellertid sedan är I 980 
märkts en viss nedgång. men den befinner sig fortfarande på en högre nivå än 
under 1970-talet. Inrikesflyget har däremot ökat kontinuerligt och dess per
sontransportarbete har nästan femfaldigats under perioden 1970- 1987. 

Antalet resor i utrikes trafik ökade från 4 7 milj. är 1970 till 81 milj. år 
1985. Den övervägande delen av resorna företogs med bil. Bitresorna har 
också stått för huvuddelen av ökningen under perioden. Även busstrafik 2 
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Figur I. Persontransporter 1950- 1987 

(Källa: Transportri'ldet) 

1980 1990 

och flygtrafik har ökat kraftigt. medan det utrikes resandet på järnväg har 
haft en lugnare utveckling. 

Transportrådet (TPR) har utvecklat ett prognossystem för persontrans
porter och låtit göra prognoser över den ekonomiska utvecklingen och de 
regionala konsekvenserna av denna till år 2020. Med en real inkomstök
ning på drygt I % per år och en fortsatt koncentration av befolkningen till 
de större tätorterna bedömer TPR att ökningen av det totala transportar
betet blir ca 50 % till år 2020. Utvecklingen kan variera år från år och det 
finns mycket som talar för att ökningstakten blir snabbare hitom sekelskif
tet än bortom. 

Ökningen beror enligt TPR på flera samverkande faktorer, bl. a. ökad 
reskonsumtion till följd av ökade inkomster. Resandets omfattning och 
inriktning påverkas emellertid starkt av hur transportsystemen byggs ut 
och de ekonomiska villkoren för dessa. Särskilt gäller detta biltrafiken. 
som med skilda förutsättningar bedöms öka med mellan 30 och 60% fram 
till år 2020. 

Transportarbetets utveckling är för godstrajiken liksom för persontrafi-
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ken nära förknippad med den ekonomiska utvecklingen i samhället. Efter 
en kraftig uppgång under 1960-talet stagnerade utvecklingen efter år 1974 
och har sedan dess fluktuerat mer än tidigare (Fig. 2). Den transporterade 
godsmängden nådde år 1970 sitt maximum på 513 milj. ton och har sedan 
dess minskat till drygt 400 milj. ton år 1986. De långväga transporternas 
andel har dock ökat under perioden. 

tonkilometer 
miljarder 

25 
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Figur 2. Godstransporter inom Sverige 1960 -1987 

(Källa: Transportrådct) 

1980 1990 

Lastbilstrafikens totala transportarbete ökade från ca 3 miljarder tonki
lometer år 1950 till ca 25 miljarder år 1987. Särskilt de långväga transpor
terna ökade snabbt från drygt en miljard tonkilometer i början av 1950-
talet till drygt 18 miljarder tonkilometer år 1987. De kortväga lastbils
transporterna ökade under perioden 1950-1987 från 1,5 till 6,5 miljarder 
tonkilometer. Under 1980-talet har lastbilstrafikens transportarbete varit 
relativt konstant. 

Utrikes transporter med lastbil har utvecklats snabbt, från 0,2 milj. ton 
år 1950 till ca 15 milj. ton år 1987. Transportarbetet för utrikestransporter 

2000 
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inom Sverige utgör för närvarande ca 20% av lastbilstrafikens totala 
transportarbete i landet. 

Järnvägens transportarbete mer än fördubblades från 8 miljarder tonki
lometer år 1950 till drygt 18 miljarder tonkilometer år 1987. Utvecklingen 
var kraftigast under 1960-t~lct då malm- och utlandstransporterna ökade 
snabbt. Ökningen fortsatte till år 1974 men stagnerade under 1970-talet 
som helhet. Bortfallet kan till stor del hänföras till minskad efterfrågan på 
produkter från basindustrierna, främst malm samt stål- och skogsproduk
ter. För järnvägen utgör de långväga transporterna den helt dominerande 
delen av transportarbetet. 

Utrikestransporterna med järnväg trefaldigades under perioden 1950-
1980, från 9 milj. ton till 28 milj. ton. Denna godsmängd var år 1987 drygt 
21 milj. ton. Malmtransporterna svarade för 63 % av den totala utrikes 
godsmängden med järnväg år 1987. Transportarbetet för utrikes transpor
ter inom Sverige utgjorde år 1983 ca en tredjedel av järnvägens totala 
transportarbete i landet. Denna andel har ökat successivt. 

Sjöfartens inrikes transportarbete var under 1950-talet och halva 1960-
talct konstant. ca 2,5 miljarder tonkilometer. Under andra hälften av 
1960-talet samt under 1970-talet expanderade sjöfarten och transportarbe
tet uppgick år 1987 till knappt 9 miljarder tonkilometer. Denna tillväxt 
beror på en ökning av oljetransporterna som följd av en omstrukturering 
av transporterna från utrikes sjöfart till inrikes i samband med övergång 
till inhemsk raffinering. Mellan åren 1980 och 1985 har sjöfartens inrikes 
transportarbete legat på ganska konstant nivå. 

Sjöfarten svarar för den dominerande delen av utrikestransporterna och 
godsmängden nästan tredubblades under efterkrigstiden från 28 milj. ton 
år 1950 till drygt 78 milj. ton år 1987. Sjöfartens andel av den utrikes 
transporterade godsmängden minskade emellertid under samma period 
från 75 till 68%. Transportarbetet för utrikes sjöfart utmed svenska kusten 
uppgick år 1987 till 21 miljarder tonkilometer. Det är således drygt dub
belt så stort som det inrikes transportarbetet med sjöfart. Transportarbetet 
i utrikes sjöfart utmed svenska kusten minskade emellertid successivt 
mellan åren 1974 och 1982, bl. a. som följd av en omfördelning mellan 
utrikes och inrikes transporter och från hamnar på östkusten till hamnar 
på västkusten. Från år 1982 har dock transportarbetet ökat. 

Inrikes godstransporter med flyg utvecklades snabbt under 1950- och 
1960-talen medan nivån har varit relativt konstant under 1970-talct. Un
der 1980-talet har dock en kraftig ökning skett. År 1987 transporterades ca 
16 000 ton gods med flyg exkl. post. Utrikes flygfrakt har liksom inrikes 
utvecklats snabbt under 1950- och 1960-talen och låg under 1970-talet på 
en nivå omkring 55 000 ton. År 1987 transporterades ca 76 000 ton, vilket 
innebär en ökning med ca 400/ojämfört med 1970-talets nivå. 

När det gäller den framtida utvecklingen har TPR gjort en översyn av 
den tidigare utarbetade godstransportprognosen för år 2000 och komplet
terat denna med en utblick mot år 2020. Det totala godstransportarbetet 
beräknas öka med i genomsnitt knappt 1 % per år fram till sekelskiftet. 
vilket är en lägre ökningstakt än under I 970-talct då ökningen var drygt 
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2 % per år. Malm-. energi- och byggtransportcr stagnerar men bortsett från 
dessa typer av transporter bedöms ökningstaktcn bli 1-2% per år för 
inrikestransporter och 2- 3 % per år för utrikestransporter. Efter år 2000 
beräknas tillväxten bli något lägre med viss reservation för energitranspor
ternas omfattning och struktur. 

De offentliga imesteringarna i i1~frastrukture11 för transporter uppgick 
under första hälften av 1980-talet till i genomsnitt ca 7 .5 miljarderkronor per 
år i 1987 års penningvärde. Staten svarade därvid för omkring 4 miljarder 
kronor. Under perioden 1985- 1987 uppgick investeringarna till 6.2 miljar
der kronor per år i 1987 års penningvärde. Genom olika riksdagsbeslut de 
senaste åren har emellertid angetts en högre investeringsnivå med ytterligare 
2 miljarder kronor per år under de närmaste 10 åren för investeringar i 
järnvägaroch vägar. I jämförelse med 1970-talet har investeringarna minskat 
räknat i fasta priser. Under perioden 1970-1979 investerades i genomsnitt 
9.5 miljarder kronor per år. 

Det är framför allt statliga och kommunala investeringar i vägar och 
gator som minskat. Inom väg- och gatuhållningen har emellertid samtidigt 
en tyngdpunktsförskjutning skett från investeringar till underhåll. 

Under senare delen av 1980-talet har investeringarna i järnvägar varit 
tämligen konstant_a realt. Frånsett vissa speciella utbyggnadsobjekt, främst i 
Stockholmsregionen. avser emellertid järnvägsinvcsteringarna endast i 
mindre utsträckning ny- eller ombyggnad av banor utan innefattar i hu
vudsak spårupprustning. Investeringarna i järnvägarna motsvarar därmed 
till viss del underhållsinsatserna inom väg- och gatuhållningen. 

I nvcstcringarna i sjöfart - främst hamnar och farleder - har under 1980-
talct minskat från ca 1,5 miljarder kronor per år till ca ca 700 milj. kr. per år 
i 1987 års penningvärde. Merparten utgörs av kommunala investeringar i 
hamnar. 

Investeringarna i luftfart - främst flygplatser - varierar kraftigt bero
ende på förekomsten av stora enskilda projekt. Under perioden 1970-
1987 har den undre nivån legat på 200- 300 milj. kr. per år i 1987 års 
penningvärde. Vid mitten av 1970-talet uppnåddes ett maximum med I, I 
miljard kronorunderett år i samband med utbyggnaden av Arlanda flygplats. 
Större delen av infrastrukturinvesteringarna inom luftfarten är statliga. 
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Figur 3. Investeringar infrastruktur. Genomsnitt per år. Milj. kr. 1987 
års priser 

(Källa: Transportrådet) 

Vägväsende 

Det totala vägnätet i landet omfattar ca 420 000 km. Statsvägnätet har en 
längd av ca 98 500 km, kommunala vägar och gator ca 38 000 km och 
enskilda vägar ca 280 000 km. Av de kommunala vägarna erhåller ca 5 800 
km statligt bidrag och av de enskilda vägarna ca 71 000. 

För närvarande upplåts praktiskt taget hela det svenska riksvägnätet och 
över 90 % av länsvägarna för 10 tons axeltryck, 16 tons boggitryck och 51,4 
tons bruttovikt. 

Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut är det övergripande målet för 
väghållningen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall 
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erbjudas en tilfti"ed1stäl/ande, säker och mifjöl'änlig trajikjdrsörjning till 
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. För vägpolitiken har sex del
mål lagts fast 
- ansvaret för väghållningen skall vara lämpligt avgränsat 
- vägkapitalet måste säkras 
- en god miljö skall åstadkommas 
- trafiksäkerheten måste förbättras 
- vägnätet skall bidra till ett effektivt resursutnyttjande 
- en tillfredsställande standard skall säkerställas på hela vägnätet. · 

Vägverket har i sin anslagsframställning visat på mycket stora behov av 
medel vad gäller driften och underhållet av det statliga vägnätet. För år 
1989 har riksdagen anslagit 4 925 milj. kr. till drift av statliga vägar. För år 
1990 begär vägverket 6 200 milj. kr. · 

För att vägnätet skall kunna fungera effektivt måste resurserna till 
underhållet av de statliga vägarna ökas väsentligt. Vägverket begär i anslag 
en ökning med över I miljard kronor jämfört med vad verket begärde till 
drift av statliga vägar för år 1989. De ökade behoven av medel motiveras 
av att vägnedbrytningen har ökat i betydligt större omfattning än vad som 
tidigare har förutsetts, främst på grund av en ovanligt stor trafikökning i 
kombination med en låg investeringsnivå och ett otillräckligt vägunder
håll. 

Med hänsyn till samhällsekonomin är det emellertid inte möjligt att över 
statsbudgeten anvisa medel i den omfattning som vägverket har föreslagit. 
Regeringen bedömer dock att en viss förstärkning av driftanslaget för 
budgetåret 1989/90 utöver den höjda nivå som angetts i den trafikpolitiska 
propositionen (prop. 1987/88:50 bil. L TU 20, rskr. 297) kan ske. För 
budgetåret 1989/90 föreslås 5 460 milj. kr. anvisas. Detta innebär att det 
trafikpolitiska beslutet fullföljs med en anslagshöjning i ett andra steg för 
år 1990. Genom denna höjning bör det - trots de kostnadsökningar som 
har skett och som kan förväntas - bli möjligt att nå den i det trafikpoliti
ska beslutet angivna reala förstärkningen av driftsanslaget med 500 milj. 
kr. 

Den av regeringen föreslagna förstärkningen av anslaget till driften av de 
statliga vägarna är emellertid inte tillräcklig för att på längre sikt säkerstäl
la ett tillfredsställande underhåll av hela vägnätet i enlighet med de i den 
trafikpolitiska propositionen angivna målen för väghållningen. På kort 
sikt måste därför inriktningen vara att med tillgängliga resurser sträva 
efter bästa möjliga måluppfyllelse. På längre sikt måste ytterligare resurser 
tillföras driften av vägarna. 

Regeringen anser det angeläget att nu överväga ytterligare finansierings
källor avseende väghållningrn av det statliga vägnätet. Vägverket kommer 
därför att få i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för en 
avgiftsfinansiering av väghållningen. 

För investeringar i riksvägar och i olika länstrafikanläggningar föreslår 
regeringen att medel anslås i enlighet med 1988 års trafikpolitiska beslut 
vilket innebär sammanlagt 2 388 milj. kr. budgetåret 1989/90 för dessa 
ändamål. 

År 1990 är det tredje året i det tioåriga bärighctsprogrammet. Regering
en föreslår att 622 milj. kr. anvisas till programmet i enlighet med den 
investeringsplan som har lagts fast. 
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Trafiksäkerhet 

Riksdagen fastställde våren 1988 målen för trafiksäkerhctsarbetet inför 
1990-talet. Trafiken skall enligt dessa mål göras säkrare för alla trafikanter. 
framför allt för de oskyddade trafikanterna. 

Den nedåtgående trenden på trafikolycksområdet upphörde under de 
första nio månaderna under år 1988. För att vända denna negativa trend 
måste trafiksäkerhetsarbetet intensifieras. 

Trafiksäkerhetsrådet har i juni 1988 antagit ett trafiksäkerhetsprogram 
för perioden 1989/90- 1991 /92. Det samordnade trafiksäkerhetsarbetet 
börjar nu också finna sina former för samarbete på regional och lokal nivå. 

Sedan den I april 1988 gäller krav på användning av bilbälte i baksätet 
på personbilar för alla åldrar. Trafiksäkerhctsverket har med det trafikpo
litiska beslutet år 1988 fått bättre förutsättningar att bedriva ett effektivt 
trafiksäkerhetsarbcte. Sedan den 1 juli 1988 har trafiksäkcrhetsverket fått 
förstärkta resurser till analys och forskning. 

Regeringen föreslår ett antal åtgärder för att öka kreativiteten, flexibili
teten och långsiktigheten i trafiksäkerhctsarbctct. nämligen att trafiksäker
hetsverket skall inordnas i ett treårigt budgetsystem. att en effektiv mål
styrning kommer till stånd samt att trafiksäkerhetsverkets verksamhet blir 
avgiftsfinansierad fullt ut. Vidare föreslås att trafiksäkerhetsverket blir 
huvudman för frågor om trafikmedicin och att verket skall bistå de all
männa ombuden i körkortsfrägor. 

Järnvägar 

Järnvägen har sedan en längre tid haft problem med minskade marknads
andelar i trafiken, växande ekonomiska underskott samt otillräcklig inves
teringstakt för att kunna erbjuda kunderna attraktiva transporter. Finansi
ellt har utvecklingen inneburit en ökad belastning på statsbudgeten samti
digt som järnvägen som transportmedel inte har kunnat tas i anspråk i 
önskvärd omfattning. 

Genom 1988 års trafikpolitiska beslut har järnvägen fått förutsättningar 
att spela en viktig roll som ett mer konkurrenskraftigt. miljövänligt och 
energisnålt transportmedel. Med delningen av det gamla SJ i ett affårsin
riktat trafikföretag, SJ. och i det nya banverket för infrastruktur har 
rollfördelningen på järn vägsområdet preciserats. Införandet av den s. k. 
vägtrafikmodellen där banverkct nu tagit ansvar för infrastrukturen och SJ 
betalar avgifter för utnyttjandet av bannätct gör att SJ kan agera på 
liknande villkor som den konkurrerande landsvägstrafiken. 

Den nya indelningen av järnvägsnätet i ett stomnät för fjärrtågstrafik 
och en grupp länsjärnvägar ger vidare bättre möjlighet till samordning 
mellan lokal och regional tågtrafik och länens busstrafik. För länsjärnvä
garna har kommuner och landsting genom trafikhuvudmännen fått rätten 
att driva persontrafik samtidigt som investcringsmöjligheterna har för
bättrats betydligt. 

SJ har i samband med förändringen av de yttre ramarna och förutsätt-
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ningarna för järnvägstrafikcn i~lctt en omfattande omstrukturering av 
atTårsvcrket SJ och SJ-koncernen. Det nya SJ som nu successivt växer fram 
har en helt ny organisation anpassad till kundernas krav och med ett 
decentraliserat resultatansvar. Målet är att SJ skall utveckla järnvägstrafi
kcn och ekonomiskt gå ihop till år 1991. Fr. o. m. år 1992 skall SJ vidare ge 
ett sådant ekonomiskt överskott så att självfinansiering kan ske av 
nödvändiga investeringar och utdelning ges på det bundna kapitalet. För 
att kunna möta framtiden som ett modernt och rationellt trafikföretag 
kommer SJ att koncentrera verksamheten till för järnvägen utvecklingsba
ra områden. 

I SJ :s åtgärdsprogram ingår också att lok och vagnar skall utnyttjas 
bättre genom nya tågplaner och effektivare verkstadsorganisation. Nya 
fordon skall tas fram för att erbjuda resenärerna snabbare, bekvämare och 
mer serviceutvecklade resemöjligheter. SJ:s stora innehav av mark och 
fastigheter skall med samma syfte exploateras och ge intäkter i stället för 
som i dag stora kostnader. Förbättrad kapitalanvändning och effektivare 
ckonomistyrning är andra exempel i det program som skall leda till ett SJ 

utan förluster. Programmet innebär också i övrigt att kraftfulla åtgärder 
vidtas för att förbättra och kundanpassa person- och godstrafiken. De nya 
planerna innebär en minskning med drygt 5 000 anställda under perioden 
1988- 1991. Den s. k. naturliga avgången under samma tid gör dock att 
500- I 000 personer måste nyanställas per år trots minskningarna. 

Regeringen går nu vidare på den inslagna vägen för att utveckla järn
vägstrafikcn på framtidsområdcn och skapa ett effektivare SJ. Som ett led i 
detta arbete föreslås att SJ får vissa ökade ekonomiska och administrativa 
beslutsbefogcnhetcr på fastighets- och finansieringsområdet som mera 
liknar de som konkurrenterna har. Med hänvisning till den pågående 
omstruktureringen inom SJ och SJ-koncernen bedömer regeringen att det 
ännu inte finns underlag att ta ställning till en mer utvecklad målstyrning 
av SJ. Det betyder att de övergripande mål som angetts för statens järnvä
gar i 1988 års trafikpolitiska beslut alltjämt bör gälla som riktlinjer för SJ:s 
agerande. Syftet skall vara att SJ skall utvecklas till ett modernt, effektivt 
och kundinriktat trafikföretag med en sådan lönsamhet att de kan överleva 
av egen kraft. 

Regeringen föreslår vidare att staten även i fortsättningen skall ta ansvar 
för regionalpolitiskt betydelsefull fjärrtågstrafik som inte kan komma till 
stånd på rent företagsekonomiska grunder. Detta sker genom att regering
en föreslår att 583,8 milj. kr. anvisas för ändamålet för budgetåret 
1989/90. I detta belopp ingår bl. a. att sovvagnstrafiken på övre Norrland 

skall tryggas. 
En utveckling av kombitrafiken är ett gemensamt intresse för näringsli

vet, transportmarknaden och samhället. Den är ett miljövänligt och kon
kurrenskraftigt alternativ till främst långtradartrafik på landsväg. För att 
utveckla SJ:s godstrafik och särskilt främja en fortsatt expansion av kom
bitrafiken föreslår regeringen ett utvecklingsbidrag på 455 milj. kr. Genom 

denna mcdelsbcräkning har också förutsatts att en omstrukturering kan 
ske av SJ:s godstrafik i former som bidrar till en tillfredsställande trans
portförsörj ni ng. 
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Till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut inrättades den I juli 1988 ett 
banverk med ansvar för järnvägens infrastrukturfrågor. Banverket skall 
svara för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet. Vidare skall 
banverket, utifrån en samhällsekonomisk ståndpunkt, bevaka och ta ini
tiativ till att järnvägens utvecklingsmöjligheter tas till vara i den del som 
avser infrastrukturen. Inom ramen för anvisade medel skall banverket 
bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. 

Genom att investeringar i järnvägsnätet fortsättningsvis skall grundas 
på samhällsekonomiska bedömningar, kan ett mer långsiktigt perspektiv 

anläggas på dessa än hittills då kortsiktiga effekter på SJ:s resultaträkning 
har haft en stor betydelse. Vidare kan man väga in faktorer i den samhälls
ekonomiska bedömningen som inte kommer till uttryck i de företagseko
nomiska kalkylerna, t. ex. positiva miljöeffekter, regionalekonomiska ef
fekter och låg olycksbenägenhet. 

En av banverkets mest angelägna arbetsuppgifter blir att utarbeta meto
der för en samhällsekonomisk bedömning av olika järnvägsprojekt. Enligt 
den av riksdagen beslutade ansvarsfördelningen ankommer det på banver
ket att upprätta långsiktiga verksamhetsplaner och, i mån av tillgång på 
medel, genomföra projekten i prioritetsordning. 

Regeringens och riksdagens styrnirg av verksamheten kommer därmed 
inte att ske genom en prövning av enskilda järnvägsprojekt. Styrningen 
kan i stället ske genom att mål för verksamheten successivt formuleras och 
fastställs. Utöver de anslagsbehov för banverket år 1990 som angavs i den 
trafikpolitiska propositionen (1987 /88: 50) föreslår regeringen att 10,6 
milj. kr. anvisas för den vid banverket inrättade järnvägsinspektionen. 
Genom bildandet av järnvägsinspektionen skapas ett fristående organ för 
säkerhetsfrågor. Inspektionen fattar självständigt beslut om säkerhetssy
stem och säkerhetsföreskrifter för spårtrafik och utövar tillsyn över denna. 
Vidare ankommer det på järn vägsinspektionen att besluta om undersök
ning av olyckor och olyckstillbud i spårtrafikcn och av sådana driftstör
ningar som berör säkerheten. 

Enligt L 988 års trafikpolitiska beslut skall eventuella merkostnader till 
följd av utlokaliseringen av banverkets huvudkontor till Borlänge inte 
finansieras med medel som anvisas för uppbyggande och bibehållande av 
järnvägens infrastruktur. Regeringen beräknar merkostnaderna för utloka
liseringen under perioden I juli 1988 - 31 december 1989 till 18 milj. kr. 

Sjöfart 

Riksdagen begärde i december 1987 förslag till sjöfartspolitiska åtgärder. 
Bakgrunden till denna begäran var de senaste årens utveckling för den 

svenska sjöfarten, som sedan år 1975 följer en nedåtgående trend. Antalet 
svenskflaggade fartyg har minskat med drygt en tredjedel. Vid utgången av 

år 1987 fanns 418 fartyg om ca 2 milj. ton dödvikt. 

Orsaken till den svenska handelsflottans minskning är huvudsakligen de 
internationellt sett höga bemanningskostnaderna. Svenska redare har i 
ökad utsträckning valt att driva fartyg under utländsk flagg med interna-
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tionaliseringsavtaL vilket innebär att ca I 200 svenska sjömän sysselsätts 
på utlandsflaggade fartyg. 

Riksdagen har under år 1988 beslutat om omfattande sjöfartspolitiska 
stödåtgärder som syftar till att sänka redarnas bemanningskostnader på 
svenska fartyg i fjärrfart. 

Ett särskilt bidrag införs fr. o. m. I januari 1989 till svenska rederier med 
38 000 kr. per helårsanställd sjöman sysselsatt på svenskt handelsfartyg i 
fjärrfart. Därigenom kan kostnaden för lagstadgade och avtalsbundna 
sociala avgifter reduceras med hälften. Utöver detta bidrag införs även 
från samma datum ett särskilt statsbidrag som motsvarar den del av 
lönekostnaderna som avser sjömansskatt som erläggs för sjömän sysselsat
ta på svenskt handelsfartyg i fjärrfart. 

De sjöfartspolitiska åtgärderna innebär att redarnas bemanningskostna
der sänks till internationaliseringsavtalets nivå. dvs. en sänkning med ca 
40%. Den totala kostnaden för staten beräknas för budgetåret 1989/90 till 
550 milj. kr. 

Sjöfartsverket har fr. o. m. l juli 1987 övergått till atTårsverksform vilket 
innebär att verket disponerar sina inflytande löpande inkomster inkl. de 
allmänna sjöfartsavgifterna. Verket har som mål att höjningen av sjöfarts
avgifterna skall hållas inom inflationsramen och att full kostnadstäckning 
skall eftersträvas vid prissättning på de produkter och tjänster som verket 
erbjuder. Statsmakternas styrning av sjöfartsverkets verksamhet har blivit 
mer övergripande och på grundval av verkets rullande treårsplan fastställs 
verkets servicemål och ekonomiska mål. 

Den övervägande delen av godstransporterna till och från Sverige sker 
sjöledes. Sjöfarts verket bedömer i treårsplanen för åren 1989 - 91 att den 
ekonomiska tillväxten i världshandcln medför en i huvudsak oförändrad 
fartygstrafik och fortsatt hög godsomsättning i de svenska hamnarna·. 

Luftfart 

Luftfartsverkets marknad har utvecklats gynnsamt de senaste åren. Tra
fiktillväxten inom inrikesflyget och särskilt regionalflyget är markant. För 
regionalflygets del har ökningen under de senaste åren legat på mer än 25 % 
per år. Trots att inrikesflyget numera befordrar mer än 7 milj. passagerare 
per år gör verket den bedömningen att tillväxtpotentialen är betydande. 
Luftfartsverket räknar i sina prognoser med en ökning av passageraranta
let i inrikestrafiken på ca 8 % per år mellan åren 1988 och 1990. För den 
reguljära utrikestrafiken räknar verket med en ökning på 7 °Ai och för 
charter med 4 % under samma period. 

Till följd av inrikesflygets starka tillväxt håller kapaciteten på att bli 
otillräcklig framför allt på Arlanda. Det är därför enligt verket viktigt att 
den kapacitet som finns tillgänglig i första hand används för sådan trafik 
som har betydelse för en tillfredsställande flygtransportförsörjning. 

För kommande treårsplan bedömer verket att investeringar om sam
manlagt 2 750 milj. kr. i löpande priser behöver genomföras. Detta är en 
ökning med ca 700 milj. kr. jämfört med gällande treårsplan. 
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Verket anger i treårsplanen att det soliditetsmål på 45% som fastställts 
för verksamheten inte kan följas om det föreslagna investeringsprogram
met skall kunna genomföras. Man anger att investeringsvolymen under 
treårsperioden skulle behöva minskas med närmare 700 milj. kr. för att 
bibehålla gällande mål. Verket föreslår därför ett sänkt soliditetsmål till 
40% för att kunna genomföra investeringsprogrammet. 

Regeringen förordar ett bibehållet soliditetsmål vilket innebär ett i prin
cip oförändrat investeringsutrymme under kommande treårsperiod. Ge
nom att regering och riksdag lägger fast långfristiga mål för soliditet, 
avgiftshöjningar och ekonomiskt resultat blir det en viktig uppgift för 
verket att prioritera sina investeringar, effektivisera verksamheten och 
finna kostnadseffektiva lösningar på olika kapacitetsproblem. Regeringen 
anser i detta sammanhang att sådana investeringar som kan lösa kapaci
tctsproblemen på Arlanda måste prioriteras. 

Det s. k. SILA-protokollet sätter gränser för vad verket kan ta ut i 
avgiftshöjningar. Staten skall enligt detta verka för att luftfartsverkets 
avgifter skall höjas med lägre procenttal än inflationen. 

Regeringen anser att den begränsning som följer av SILA-protokollet i 
detta avseende bör hävas. Därmed skulle avgiftssystemet kunna användas 
som ett rörligt styrmedel, vilket är önskvärt i den expansionsfas som 
luftfarten nu befinner sig i. 

Regeringen föreslår vidare att beslutanderätten i fråga om luftfartstaxor 
delegeras till luftfartsverket. Regeringen fattar för närvarande beslut om 
landningsavgift, passageraravgift, undervägsavgift samt den fasta avgifts
dclen i den s. k. tvådelade tariffen för det tunga inrikesflyget. Luftfartsver
ket beslutar redan om övriga avgifter. 

Luftfartsverket föreslås få nämnda befogenheter fr. o. m. den I juli 1989. 

Post väsende 

Enligt flera genomförda undersökningar står sig svensk postservice väl i ett 
internationellt perspektiv. Detta gäller både portoutveckling och beford
ringsstandard för brev. Den allmänna inriktningen av verksamheten under 
den närmaste treårsperioden kommer att innebära en fortsatt kundorien
tering och en koncentration på postens grundläggande uppgifter, dvs. att 
förmedla brev, paket och betalningar från alla till alla. 

Statsmakternas styrning av postens verksamhet sker genom att mål läggs 
fast för servicen samt att vissa krav formuleras på verksamheten. För 
treårsperioden 1990-1992 bör målet vara att 95 % av normalbreven skall 
befordras över natt samt att den rikstäckande kassaservicen bibehålls. 
Vidare bör det ekonomiska resultatet motsvara ca 5 % av omsättningen för 
att möjliggöra nödvändiga investeringar och konsolidering. 

Målen för servicen samt förväntad volymtillväxt med 3-4% för brev 
under den kommande treårsperioden kommer att kräva fortsatta stora 
investeringar i utrustning och lokaler. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 8 

13 



Telekommunikationer 

Teletrafiken har ökat starkt under senare år. Trafiken beräknas fortsätta att 
växa kraftigt under de närmaste åren. En bidragande orsak är att olika 
former av datakommunikation väntas öka med ca 30% per år. Telefontra
fikens tillväxt är relativt sett mycket lägre (ca 5 %) men av stor omfattning i 
absoluta tal. 

Sverige är världens telefontätaste land. Den höga telefonanslutningen är 
betydelsefull när det gäller att tillgodose det växande behovet av data- och 
textkommunikation. Sverige har också fler dataanslutningar per invånare 
än i något annat land i Europa. 

Telefonnättjänsten är fortfarande dominerande bland televerkets tjäns
ter. Elektronikens utveckling och användning inom tclekommunikations
området gör dock att nya viktiga tjänster växer fram. Snabbast ökar 
tjänster när det gäller kommunikation av data och text av olika slag. 

Riksdagen fattade under våren beslut om inriktningen av telepolitiken. 
Enligt beslutet skall telesystemet utformas så att det ger god tillgänglighet 
och service för de grundläggande telekommunikationerna. Som servicemål 
används framkomlighet, leveranstider och tid för felavhjälpning. Treårs
planen inriktas på att fullfölja beslutet. 

Verksamheten kan komma att påverkas av en ökad konkurrens. Det s. k. 
anslutningsrnonopolet kommer att helt ha upphävts under år 1989. 

Televerket skall som affärsverk drivas enligt affårmässiga principer med 
krav på tillfredsställande lönsamhet. Verkets kostnader skall således täckas 
av intäkter från dem som utnyttjar tjänsterna. I princip skall varje tjänst 
bära sina kostnader. 

Taxorna beräknas höjas med i genomsnitt 3 % per år. En viss taxeom
läggning kommer även att genomföras. 

Kollektivtrafik m. m. 

Regeringen har beslutat att göra en översyn av transportrådets verksam
het. Översynen skall vara klar vid årsskiftet 1989/90. 

Inom yrkestrafikområdet har riksdagen fattat beslut om en fortsatt avreg
lering. Behovsprövningen skall slopas även för persontransporter och ersät
tas med en skärpt lämplighetsprövning av den som söker trafiktillstånd. 

Enligt riksdagsbeslutet som föregick lagen om handikappanpassad kol
lektivtrafik ( 1979: 558) skall handikappanpassning genomföras under en 
tioårsperiod. Transportrådet avser att under budgetåret 1989/90 genomfö
ra en utvärdering av systemet för handikappanpassning av kollektivtra
fiken. 

Genom det trafikpolitiska beslutet avsattes 50 milj. kr. för bidrag till 
kommuner och trafikhuvudmän för investeringar som underlättar för 
handikappade att använda kollektiva färdmedel. Bidragen avser att stimu
lera ytterligare åtgärder utöver vad nuvarande föreskrifter kräver. 

Riksfärdtjänsten syftar till att ge gravt handikappade personer möjlighe
ter att göra längre resor till normala kostnader. Resorna skall företas för 
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rekreation eller andra enskilda ändamål. En proposition med förslag till 
framtida utformning av riksfärdtjänsten kommer att presenteras under 
våren 1989. 

1978 års trafikhuvudmannareform har inneburit en standardförbättring 
av den lokala och regionala kollektivtrafiken och även i övrigt medfört 
flera positiva effekter som t. ex. ökad produktionsvolym och resande
frekvens, lägre energiförbrukning och bättre miljö genom minskade avgas
utsläpp. 1988 års trafikpolitiska beslut innebär ytterligare ett steg i trafik
huvudmannareformen genom att ansvaret för lokal och regional person
trafik på järnväg tillförs trafikhuvudmännen. 

Forsknings- och utvccklingsverksamhet 

För att effektiviteten inom transportsektorn skall kunna höjas krävs ett 
fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete rörande bl. a. fordon. trans
portsystem och transportorganisation. En målmedveten satsning på forsk
nings- och utvecklingsverksamhet är därför en viktig del av regeringens 
trafikpolitik. 

För att skapa möjligheter för statens väg- och trafikinstitut (VTI) att 

effektivisera sin planering föreslås att institutet fortsättningsvis finansierar 
sina löpande investeringar med avskrivnings- och överskottsmedel. VTI 
föreslås också få ett särskilt anslag på 5 milj. kr. budgetåret 1989/90 för 

återanskaffningar av sin basutrustning. 
Transportforskningsberedningcn har under år 1988 fått en ny och mer 

ändamålsenlig organisation. Beredningen kommer under budgetåret 
1989/90 att fortsätta arbetet med att utveckla miljövänlig och energieffek
tiv teknik för kollektivtrafik och regional järnvägstrafik, bl. a. med hjälp av 
det anslag på 100 milj. kr. som beredningen fått som en följd av det 
trafikpolitiska beslutet. Beredningen kommer också att i samarbete med 
tele- och postverken initiera ny samhällsinriktad forskning om informa
tionsteknologins utveckling inom post- och telekommunikationerna. 

Vädcrtjänst 

Sverige är sedan starten med i den europeiska vädersatellitorganisationen 
Eumetsat. Organisationen står nu inför ett generationsbyte av satelliter. 
För att Sverige skall kunna vara med och påverka hur ett framtida me
teorologiskt satellitsystem skall vara utrustat och därmed kunna påverka 
kostnaderna för systemet föreslår regeringen att Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI) tilldelas medel för att kunna delta i det 
europeiska planeringsarbetet på detta område. 

SMHI har krav på sig att successivt föra över kostnader till uppdrags
verksamheten. Detta har lett till att institutet i sin uppdragsverksamhet tar 

ut högre priser än vad t. ex. utländska vädertjänster gör. Bl. a. för att klara 
konkurrensen från dessa föreslår regeringen att SMHI får gå in som deläga
re i ett aktiebolag. 
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Öresundförbindelserna 

Arbetet med att få fram underlag för förslag till en regcringsöverenskom
mclsc mellan Danmark och Sverige om fasta förbindelser över Öresund 
har fortsatt också under år 1988. Arbetet innebär en komplettering av 
tidigare framtaget utredningsmaterial vilket år 1987 redovisats i rapporter
na Fasta Örcsundförbindelscr (SOU 1987:41) och Miljökonsekvenser av 
fasta Öresundsförbindelser (SOU 1987:42). 

Komplctteringsarbetet under år 1988 har i första hand avsett ett närma
re studium av alternativet med enbart en borrad tunnel för järnvägstrafik 
mellan Köpenhamn och Malmö, som i trafikmässig, ekonomisk och miljö
mässigt hänseende jämförs med alternativet med en kombinerad väg- och 
järnvägsförbindelse i samma linje. Vidare har möjligheterna undersökts 
att utföra den kombinerade förbindelsen i etapper - först en järn vägsför
bindelse och senare en vägde! - på det sätt som avses i den numera 
beslutade fasta förbindelsen över Stora Bält. 

Resultatet av 1988 års kompletteringsarbete kommer att redovisas i en 
gemensam dansk och svensk rapport i början av år 1989. 

Nordiska och internationella frågor 

Det nordiska samarbetet på trafik- och transportområdet är väl utvecklat. 
Inom nordiska ämbetsmannakommittcn för transportfrågor (NÄT) drivs 
ett flertal projekt som i huvudsak finansieras över nordiska ministerrådets 
budget. Under senare år har tyngdpunkten i projcktverksamheten alltmera 
kommit att ligga på trafikpolitiska frågor som tillsammans med miljöfrå
gor och högteknologifrågor prioriteras vid val av nya projekt. Nordiska 
trafiksäkerhetsrådet (NTR) har utarbetat en långsiktig handlingsplan för 
att effektivisera det nordiska samarbetet på trafiksäkerhetsområdet. Pla
nen har antagits av Nordiska ministerrådet och har trätt i kraft under år 
1988. Nordiska ministerrådet har anvisat ökade resurser för planens ge
nomförande. 

I november 1988 enades Nordiska ministerrådet om en ekonomisk 
handlingsplan för den kommande treårsperioden - "Ett starkare Nor
den". I detta program lades en rad riktlinjer om det ekonomiska samarbe
tet fast. De omfattar även åtgärder på transportområdet. 

Planen innebär att de nordiska länderna nu för första gången kan utpeka 
ett antal prioriterade nordiska infrastrukturområden. Dessa är sex till 
antalet och omfattar Nordkalotten. Oslo- västra Sverige. södra delen av 
svenska västkusten, förbindelserna genom Danmark, Stockholm -Hel
singfors samt förbindelserna med kontinenten. 

Sverige deltar aktivt i arbetet med internationella transportpolitiska 
frågor. Samarbete sker bl. a. inom ramen för Europeiska transport minis
terkonferensen (CEMT), Landtransportkommitten inom FN:s ekonomis
ka kommission för Europa (ECE). Sjöfartskommitten inom Organisatio
nen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Konsultativa sjö
fartsgruppen (CSG), Internationella sjöfartsorganisationen (!MO), Inter
nationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och Europeiska civila luft
fartskonferensen (EC AC). Inom ramen för CEMT och i samverkan med 
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OECD förbereds på svenskt initiativ en trafik- och miljökonfrrens med Prop. 1988/89: 100 
deltagande av ländernas transport- och miljöministrar. Konferensen pla- Bil. 8 
neras äga rum i november 1989. 

EG:s stats- och regeringschefer beslöt år 1985 att den s. k. vitbokens 
förslag om inrättande av en fri gemensam marknad inom EG fr. o. m. år 
1993 skall genomföras. Flera viktiga beslut har därefter fattats för att 
förverkliga detta mål. inte minst i fråga om en gemensam framtida trans
portpolitik. 

Denna utveckling kommer att få mycket stor inverkan på Sverige och 
möjligheterna att på transportområdet bedriva konkurrens på lika villkor 
med EG-länderna. Sverige har därför tillsammans med Norge i juni 1988 
begärt förhandlingar med EG på luftfartsområdet. För närvarande över
vägs att på motsvarande sätt tillsammans med Norge och Finland begära 
förhandlingar med EG vad avser landtransportcr. Samtidigt fortsätter 
arbetet inom CEMT med att undersöka förutsättningarna för ingående av 
ett multilateralt avtal om landsvägstrafiken. En arbetsgrupp under svenskt 
ordförandeskap studerar för närvarande frågan. 

Sammanfattning av budgetförslagen 

Sammantaget innebär förslagen att anslagen under sjätte huvudtiteln ökar 
med 2 45 I milj. kr. enligt nedanstående sammanställning. 

An\'isat 
1988/89 

Kommunikations-
departementet m. m. 25,8 

Vägväsende 8 563.4 
Trafiksäkcrhct 58.6 
Järnvägstrafik 3 182.8 
Sjöfart 527.9 
Lutifart 98.2 
Postväsendc 619.8 
Kollektivtrafik m. m. 707.9 
Transport forskning 77.0 
Övriga ändamål 165,6 

Summa 14027,l 

Förslag 
1989/90 

Milj. kr. 

34,I 
9 552.9 

191.9 
3 823,0 

850,7 
102,I 
598.3 

I 099.9 
84.7 

140.7 

16478,3 

Förändring 

8.3 
989.5 
133.3 
640.2 
322,7 

3,9 
- 21,5 

392,0 
7,7 

- 24,9 

2451,2 

Affärsverkens driftskostnader tas inte upp i statsbudgeten. De samman
lagda driftskostnaderna inkl. avskrivningar för affärsverken under kom
munikationsdepartementet har för kalenderåret 1989 beräknats till 49. 7 
miljarder kronor enligt följande fördelning. 

SJ 
Sjöfarts verket 
Luftfartsverket 
Post verket 
Televerket 

13,8 miljarder kronor 
0,6 miljarder kronor 
1,5 miljarder kronor 

14.4 miljarder kronor 
19.4 miljarder kronor 

Kostnaderna skall täckas av verkens intäkter. 
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Kommunikationsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet H ulterström 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Inledning 

Genomförande av det trafikpolitiska beslutet 

Riksdagen fattade under våren beslut om en ny trafikpolitik (prop. 

1987 /88: 50, TU 13, 15- 24 och 27). Beslutet omfattar inriktningen av 

trafikpolitiken inför 1990-talct samt en rad åtgärder inom transportsek

torns olika delar. Det framhålls i beslutet att trafikpolitiken står inför fem 

stora uppgifter. Det gäller att genom omedelbara och långsiktiga åtgärder 

kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan. att minska antalet dödade och 

skadade i trafiken, att utveckla infrastrukturen för 2000-talets behov, att 

höja effektiviteten inom såväl transportsystemet som helhet som inom de 

olika trafikgrenarna och att säkerställa en tillfredsställande trafikförsörj

ning i alla delar av landet. 

Det övergripande målet för trafikpolitiken är enligt riksdagens beslut att 
erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsstäl

lande. säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhälls
ekonomiska kostnader. Detta mål vidareutvecklas i fem delmål: 
- Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas ocn näringslivets 

grundläggande transportbehov tillgodoses. 

- Transportsystemet skall utformas så att det bidrar till ett effektivt 
resursutnyttjande i samhället som helhet. 

- Transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt ställda krav 
på säkerhet i trafiken. 

- Transportsystemet skall utvecklas så att en god miljö och hushållningen 

med naturresurser främjas. 

- Transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans. 

Beträffande inriktningen av trafikpolitiken i stort innebär riksdagsbeslu

tet att konsumenterna bör ha så stor valfrihet som möjligt när det gäller 

utnyttjandet av olika trafikmedel. Effektiv konkurrens mellan trafikutöva

re och transportsystem skall förenas med en ökad samverkan mellan olika 

transportmedel och trafikslag. Vidare framhålls att beslut om hur trans

porterna skall utföras bör fattas i så decentraliserade former som möjligt 

men att samhället skall ha ansvaret för att de trafikanläggningar som 

behövs för allmänna transportbehov kommer till utförande. 
Det råder bred enighet i riksdagen om dessa mål och riktlinjer och vi 

befinner oss således för närvarande i en genomförandefas. Det trafikpoliti

ska beslutet medför att en rad administrativa och organisatoriska frågor 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 8 

18 



måste lösas. Speciellt gäller detta järn vägssektorn, där en ny myndighet, Prop. 1988/89: I 00 
banverket, inrättats med ansvar för järnvägens infrastruktur. En särskild Bil. 8 
myndighet. järn vägsinspektionen, med ansvar för säkerhets frågor har ock-
så inrättats. Förhandlingar pågår mellan staten och trafikhuvudmännen 
inför deras övertagande av ansvaret för trafikeringen på länsjärnvägarna. 
Det nya anslaget för byggande av länstrafikanläggningar har också innebu-
rit arbete med inrättande av nya samverkansorgan i länen för prioritering 
av insatser mellan länsvägar och länsjärnvägar samt kollektivtrafikanlägg-
ningar. Även en lång rad andra administrativa åtgärder har vidtagits eller 
planeras inom transportsektorns olika delar. Bl. a. har således riksdagen 
efter förslag från regeringen beslutat om en fortsatt avreglering inom yrkes
trafikområdet. Den s. k. behovsprövningen. som tidigare avskaffats för gods
transporter, slopas även för persontransporter. Reglerna om lämplighets
prövning av den som söker trafiktillstånd skärps däremot. 

De av riksdagen fastslagna målen och riktlinjerna för trafikpolitiken 
innebär krav på en intensiv och kontinuerlig uppföljning av utvecklingen 
och kommer att kräva beslut om åtgärder på många områden under de 
kommande åren. Det är mot denna bakgrund mina förslag och bedöm
ningar i det följande bör ses. 

Underhåll av infrastrukturen 

Under de senaste åren har trafikutvecklingen varit sådan att ökningstalen 
inom flera sektorer vida överskridit tidigare gjorda prognoser. Den mest 
allvarliga effekten av trafikökningen är att vägarna slits ned i betydligt 
snabbare takt än vad man tidigare räknat med. Trafiken på vägarna har 
ökat med i genomsnitt 5-6 % per år. Under år 1986 ökade således trafiken 
med 6,2 %, år 1987 med 5,3 % och år 1988 bedöms trafiken öka med 5.6 %. 
Det högtrafikerade vägnätet har. främst i storstadsområdena, påverkats 
kraftigt av den stora trafikökningen. Det tågtrafikerade vägnätet lider å sin 
sida av bristande underhåll. Mot denna bakgrund kommer underhållskost
naderna under de närmaste åren att öka mycket snabbt. Härtill kommer 
att ett stort antal broar behöver repareras och förstärkas i de delar av 
landet som inte omfattas av det s. k. bärighetsprogrammct. 

Kraftfulla åtgärder måste därför vidtas för att bryta den pågående ned
slitningen av vägnätet och upprätthålla en god väghållning. 

Även på järnvägssidan föreligger en eftersläpning av underhåll och 
reinvesteringar. Detta påverkar möjligheterna att höja kvaliteten på järn
vägstrafiken och inverkar därigenom bl. a. negativt på SJ:s möjligheter att 
förbättra sin ekonomi i av riksdagen beslutad takt. Även här krävs därför 
ökade insatser. 

Jag återkommer till dessa frågor vid min behandling av anslagen för väg
och järnvägsunderhållet. 
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Ett starkare Norden 

Den ökande trafiken medför behov av investeringar i infrastrukturen. 
Synen på transportsystemet kan därvid inte begränsas till att gälla enbart 
Sverige. Om man skall kunna stärka Nordens samlade konkurrenskraft 
måste de nordiska ländernas infrastrukturer byggas ut på ett bättre sätt än: 
dag. De måste dessutom kopplas samman, dels sinsemellan, dels med det 
övriga Europa. 

I november 1988 enades Nordiska ministerrådet om en ekonomisk 
handlingsplan för den kommande treårsperioden - "Ett starkare Nor
den". I detta program lades en rad riktlinjer om det ekonomiska samarbe
tet fast. De omfattar även åtgärder på transportområdet. 

Planen innebär att de nordiska länderna nu för första gången kan utpeka 
ett antal prioriterade nordiska infrastrukturområden. Dessa är sex till 
antalet och omfattar Nordkalotten, Oslo-västra Sverige, södra delen av 
svenska västkusten. förbindelserna genom Danmark. Stockholm- Hel
singfors samt förbindelserna med kontinenten. 

Kännetecknande för dessa områden är att de fortsatta investeringarna i 
infrastrukturen skall grundas på en helhetssyn på transportsystemet. Det 
är således nödvändigt att gö1a avvägningar mellan olika trafikpolitiska mål 
t. ex. regionalpolitiska insatser och miljömässiga bedömningar. Det kan 
t. ex. gälla att större trafikleder kompletteras med välplanerade anslutande 
leder, förbifarter, planfria korsningar och andra åtgärder av säkerhets
höjande och miljöförbättrande karaktär. 
- När det gäller Nordkalotten är det viktigt att överbrygga de stora 

avstånden, inte minst av regionalpolitiska skäl. Det gäller därför att 
utveckla både flygtrafiken och den långväga busstrafiken. Detta kräver 
fortsatta satsningar på investeringar i infrastrukturen. 

- För Norges och västra Sveriges förbindelser med främst kontinenten är 
en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen i Osloregionen och i Bohus
län- Värmland- Dalsland av strategisk betydelse. Behovet av fortsatta 
insatser gäller främst vägar och järnvägar. 

- På södra delen av den svenska västkusten håller E6-an en förhållande
vis hög standard. I detta infrastrukturområde är det i stället järnvägen 
som i första hand måste rustas upp och byggas ut. Den låga standarden 
på huvuddelen av västkustbanan är ett klart hinder mot en effektivise
ring av järn vägstrafiken inom Norden och med kontinenten. 

- Förbindelserna genom Danmark är viktiga både för den nordiska trafi
ken och för trafiken till och från det övriga Europa. Den redan besluta
de kombinerade väg- och järnvägsförbindelsen över Stora Bält kommer 
att få stor betydelse i sammanhanget. Motorvägsnätet och järnvägsnätet 
i Danmark behöver dock successivt byggas ut och rustas upp. 

- Stockholm - Helsingfors är en beprövad färjeled. Men den behöver 
kompletteras med tågförbindeiser mellan sydvästra Finland och Stock
holmsområdet. Dessutom behövs en upprustning av vägar och järnvä
gar i Åbo/Helsingforsregionen. 

- När det gäller förbindelserna med kontinenten är det främst två relatio
ner som ministerrådet pekar ut i sin handlingsplan. Den första gäller 
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förbindelsen mellan kontinenten och södra Skåne. Den norska, svenska 
och finska kontinenttrafiken kräver effektiva färjeförbindelser från söd

ra Sverige. Ytterligare tågfärjeleder utreds. Den andra relationen gäller 

Öresundsförbindelsernas framtida utformning. De svenska och danska 
Öresundsdelegationerna har fått i tilläggsdirektiv att undersöka möjlig

heterna att utföra en järnvägsförbindelse i form av en borrad tunnel. 
Möjligheten att finna en s. k. etapplösning skall dessutom undersökas. 

Detta skulle innebära att man först bygger järnvägsdelen och därefter 

vägdelen av en fast förbindelse. Delegationerna beräknas komma med 
sin rapport i början av år 1989. 

Samordnad investeringsplanering 

I Sverige kommer i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1987 /88: 50 bil. 
I, TU 13, rskr. 159) en fortsatt samordnad och långsiktig investeringspla

nering att genomföras för infrastrukturutbyggnaden inom de olika trafik

grenarna. 

Syftet med denna samordnade planering är att regering och riksdag skall 
få bättre överblick över framtida större investeringar i infrastrukturen. 

Det kan gälla avvägningar mellan olika slag av trafik, mellan kollektiva 

och individuella transporter, mellan ekonomiska ramar för nationellt in

riktade investeringar och länstrafikinvesteringar osv. Samhällsekonomis

ka bedömningar kan också behöva göras av effekterna av sådana åtgärder 

som i väsentlig grad kan påverka samhällsutvecklingen i övrigt. I vissa fall 

finns också anledning för statsmakterna att ta ställning till enskilda större 
investeringar. Med en tidsmässig samordning i planeringen, användning 

av ett gemensamt planeringsunderlag och tillämpning av enhetliga sam

hällsekonomiska utvärderingsmetoder ökar möjligheterna att jämföra de 
samlade effekterna av investeringar inom olika trafikgrenar. 

Med anledning av riksdagsbeslutet har regeringen uppdragit åt banver
ket, luftfartsverket, sjöfartsverket och vägverket au för sina resp. verksam
hetsområden utarbeta och redovisa en långsiktig investeringsplan. Upp
draget skall redovisas till regeringen senast den I januari 1991. Regeringen 
har därför uppdragit åt transportrådet att till grund för verkens arbete 
utarbeta ett gemensamt planerings- och prognosunderlag samt beskriv
ningar av långsiktiga utvecklingstendenser för transportsektorn. 

Regeringsbeslutet innefattar också ett uppdrag åt statens naturvårdsverk 

att till grund för verkens arbete utarbeta ett underlag avseende olika 
regioners känslighet för skilda slag och mängder av emissioner. 

Sverige och den europeiska integrationen 

De kommande åren kommer således i hög grad att präglas av ett genomfö

rande av olika åtgärder inom ramen för det trafikpolitiska beslutet. Stora 
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ansträngningar måste också göras för att Sverige i enlighet med riksdagens 
uttalade önskemål skall kunna fungera som en naturlig del av en gemen
sam europeisk transportmarknad. 

Den europeiska gemenskapen (EG) har som mål att en gemensam inre 
marknad skall införas år 1993. EG:s ministerråd har fattat beslut om 
gemensamma sjöfarts- och luftfartspolitiska åtgärder. Beslut har nyligen 
också fattats om att alla särskilda transporttillstånd och kvoter för den 
gränsöverskridandc lastbilstrafikcn mellan medlemsstaterna sk~ll vara av
vecklade den I januari 1993. Därigenom kommer en fri marknad för 
sådana transporter att upprättas inom EG. Viktiga beslut om harmonise
ring av de grundläggande konkurrensvillkoren för landsvägstrafiken har 
tagits eller förbereds inom EG. Detta gäller chaufTcirers arbets- och viloti
der. fordonens mått och vikter samt tillträdesvillkoren för att bli åkare 
resp. bussförctagare. Enighet har dock ännu inte uppnåtts om utformning
en av vägtrafikbeskattningen. 

Enligt min mening är det mycket viktigt att svenska regler på sådana 
områden där EG redan fattat eller förbereder beslut om en gemensam 
politik på transportområdet utformas på ett sådant sätt att konkurrens
snedvridningar inte uppstår. Svenska företag måste i framtiden kunna 
arbeta på en gemensam europeisk transportmarknad på samma villkor 
som konkurrenterna utan risk för diskrimineringar. Sverige har därför 
tillsammans med Norge begärt förhandlingar med EG om ingående av 
avtal på luft fartsområdet. Vidare övervägs att tillsammans med Norge och 
Finland på motsvarande sätt begära förhandlingar på landtransportområ
det. Sverige söker också samtidigt som en följd av beslutet i Nordiska 
Ministerrådet år 1987 att avveckla de hinder för trafiken som alltjämt 
finns mellan de nordiska länderna. Arbete pågår också inom ramen för den 
europeiska transportministerkonferensen (CEMT) med utarbetande av ett 
multilateralt avtal om landsvägstrafiken till vilket Sverige tagit initiativ. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 8 

22 



A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

A l. Kommunikationsdepartementet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Personal 

19353000 
20400000 
21915000 

1988/89 

75 

Beräknad 
ändring 
1989/90 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

20400000* 
(17900000) 

( + 1515000) 
(+ 600000) 

*Av angivet belopp har inte 180000 kr. ställts till kommunikationsdcpartemcntcts 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 21 915 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångs
punkt i en real minskning av utgifterna om 5 % för treårsperioden 
1989/90-1991/92 med fördelningen 2, I och 2% för första, andra resp. 
tredje budgetåret. 

Jag har i mitt förslag beaktat RC-organisationens upplösning. 

Under anslaget har beräknats medel för extra utgifter. Det särskilda 
anslaget Extra utgifter kan därför utgå. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 21 915 000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

7 344085 
4800000 
5 300000 

Reservation 928114 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
ten bör anslaget uppgå till 5 300000 kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 5 300000 kr. 
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A 3. Viss internationell verksamhet* 

*Tidigare redovisat under anslaget J 6. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3 395 690 
2815000 
6950000 

I. Förhandlingar rörande luftfarten 
2. Förenta Nationernas ekonomiska 

kommission för Europa (ECE) 
3. Europeiska transportminister-

konferensen (CEMT) 
4. Internationella järn vägsfördragen 

(COTIF) 
5. Internationellt samarbete rörande 

sjöfarten samt Internationella sjö-
fartsorganisationen (I MO)* 

6. Diverse internationell verksamhet 
7. Ministermöte I 990 (CEMTl 

Summa kr. 

Anvisat 
1988/89 

400000 
450000 

400000 

20000 

1320000 
225000 

2815000 

* Redovisas delvis under littera E. Sjöfart 

Beräknad ändring 
1989/90 

200000 
175 000 

40000 

- 10000 

-120000 
350000 

3500000 

4135000 

Under anslagsposterna 1-5 har en viss omfördelning skett samt hänsyn 
tagits till kostnadsutvccklingcn. Anslagsposten 6. inkluderar kostnader i 
samband med utländska besök. För nästa budgetår har jag under anslags
posten 7. beräknat kostnader för den europeiska transportministerkonfe
rensen (CEMT) som skall äga rum under våren 1990. 

Anslaget har beräknats till 6 950000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss internationell 11erksamhet för budgetåret 1989/90 anvi

sa ett förslagsanslag på 6 950000 kr. 
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B. Vägväsende 

1. Vägverkets uppgifter 

Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om väghållning. 
Verkets uppgifter är att svara för statens väghållning, svara för planeringen 
av riksvägarna, fördela statsbidrag till vägar och kollektivtrafikanläggning
ar m. m. samt svara för tillsyn av statskommunvägarna samt viss enskild 
väghållning. Väglagen (1971:948 ändrad 1987:459, 1987:745, 1988:413 
och 1988:953) samt vägkungörelsen (1971:954 ändrad 1987:461 och 
1988: 1016) innehåller de grundläggande bestämmelserna om väghållning
en. 

Ett av vägverket helägt bolag - Swedish National Road Consulting 
Aktiebolag - bildades år 1982. Bolaget skall på affärsmässiga grunder 
bedriva exportverksam het på väghållningsområdet. 

2. Vägnätet 

Det svenska väg- och gatunätet är mycket omfattande och uppgår till totalt 
drygt 420000 km. Vägnätet består av allmänna och enskilda vägar samt 
tätorternas gator. Det allmänna vägnätet omfattar omkring I 04 300 km. 
Av dessa sköter staten genom vägverket väghållningen på omkring 98 500 
km statliga vägar. Väghållningen för resterande 5 800 km - de s. k. stats
kommunvägarna - sköts av de kommuner som har förordnats till egna 
väghållare. För närvarande har 110 kommuner sådana förordnanden. 

Det allmänna vägnätet kompletteras av kommunala vägar och gator -
omkring 32 000 km - samt av en mängd enskilda vägar vars sammanlagda 
längd har uppskattats till omkring 280000 km. Av de enskilda vägarna 
erhåller omkring 71 200 km statligt bidrag. 

I nedanstående tabell redovisas omfattningen vid slutet av vart och ett 
av åren 1985- 1988 av statliga insatser på vägnätet i resp. års prisnivå, 
väglängder m. m. 
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1985 1986 1987 1988* 

Allmänna vägar 
statsvägar: 
väglängd (km) 98200 98200 98400 98 500 
anslag/medel (milj. kr.) 
- drift (inkl. invest. i 

an läggn i ngst i I !gångar 3961 4193 4420 4544 
- byggande 970 I 088 I 000 I 020 
- beredskapsarbeten (VV regi) 190 205 187 150 

personal** 12 219 12100 11000 11000 
därav fast anställda 8619 8482 8 251 8200 
statskommunvägar: 
väglängd (km) 5800 5800 5800 5800 
bidrag(milj. kr.) 
- drift 698 681 651 664 
- byggande 340 340 360 

370 
Kommunala gator 
gatulängd (km) 27200 27 200 32 500 

32 500 
Enskilda ,·ägar 
bidragsberättigade 69900 70900 71200 71300 
vägar(km) 
hidrag (milj. kr.) 
- drift 280 343 361 408 
- byggande 30 30 JO 
icke bidragsberättigade 
vägar(km) 210000 210000 210000 

210000 
Totalt 
väglängd 30 juni (km) 410000 410000 420000 420000 
motorfordon (antal) 3519000 3608000 3 730000 3840000 
anslag/bidrag (milj. kr.) 6479 6880 7004 7156 

.. Beräknat för :lr 1988 . 
*" Per den 31 december. 

Det allmänna vägnätet är uppdelat i riks1·ägar och länsl'ägar. Riksvägnä-
tet uppgår för närvarande till omkring 14 200 km och länsvägnätet till 
omkring 84 200 km. Vilka vägar som skall vara riksvägar beslutas enligt I § 
vägkungörelsen (1971 :954) av regeringen. Vissa riksvägar är utmärkta 
som curopavägar i enlighet med 1950 års deklaration om europavägar. 

3. Trafik och Trafikutveckling 

3.1 Bilismen 

Vägarna och vägtrafiken är en viktig del av transportsystemet och är en 
förutsättning för att de flesta andra transportmedel skall kunna fylla sina 
uppgifter. I dag sker drygt 85 % av allt resande, uttryckt i personkilometer. 
på vägarna. 

Trafiken på vägarna har ökat kraftigt under senare år. På de statliga 
vägarna ökade trafiken med 6,2 % år 1986 och 5,3 % år 198 7. Under år 
1988 bedöms trafiken öka med 5.6 %. Den starka trafiktillväxten hänger 
till stor del samman med den under senare år positiva ekonomiska utveck
lingen. 

Trafikflödet på de mer trafikerade vägarna redovisas i figur I. 
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Figur I. Statliga vägar med trafik över 2 000 fordon per dygn. 
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Trafikarbetet på vägnätet uppgick år 1987 till omkring 59 miljarder 
fordonskilometer, varav personbilstrafiken svarade för 54 miljarder. Last
bilarnas andel av trafikarbetet uppgick till 4 miljarder fordonskilometer. 
De lätta lastbilarna svarade för omkring hälften av detta trafikarbete. 
Övriga fordon. främst bussar, svarade för I miljard fordonskilometer. 

Merparten av trafikarbetet sker på de statliga vägarna. År 1987 uppgick 
trafikarbetet på dessa vägar till omkring 36 miljarder fordonskilometer. 

För närvarande finns det 3,4 miljoner personbilar i trafik, och antalet 
personbilar bedöms öka med drygt I 0 % fram till sekelskiftet. 

Trafikökningen under de senaste åren har kraftigt överskridit de progno
ser som gjorts. Ett arbete med att se över prognoserna har därför inletts. 

Index 
170 
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150 

140 

130 

120 

110 

100 
1970 1975 1980 1985 1990 

Figur 2. Trafikarbetet på statsvägarna åren 1970- 1987. 

3.2 Lastbilstrafiken 

Godstransporterna med lastbil uppgick år 1987 preliminärt till 24,6 mil
jarder tonkilometer. varav de långväga transporterna - över 10 mil -
svarade för 18 miljarder tonkilometer. Totalt finns det i Sverige omkring 
230 000 lastbilar. Av dessa var 160 000 registrerade för en skattevikt under 
2 ton. 44000 för en skattevikt mellan 2-9,9 ton samt 26000 för en 
skattevikt av 10 ton och därutöver. Antalet registrerade påhängsvagnar var 
den I januari 1987 omkring 6 000 och antalet släpvagnar med en skattevikt 
över 1 ton uppgick till omkring 38 000. 

Godstransporterna bildar ett komplext mönster med i vissa fall stora 
obalanser i godsflödena. Från Stockholmsområdet och norrut t. ex. domi
nerar inom fjärrtrafiken på landsväg styckegodstrafiken, medan järnvä
gens massgodstransporter har dominerande flöden söderut. Detta leder till 
att fjärråkarna - som har en genomsnittlig godsbeläggning på 65 % - har 
svårt att skaffa gods söderut, medan järnvägen - som uppskattningsvis 
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har en genomsnittlig godsbeläggning på 50% - i stor utsträckning saknar 
gods norrut. Inom flyget och sjöfarten förekommer liknande obalanser. 

lastbilstrafikens omfattning hänger nära samman med konjunkturerna 
och näringslivets strukturomvandling. Totalt sett har den med lastbil 
transporterade godsmängden sedan början av 1970-talet minskat från 
omkring 450 miljoner ton per år till för närvarande omkring 350 miljoner 
ton. För långväga transporter över 10 mil är dock utvecklingen den om
vända. Under de senaste 15 åren har långväga lastbilstransporter i. yrkes
mässig trafik ökat med närmare 50%. Ökningen har främst skett på de mer 
trafikerade vägarna och speciellt på vissa europavägar. Utvecklingen går 
mot en ökad medellastvikt och en ökande medcltransportlängd. 

lastbilstransporterna till och från utlandet har ökat mycket kraftigt. I 
början av 1980-talet passerade omkring I 0 miljoner ton gods Sveriges 
gränser med lastbil. År 1987 uppgick de gränsöverskridande godstranspor
terna med lastbil till 19 miljoner ton. 

Godsets varuvärde har stor betydelse för valet av transportmedel. Den 
ökande andelen högvärdigt gods har medfört en förskjutning mellan trans
portmedlen. eftersom gods med högre varuvärden i stor utsträckning 
transporteras med lastbil eller flyg. Vid varuvärden över 500 kr. per kg 
dominerar i stor utsträckning flygtransporterna, i intervallet I 0- 500 kr. 
per kg dominerar lastbilstransporterna medan sjö- och järn vägstransporter 
dominerar vid varuvärden under I 0 kr. per kg. 

En annan viktig utvecklingstendens inom transportmarknaden är den 
ökade efterfrågan på systemlösningar vilka ofta innebär en kombination 
av flera transportmedel. lastbilarna är därvid en viktig länk i transport
kedjan. Den utveckling av effektiva transportsystem som nu pågår - inte 
minst inom EG - kommer att ställa stora krav på en anpassad utveckling 
inom hela transportkedjan. Inte minst gäller det lastbilstransporterna som 
måste kunna svara mot de krav som t. ex. järn vägssystemet ställer. Detta 
gäller särskilt vikt bestämmelserna för lastbilstransporter. 

4. Väghållningsansvaret 

Ansvaret för väghållningen delas mellan staten. kommunerna och enskil
da. 

Staten är ansvarig för de allmänna vägarna och staten är genom väg
förvaltningarna väghållare för de flesta av dessa vägar. Sammanlagt 110 
kommuner är emellertid också väghållare för vissa allmänna vägar, s. k. 
statskommunvägar. De flesta av dessa kommuner är väghållare i centralor
tens tätortsområde. 

När det gäller de enskilda vägarna åvilar ansvaret för dessa i princip 
ägarna till de fastigheter som har nytta av vägarna. Kommunerna har dock 
i stor utsträckning engagerat sig såväl ekonomiskt som rent praktiskt i den 

enskilda väghållningen. 
Den nuvarande uppdelningen av väghållningsansvaret mellan stat. kom

muner och enskilda bygger på de bestämmelser som infördes vid vägväsen
dets förstatligande år 1944. Med den kraftiga urbanisering som skett har 
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uppdelningen av väghållningsansvaret blivit allt mer otidsenlig. En angelä

gen fråga är att fä till stånd en mer rättvis fördelning av väghållningsansva
ret mellan staten och kommunerna. Staten skall liksom nu vara väghållare 
för de allmänna vägarna på landsbygden. Vidare bör i tätorterna staten, 
genom vägverket, ha ansvaret för de övergripande allmänna vägarna 
(främst riksvägar och primära länsvägar). Kommunerna skall ges ett ökat 

ansvar för den lokala väghållningen i de större tätorterna. Vägverket har 
därför - i enlighet med mina förslag i den trafikpolitiska propositionen 

(prop. l 987 /88: 50 bil. l, TU 20, rskr. 297) - fått i uppdrag att vidta de 

åtgärder som behövs för att få ett rättvisare och mer rationellt ansvar för 
väghållningen samt föreslå vilka kommuner som bör bli väghållare och 

vilka vägar dessa bör svara för. Uppdraget skall redovisas till regeringen 

senast den I juli 1989. 
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5. 1987 års resultat 

För verksamhetsåret 1987 har 6 896,2 milj. kr. anvisats till vägväsendet. 
Effekterna av under året genomförda väghållningsinsatser samt fördel
ningen mellan olika åtgärder har av vägverket redovisats i verksamhetsbe

rättelsen. 

5.1 Anslagsredovisning 

Kostnaderna under verksamhetsåret har uppgått till totalt omkring 7 242,5 
milj. kr. med fördelning enligt figur 3. Förutom med anslag har verksam

heten finansierats med intäkter m. m., till ett belopp av omkring 90 milj. 

kr. Vidare har vissa av 1988 års bärighetshöjande åtgärder påbörjats under 
hösten 1987 till en kostnad av omkring 55 milj. kr. 

Anslag Ingående Reglerings- Kostnader Övrig Utgående 
reservation brev 

B I. .Ä.mbetsverksuppgi fter 7 530 10045 
B2. Drift av statliga vägar 48 589 4419 808 4445 859 
B 3. Byggande av statliga 

vägar ./.17073 I 000000 1244119 
B 4. Bidrag till drift av 

kommunala vägar och 
gator 140048 651 192 651 192 

B 5. Bidrag till byggande av 
kommunala vägar och gator ./.71932 360000 360000 

B 6. Bidrag till drift av en-
skilda vägar rn. m. 360500 360500 

B 7. Bidrag till byggande av 
enskilda vägar 30000 30000 

B 8. Tjänster till utom-
stående 31900 56 554 

B 9. Försvarsuppgifter 14954 35 300 29 550 
Särskilda härighetshiijandc 

:'ltgärdcr* 54 599 
Ersättning åt vittnen 69 

Summa 114 586 6896320 7242 487 

*Tidigareläggning av 1988 :l.rs investeringar. 

Figur 3. Anslagsrcdovisning 1987. Kiilla: Vägverkets anslagsframställning. 
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5.2 Drift 

Beläggningar. Beläggningsunderhållct kostade totalt 725 milj. kr. Omkring 
5 500 km väg fick ny beläggning. Detta motsvarar ungefär 8 % av det 
belagda vägnätet. Den under år 1987 genomförda bcläggningsinsatsen 
bedöms av vägverket otillräcklig med hänsyn till de omfattande skadorna 
på vägnätet. 

Broar. De broar som är byggda efter är 1965 bedöms vara i bra skick, 
medan en stor andel av de 7 000 äldre broarna uppvisar skador. Skadorna 
finns framför allt på brobaneplattor. på betongytor exponerade för luft 
samt på stödkonstruktioner i vatten. Av de 7 000 äldre broarna bedöms 
25- 30 % vara skadade. Den totala kostnaden för att reparera dessa broar 
beräknas uppgå till omkring I 000 milj. kr., varav 700 milj. kr. avser 
reparation av brobaneplattor. Under år 1987 har befintliga broar under
hållits till en kostnad av 187 milj. kr. Därtill har äldre broar ersatts och 
renoverats och nya broar byggts till en kostnad av 273 milj. kr. 

Insatserna för att underhålla broarna motsvarar omkring l % av broar
nas nybyggnadsvärde. 

Bärighet. Verksamheten under år 1987 resulterade i att vägarnas bärig
het kunde bevaras. Detta genom att vinterväghållningen blev billigare än 
beräknat och att resurser på så sätt kunde föras över till bärighetsåtgärder. 

Kostnader för bärighetsåtgärder* 1984-1987 

Mkr 
700+-----------------

1984 1985 1986 1987 
• iståndSattning, torrläggning. bärighctshOjande Atglrdcr, beläggning grusvägar 

Avstängda vägar eller nedsatt axeltryck p g a 
tjällossning 1984-1987 

km-dygn x 1000 

900+-----------------
l!OO+-----
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600 
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Figur 4. Kostnader för härighetsåtgärder samt avstängda vägar eller nedsatt axeltryck 
pga. tjällossning. Källa: Vägverkets wrksamhetsherättelse. 
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Vinterväghållning. Kostnaderna för vinterväghållningen var omkring 
600 milj. kr. Från vinterväghållningssynpunkt var år 1987 relativt gynn
samt. 
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Figur. 5. Kostnader för vinten·ägh&llning 1984-1987. Källa: Väg1•erkets verksam
hetsberättelse. 

Trafiksäkerhet. Under år 1987 har vägverket låtit genomföra ett antal 
studier av hur olika faktorer. främst väghållningsinsatserna. påverkar tra
fiksäkerheten. Bland resultaten kan nämnas att de ökade vinterväghåll
ningsinsatserna under 1980-talet på de mer trafikerade vägarna har mins
kat antalet trafikolyckor med i storleksordningen 400 stycken per år jäm
fört med de förhållanden som rådde under 1970-talet. 
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Figur 6. Skade kvot 1975- 1987. Källa: Väg1·erkets 1·erksamhetsberättclse. 
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5.3 Byggande 

Nya genomfarter och förbifarter har stor betydelse för trafiksäkerheten. 
Ofta kan säkerheten för trafikanterna på en nybyggd förbifart vara 2 - 3 
gånger högre än på en befintlig dålig genomfart. Sådana förbifarter medför 
också ofta betydande miljöförbättringar i övrigt för berörda tätorter. 

Under år 1987 har 17 större väg- och broobjekt med en byggkostnad 
över 10 milj. kr. öppnats för trafik. 

Län Väg 

Riks,·ägar 

D 53 
H E66/25 
H 34 
R E3 
R 49 
s 62 
w 70 
w 80 
X E4 
X E4 
X 83 
BD E4 

Läns,·ägar 
AR 226 
AR 905 
p 190 
s 837 
T 207 

Objekt 

Täckhammar-Räbv 
Smcdby-· Karlsro--Svaneberg 
Förbi Rosenfors och Emmcnäs 
Jung-Ardala 
Kanalbron Karlsborg 
Värnäs- Ljusnästorp 
Brovallen -Åsbo 
Vid Axen 
Gävle- Vifors 
Ålboän - Rrunnsheden 
Tväringsbackama- Mellansjö 
Rro i Sangis 

Förbi Huddinge station 
Rro över SJ i Märsta 
Förbifart Gråbo 
Bjursjön-L:l.ngfallet 
Hjälmarsberg- V. Sundbyholm 

Totalt öppnades år 1987 194 km nybyggd väg för trafik. 

Byggkostn. 
milj. kr. 

20 
44 
22 
62 
17 
17 
78 
12 

170 
24 
JO 
10 

86 
29 
20 
Il 
14 

Vägverket räknar med att en vägs ekonomiska livslängd uppgår till 40 
år. Fram till i början av 1980-talct översteg investeringarna de årliga 
avskrivningarna. Därefter har investeringarna varit lägre än avskrivning
arna, vilket medför att det kapital som är bundet i vägnätet minskar. Vägka
pitalets nettovärde samt investeringar och avskrivningar redovisas i figur 7. 

Freonmaterial i vägkonstruktioner skall avvecklas. Vägverket har beslu
tat att freon material inte skall användas efter årsskiftet 1991 /92. Övergång 
till freonfria material kommer att ske efter hand. Tillverkarna får på så sätt 
möjlighet att ta fram nya produkter. Vägverket har hittills främst använt 
freon material vid tjälisolering av vägar. 

3 Riksdagen 1988189. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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Vägkapitalets nettovärde 1943-2000 
1987 års pris, 40 ån avskrivningstid 
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Figur 7. Vägkapitalets nettm·ärde samt investeringar/avskrivningar på \'ägar 1943-
2000. Källa: Vägverkets verksamhetsberättelse. 

6. Vägverkets anslagsframställning 

6.1 Problem 

Vägverket anför i anslagsframställningen att det underhåll som ryms inom 
nuvarande väganslag inte är tillräckligt för att tillgodose behoven av väg
hållningsåtgärder. Än mindre tillgodoses de mycket snabbt växande beho
ven som följer av vägnätets ökade ålder pga. uteblivna investeringar. 
Samtidigt utnyttjas vägnätet allt mer och förslits snabbare som en följd av 
den mycket starka trafiktillväxten under senare år. Den nuvarande utveck
lingen innebär en accelererande nedbrytning av vägnätet. Problemen med 
eftersläpande underhåll ökar. 

Vidare anför vägverket att vägbyggandet i princip har halverats under 
den senaste tioårsperioden. Vägverket bedömer att behovet av väginveste
ringar fram till år 2000 uppgår till i storleksordningen 90 miljarder kronor. 

Broar. På de statliga vägarna finns omkring 12 000 broar. Dessa har ett 
återanskaffningsvärde av omkring 23 miljarder kronor i 1990 års prisnivå. 
En betydande andel av broarna är byggda före år 1944. Dessa broar är inte 
dimensionerade för dagens trafik och underhållskostnaderna är därför 
höga. Broarna måste successivt bytas ut, byggas om eller förstärkas. Unge
fär två tredjedelar av broarna är byggda före år 1965. Dessa broar saknar 
ofta förutsättningar att motstå salt och frost. Bristande isolering mot fukt 34 



orsakar ofta omfattande skador på den bärande betongkonstruktionen. Då Prop. 1988/89: I 00 
en betongreparation ofta är fyra till sex gånger så dyr som ett utbyte av Bil. 8 
isolering och beläggning, är det god ekonomi att förnya isolering och 
beläggning i tid. 

Beläggning och bärighet. På nästan alla statliga vägar är det tillåtet att 
köra med fordon som har en axellast på I 0 ton och en boggilast på 16 ton. 
De längsta fordonen får ha en bruttovikt på 51.4 ton. Vägarna är i många 
fall inte dimensionerade för dessa laster, än mindre för de överlaster som 
förekommer. Under tjällossningen måste många vägar stängas av för tunga 
fordon. Varje år stängs en tredjedel av länsvägarna av för tung trafik under 
i genomsnitt en månad. Tjällossningen inträffar ofta vid den tid när 
skogsindustrin vill transportera ut timmer ur skogarna och när turisttrafi
ken är intensiv. Tjälskadade vägar begränsar utvccklingsmöjlighctcrna i 
vissa områden. Detta gäller t. ex. turistnäringen i norrlandsläncn där hög
säsongen för skidturism ofta sammanfaller med tjällossningspcriodcn. För 
att hela vägnätet skall få en acceptabel bärighet under hela året krävs 
omfattande investeringar. 

Av de statliga vägarna har drygt 40% högklassig beläggning medan 30% 
har en enklare, tunnare beläggning. Resten är grusvägar. 

En inventering av de belagda vägarnas tillstånd beträffande jämnhet, 
spårdjup och sprickbildningar visar att 20%. eller 14000 km. av de belag
da vägarna är i behov av åtgärder. Behovet är akut för 8 000-9 000 km av 
dessa vägar. 

Grusvägarna har i regel lite trafik och dålig bärighet. De måste förstär
kas innan de beläggs annars kan beläggningen snabbt brytas sönder av 
trafiken. Kostnaderna för erforderliga förstärkningsarbeten är för dessa 
vägar ofta höga, samtidigt som uteblivna åtgärder ger ökade kostnader för 
framtida reparationer. 

Vägar med trafik mellan 250 och 1 500 fordon per dygn har ofta mindre 
bra bärighet. Trafiken är ändå så stor att de bör vara belagda. Det är på 
dessa vägar som en stor del av de riktigt tunga skogstransporterna går. 

Trafiksäkerhet. Totalt inträffar årligen omkring 400000 trafikolyckor i 
landet varvid omkring 800 personer omkommer och omkring 20000 per
soner skadas. Samhällets kostnader för dessa trafikolyckor i form av sjuk
vård och bortfall i produktionen är höga. 

Olycksutvecklingen är oroande. Medan trafikarbetet på statsvägarna de 
två senaste åren har ökat med nära 12 % har antalet olyckor ökat med 40 %. 
Den stora ökningen av antalet olyckor kan till en del förklaras med att 
antalet viltolyckor har ökat kraftigt. En bidragande orsak är också de höga 
hastigheterna på vägarna. En mycket allvarlig utveckling är att sedan år 
1981 har antalet dödade och skadade i trafiken ökat. Olyckornas fördel
ning på vägnätet är ojämn. På 36 % av de större vägarna inträffar hela 63 % 
av olyckorna. 

Miljö. Vägtrafikens negativa miljöeffekter har uppmärksammats under 
senare år och då särskilt bilavgasernas bidrag till försurning av mark och 
vatten. Omkring 200 000 personer beräknas vara utsatta för höga avgashal
ter. Huvuddelen av dessa personer finns i storstadsområdena. Beslutet att 
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skärpa kraven på bilarnas avgasrening kommer att på sikt minska luftföro
reningarna. 

Även trafikbuller är ett problem. Totalt i landet bedöms lägenheter med 

200 000 boende utsättas för mycket störande buller. Problemet är störst i 

storstäderna och längs högtrafiker~de vägar. För att förbättra situationen 

krävs omfattande investeringar. 

6.2 Väg,·erkets medelsberäkning för budgetåret 1989/90 m. m. 

Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag på 

statsbudgeten och anslagsframställningen avser för samtliga dessa anslag 

verksamhetsåret 1990. 
För att vidmakthålla vägkapitalet fordras enligt vägverket såväl investe

ringar som underhåll. Det samlade vägbyggnadsbehovet fram till sekelskif

tet uppgår till 4,2 miljarder kronor per år bara på de statliga vägarna. 

Vidare har underhållsbehoven ökat drastiskt som en direkt följd av otill

räckligt underhåll av vägarna. Det eftersläpande underhållet uppgår nu till 

närmare 5 miljarder kronor. De kommande 10-15 åren krävs 600 milj. 

kr. per år till underhåll utöver nuvarande nivå enbart för att inhämta 

eftersläpningen. 

Vägverket anför att goda transportmöjligheter är av stor betydelse för 

konkurrenskraften hos det svenska näringslivet. Vägar av hög kvalitet är 

en förutsättning för den regionala utvecklingen och för att i någon mån 

kompensera Sveriges ogynnsamma geografiska läge. Kraftfulla väghåll

ningsåtgärder är också nödvändiga för att distributionstrafiken i storstä

derna skall fungera. 

Vägverket hemställer för budgetåret 1989/90 att väganslagen ökas med 

5 369,2 milj. kr. till 13 932,6 milj. kr. Enligt huvudförslaget redovisar 
vägverket en höjning med 331, I milj. kr. Pris- och löneomräkningen -

som i enlighet med gällande anvisningar är baserad på prisutvecklingen 
under perioden april 1987 t. o. m. mars 1988 - har beräknats till 500, 9 
milj. kr. eller omkring 5,8 % av anslagen. 

Anvisat Förcslagl'n ökning till Pris- och 
1988/89 budgetåret 1989/90 löneom-

räkning 
Vägvcrkl't Huvudförslag 

milj. kr. 

BI. \'ägvcrket: 
Ambetsverksuppgifter m. m. 10.7 0.7 0,5 0,6 

B 2. Drift av statliga vägar 4925.0 1275.0 181.5 300,0 
B 3. Byggande av riksvägar 1222.0 1278.0 51.0 70,0 
B4. Byggande av länstrafik-

anläggningar 650.0 2 325,0 26,9 35,0 
B 5. Bidrag till drift av 

kommunala vägar och gator 670.0 330.0 29.1 40,0 
B 6. Bidrag till drift och byg-

gandc av enskilda vägar 422,0 128.0 16,7 20.0 
B 7. Tjänster till utomstående 35,4 0.3 -0.4 1,7 
B8. Vägverket: Försvarsupp-

gifter 38,3 -0,2 -0.4 1,6 
B 9. Vägverket: Särskilda 

bärighctshöjandc åtgärder 590,0 32.4 26,2 32,0 

8563,4 5369,2 331,l 500,9 
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7. Föredragandens överväganden 

7 .1 Vägpolitiken inför 1990-talet 

Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut är det övergripande målet för bl. a. 
väghållningen att medborgarna och näringsliret i landets olika delar skall 
erl~judas en til(ti"edsställande. säker och miljöl'änlig trajikJiJrsörjning till 
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 

Vägpolitiken skall syfta till att förverkliga målet. För att möjliggöra 
detta har sex delmål lagts fast. Dessa skall vara vägledande i bcslutsproces
sen bl. a. för hur de resurser som anvisas till väghållningen bör fördelas. 

Det f(jrsta delmålet är att ansvaret för väghållningen skall vara lämpligt 
avgränsat. Detta är en förutsättning för att de framtida kraven på en 
effektiv och rättvis vägpolitik skall kunna mötas. Staten bör därvid ha ett 
avgörande ansvar för den övergripande vägplaneringen, medan kommu
nerna och trafikhuvudmännen bör svara för lokala och i viss mån även 
regionala bedömningar. 

Det andra delmålet är att vägkapitalet måste säkras. De medel som 
anvisas till drift av vägarna skall så långt möjligt användas till att upprätt
hålla standarden på vägnätet. Jag kommer senare att föreslå vissa förstärk
ningar av vägunderhållet. 

Det tredje målet är att åstadkomma en god miljö. Jag vill därvid erinra 
om att det enligt 4 § väglagen (1971: 948) vid väghållning skall tas hänsyn 
till enskilda och allmänna intressen, såsom t. ex. trafiksäkerhet och miljö. 
Det betyder att bl. a. miljöintressena skall beaktas vid fastställelsc av 
arbetsplaner för byggande av vägar. Vidare vill jag erinra om de ändringar 
i väglagen som riksdagen beslutade om år 1987 (prop. 1986/87: 135, JoU 
25, rskr. 319). Från miljösynpunkt är det viktigt att miljökonsekvenserna 
blir belysta på ett tidigt stadium. Väglagen har därför bl. a. kompletterats 
med krav på miljökonsekvensbeskrivningar vid planering av vägar (15 § 
väglagen). I och med denna ordning är det naturligt att miljöintressena 
beaktas i ett tidigt skede i planerings- och projekteringsprocesscn. 

Det.fjärde målet är att trafiksäkerheten måste förbättras. Bra vägar är ett 
verksamt sätt att begränsa antalet olyckor i trafiken. Vidare är det angelä
get att vidta åtgärder som förbättrar trafikanternas respekt för gällande 
hastighetsbestämmelser. Jag kommer därför i det följande att lägga fram 
förslag som skapar möjligheter for en effektivare övervakning av hastig
hetsgränscrna. 

Det .femte målet är att vägnätet skall bidra till ett effektivt resursutnytt
jande, Goda kommunikationer har en strategisk betydelse för utvecklingen 
av näringslivet i en ort eller region. För utvecklingen behövs ett väl 
fungerande vägnät. En aktiv vägpolitik bidrar till den regionala utveckling
en och till en utveckling av näringslivet. 

Det själle målet är att säkerställa en tillfredsställande standard i landets 
alla delar även på det lågtrafikcradc vägnätet. För den regionala utveck
lingen och förnyelsen är vägplaneringen ett viktigt instrument. 
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7 .2 Driften av vägarna 

Vägverket har i sin anslagsframställning visat på mycket stora behov av 
medel vad gäller driften och underhållet av det statliga vägnätet. För år 
1989 har riksdagen anslagit 4 925 milj. kr. till drift av statliga vägar. För år 
1990 begär vägverket 6 200 milj. kr. 

För att vägnätet skall kunna fungera effektivt måste resurserna till 
underhåll av de statliga vägarna ökas väsentligt. Vägverket begär i anslag 
en ökning med över l miljard kronor jämfört med vad verket begärde till 
drift av statliga vägar år 1989. De ökade behoven av medel motiveras av 
att vägnedbrytningen har ökat i betydligt större omfattning än vad som 
tidigare har förutsetts, främst på grund av en ovanligt stor trafikökning i 
kombination med en låg investeringsnivå och ett otillräckligt vägunder
håll. 

Med hänsyn till samhällsekonomin är det emellertid inte möjligt att över 
statsbudgeten anvisa medel i den omfattning som vägverket har föreslagit. 
Jag bedömer dock att en viss förstärkning av driftanslaget utöver vad som 
har angetts i den trafikpolitiska propositionen (prop. 1987 /88: 50 bil. I, 
TU 20, rskr. 297) kan ske inom ramen för de anslag som anvisas till 
väghållningen. Jag föreslår därför att anslaget B 2. Drift av statliga vägar 
höjs med 535 milj. kr. För budgetåret 1989/90 bör således 5 460 milj. kr. 
anvisas. Vidare kommer jag senare att föreslå att inköp av anläggningstill
gångar skall få finansieras med lån från riksgäldskontoret. Därmed skapas 
utrymme för en ytterligare förstärkning av väghållningsresurserna för år 
1990. 

Med den för år 1990 föreslagna höjningen fullföljs det trafikpolitiska 
beslutet. År 1990 är nämligen det andra steget i en real höjning av anslaget. 
Emellertid har kostnaderna för driften av vägarna hittills ökat betydligt mer 
än vad som förutsågs i det trafikpolitiska beslutet. Dennakostnadsutveckling 
har nu beaktats och kompenserats i det andra steget. Med den av mig före
slagna höjningen av anslaget år I 990mcd 535 milj. kr. kommer höjningen av 
anslaget för åren 1989- l 990att uppgå till totalt 916 milj. kr. Det bör därmed 
bli möjligt - trots de kostnad sökningar som har skett och kan förväntas - att 
år 1990 nå den i det trafikpolitiska beslutet angivna reala förstärkningen av 
anslaget med 500 milj. kr. Den i det trafikpolitiska beslutet angivna regio
nalpolitiska inriktningen av ökade driftinsatser kan därmed uppnås. 

Den av mig föreslagna förstärkningen av anslaget till driften av de 
statliga vägarna är dock inte tillräcklig för att på längre sikt säkerställa ett 
tillfredsställande underhåll av hela vägnätet i enlighet med de i den trafik
politiska propositionen angivna målen för väghållningen. På kort sikt 
måste därför inriktningen vara att med tillgängliga resurser sträva efter 
bästa möjliga måluppfyllelse. På längre sikt måste ytterligare resurser 
tillföras driften av vägarna. 

Jag vill erinra om att det i riksdagens beslut om trafikpolitiken inför 
1990-talct skapades möjligheter att med avgifter finansiera byggande av 
angelägna vägar som inte inom rimlig tid kan finansieras över statsbudge
ten. I sammanhanget vill jag även påminna om det arbete som bedrivs 
inom den s. k. storstadstrafikkommitten. som bl. a. har till uppgift att 
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belysa möjligheterna att exempelvis finansiera vägar och gator med områ
desavgifter. Förutsättningarna är enligt min uppfattning i viss utsträck
ning likartade vad gäller driften av de statliga vägarna. De behov av medel 
som vägverket nu har redovisat för att på sikt säkerställa en tillfredsstäl
lande väghållning och vägstandard i enlighet med de trafikpolitiska målen 
är så omfattande att det inte är möjligt att över statsbudgeten anslå dem. 

Det är därför angeläget att nu överväga ytterligare finansieringskällor 
avseende väghållningen av det statliga vägnätet. I första hand bör förut
sättningarna för att införa avgifter på det befintliga och det tillkommande 
nätet av motorvägar. motortrafikleder och större broar utredas. Influtna · 
avgifter skall med ett sådant system tillföras väghållningen. Avgifter på 
vägtrafiken kan därtill i vissa trafikrelationer och under vissa förutsätt
ningar vara ett verksamt medel för att s•.imulera en önskad övergång från 
landsvägstransporter till järnväg. Jag av;;er att senare föreslå regeringen att 
ge vägverket i uppdrag att skyndsamt utreda och redovisa förutsättningar
na för ett avgiftssystem med den av mig förordade inriktningen. I uppdra
get bör även ingå att redovisa de samhällsekonomiska effekterna av en 
sådan avgiftsfinansiering. 

7 .3 Resultatuppföljning 

Regeringen har i regleringsbrevet för år 1989 bl. a. angett att vägverket i sin 
verksamhetsberättelse skall redovisa vägkapitalets utveckling. 

Inom vägverket pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att ut
veckla metoder och modeller för att följa upp verksamheten. Jag anser det 
angeläget att detta arbete intensifieras. Särskild vikt bör därvid läggas vid 
att vidareutveckla och ta fram sådana mått som beskriver de samhällseko
nomiska konsekvenserna av olika driftåtgärder. Uppföljningen av verk
samheten bör inriktas på att beskriva och bedöma i vilken utsträckning de 
för väghållningen uppsatta målen har uppnåtts. Jag finner det för väghåll
ningen väsentligt att vägverket fortsätter arbetet med att utveckla erforder
liga mål och modeller som möjliggör och förbättrar en sådan redovisning 
av verksamheten. Detta är särskilt angeläget med hänsyn till den omlägg
ning till treårsbudgetering som pågår inom statsförvaltningen. Jag bedö
mer nu att det kan vara lämpligt att vägverket inordnas i ett treårigt 
budgetsystem fr. o. m. budgetåret 1992/93. 

Särskild vikt vid resultatuppföljning bör ägnas vägunderhållet. De kraf
tigt ökade kostnaderna för driften understryker betydelsen av en metod
utveckling när det gäller driftverksamheten. Jag anser det angeläget att 
pågående strävanden inom vägverket att utveckla mått för produktivitets
utvecklingen intensifieras. 

7 .4 Investeringsplanering 

För byggande av vägar finns sedan många år en väl utvecklad och decen
traliserad planeringsprocess. Byggandet sker enligt tioåriga planer, som för 
närvarande revideras vart tredje år. Vägverket fastställer planen för byg
gande av riksvägar samt planen för bidrag till byggande av statskom-
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munvägar medan länsstyrelserna fastställer resp. plan för byggande av 
länsvägar. 

l 1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987188: 50 bil. 1, TU 20. rskr. 
297) utvecklas det för väginvesteringar tillämpade planeringssystemet till 
att även omfatta investeringar i länsjärnvägar och kollektivtrafikanlägg
ningar. Vidare skall medel till investeringar i länsjärnvägar samt bidrag till 
byggande av kollektivtrafikanläggningar prioriteras samordnat i länsvisa 
planer för byggande av länstrafikanläggningar. Byggande av riksvägar 
samt bidrag till byggande av riksvägar skall på samma sätt prioriteras 
samordnat i en plan. riksvägplanen. Därmed fås en tydligare uppdelning 
av ansvaret för nationella resp. regionala prioriteringar. Länsstyrelserna 
skall i det nya systemet för regionala trafikanläggningar fastställa resp. 
plan för byggande av länstrafikanläggningar. Det nya planeringssystemet 
tillämpas för de planer som skall gälla från den I januari 1989. 

Bestämmelserna för det nya planeringssystemet för riksvägar och läns
trafikanläggningar är samlade i förordningen ( 1988: 1015) om riksvägplan 
och planer för länstrafikanläggningar. 

Arbete med att upprätta invcsteringsplaner enligt det nya planeringssy
stemet pågår. Med hänsyn till den korta tid som stått till förfogande 
kommer de nya planer som skall gälla från den I januari 1989 att i stort 
baseras på gällande planer med vissa kompletteringar. Planerna kommer 
att avse åren 1989-1997. Dessa planer kommer att revideras i enlighet 
med det nya planeringssystemet och ersättas med nya planer för åren 
1991 -2000. Upprättandet av sådana planer är en omfattande process och 
arbetet påbörjas i princip redan vid årsskiftet 1988/89. Jag avser att senare 
återkomma till regeringen med förslag till direktiv för detta arbete. 

Det nya planeringssystemet innebär bl. a. att vägverket och banverket 
har ett planeringsansvar för de nationella näten, dvs. riksvägar resp. 
stomjärnvägar, medan länsstyrelserna skall vara ansvariga för planerna för 
investeringar i länstrafikanläggningar. För att vägverket skall få fastställa 
riksvägplancn och länsstyrelsen få fastställa sin plan för länstrafikanlägg
ningar krävs att vägverket och länsstyrelsen är överens om innehållet i 
resp. plan. Därmed fås den nödvändiga samordningen mellan investering
ar i riksvägar resp. länstrafikanläggningar. 

7.5 Investeringar i länstrafikanläggningar 

Det är angeläget att planeringen av och ansvaret för genomförandet av 
investeringar i länstrafikanlägggningar är väl avgränsat. I det nya plane
ringssystcmet har länsstyrelsen ett planeringsansvar och därmed även ett 
ansvar för att planerna för investeringar i länstrafikanläggningar får en 
inriktning i överensstämmelse med de övergripande trafikpolitiska målen. 

Arbetet med att upprätta planerna för byggande av länstrafikanläggning
ar samordnas enligt 1988 års trafikpolitiska beslut av vägverket. Samord
ningen syftar till att få till stånd en sådan fördelning av tillgängliga resurser 
för investeringar i länstrafikanläggningar att de trafikpolitiska målen upp
nås på bästa sätt. 

Som jag redovisade i den trafikpolitiska propositionen upprättas planer-
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na för byggande av länstrafikanläggningar i tre steg. I det första steget 
genomförs länsvisa behovsinventcringar. Dessa skall sedan i steg 11·å ligga 
till grund för en länsvis fördelning av de av regeringen anvisade plane
ringsramarna. Fördelningen av medel mellan olika län skall enligt vägver
kets nya instruktion (1988: 1074) beslutas av verkets styrelse. I det tredje 
steget slutligen upprättas de länsvisa planerna och investcringsobjektens 
prioritering fastställs. Prioritering och avvägning mellan olika investe
ringsobjekt skall ske av länsstyrelserna som fastställer planen. Om vägver
ket och en länsstyrelse inte är överens om innehållet i planen, skall rege
ringen besluta i fråga om fastställelsen. 

Upprättandet av planerna bereds på länsnivå i ett särskilt samordnings
organ bestående av företrädare för länsstyrelsen, vägverket, trafikhuvud
mannen, banverket och statens järnvägar (SJ). I detta arbete har - som 
jag redovisade i den trafikpolitiska propositionen - vägförvaltningen en 
kansliroll. Underlaget för planeringen tas fram av de verksamhetsansvariga, 
dvs. vägförvaltningen, trafikhuvudmannen, banverket resp. kommunerna. 

För byggande av länstrafikanläggningar har ett särskilt anslag inrättats 
(prop. 1987 /88: 50 bil. I, TU 20, rskr. 297). De medel som anvisas till 
detta ändamål skall användas för genomförande av de i den decentralisera
de processen framtagna planerna för byggande av länstrafikanläggningar. 
Länsstyrelserna har ett ansvar för planernas genomförande och resp. verk
samhetsansvarig svarar för genomförandet av de i planerna ingående 
objekten. I den mån prioriteringarna i en plan inte kan följas måste 
länsstyrelsen i vanlig ordning besluta om en ändring av berörd plan eller i 
övrigt vidta erforderliga åtgärder inom ramen för de medel som dispone
ras för länets objekt. 

Erfarenheterna från det planeringsarbete som hittills bedrivits i arbetet 
med nya planer för åren 1989- 1997 är goda och det nya planeringssyste
met har vitaliserat planeringsarbetet på regional nivå. Inte minst gäller det 
de möjligheter som nu finns att prioritera mellan olika typer av transport
sätt. 

8. Anslag 

B 1. Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m. m. 

198 7 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

12965000 
10700000 
11105000 

Från anslaget betalas vissa kostnader för central administration (andel), 
översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt vägverkets 
internrevision. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 11,4 milj. kr. för budgetåret 
1989/90 avseende verksamheten under år 1990. 
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Föredragandens överväganden 

Från anslaget betalas för närvarande kostnader för tillsyn av vissa enskilda 
järnvägar enligt förordningen (1967: 604) om enskilda järnvägar. tunnel
banor och spårvägar. Denna tillsyn kommer fr. o. m. den I januari 1989 att 
tas över av banverket i enlighet med regeringens beslut den 9 juni 1988. 
Anslaget skall därför inte längre innefatta kostnader för tillsyn av vissa 
enskilda järnvägar. Jag kommer senare att under anslag D 2. Nyinveste
ringar i stomjärnvägar att redovisa mina överväganden och behoven av 
medel för tillsynen av vissa enskilda järnvägar. 

Jag beräknar mcdelsbehovct till 11, 105 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för år 1990. Det är en uppgift för regeringen att 
göra den slutliga fördelningen. 

Plan 

Central administration (andel) 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Internrevision 

Hemställan 

1990 kr. 

2000000 
4500000 
1500000 
3 105000 

11105000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vägrerket: XmbetSl'l!rksuppgUier m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 11 I 05 000 kr. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1987/88 Utgift 4443 716000 
1988/89 Anslag 4 925 000 000 
I 989190 Förslag 5 460 000 000 

Reservation 2 696 954000 

Från anslaget betalas vägverkets kostnader för drift av statliga vägar och 
verkets räntekostnader för kredit i riksgäldskontoret för inköp av omsätt
ningstillgångar. Vidare avses från anslaget betalas vägverkets räntekostna
der för kredit i riksgäldskontoret för inköp av anläggningstillgångar. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 6 200 milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1990. Vidare hemställer vägverket om att verket medges 
träffa hyresavtal för att långtidsförhyra (leasa) anläggningstillgångar under 
år 1990 motsvarande ett anskaffningsvärde av 170 milj. kr. 

Vägverket har i en skrivelse i maj 1988 hemställt om ett tilläggsanslag på 
450 milj. kr. för att återställa bcläggningsstandarden till 1987 års nivå och 
på så sätt förhindra en ytterligare försämring. Bakgrunden till skrivelsen är 
det mycket kraftiga slitaget på de belagda vägarna under vintern 1987 /88. 
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Vidare har vägverket i en skrivelse i oktober 1988 hemställt om att 
inköp av anläggningstillgångar - huvudsakligen maskiner och fastigheter 
- skall fä finansieras med lån hos riksgäldskontoret. Finansieringen av 
anläggningstillgångarna sker för närvarande via dels anslag B 2. Drift av 

statliga vägar, dels en av riksdagen godkänd ram för leasing. För år 1989 
får 250 milj. kr. användas för inköp av anläggningstillgångar och r~men för 

leasing uppgår till 90 milj. kr. Till.driften av de statliga vägarna anvisas för 
år 1989 således en kostnadsram som är lika med anslaget minus 250 milj. 

kr. 
Riksrevisionsverket har i egenskap av vägverkets externrevisor föresla

git vägverket att se över modellen för köp av anläggningstillgångar. Nuva

rande modell har vissa brister och det är bl. a. besvärligt att göra korrekta 
jämförelser mellan "egcnregiarbetcn'' och entreprenadupphandling inom 

väghållning. Vidare är det i modellen tillämpade systemet med indexav
skrivningar ologiskt uppbyggt och kommer med rimliga antaganden om 

inflation och nyinvesteringar att leda till att statskapitalct för anläggnings

tillgångar om några år är negativt. 
Vägverket hemställer i skrivelsen om att inköp av anläggningstillgångar 

skall få finansieras på samma sätt som omsättningstillgångar, dvs. med lån 

hos riksgäldskontoret. Verket avser därvid att tillämpa en linjär avskriv

ning för anläggningskapitalet. Omläggningen bör enligt vägverket ske den 

I januari 1990. En sådan omläggning innebär att vägverket kan återbetala 

räntepliktigt statskapital till statsbudgeten. I 1987 års bokslut uppgick det 

räntepliktiga statskapitalet till 343 milj. kr. För år 1990 hemställer vägver
ket om att få låna 250 milj. kr. till investeringar i anläggningstillgångar. 

Sammantaget behöver vägverket således låna 600 milj. kr. hos riksgälds
kontoret för att kunna gå över till en modell med lånefinansiering. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående beräknar jag 

medelsbehovet till 5 460 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för år 1990. Det är en uppgift för regeringen att 
göra den slutliga fördelningen. 

l'lnn 

Scrvicearhcten 
U ndcrhållsnrhctcn 
Förhättri ngsatgärdcr 
Smärre trafiksäkcrhctsfrämjandc åtgärder 
Anskaffning nv utrustning för lrnstighcts
Ö\'crvakning 

1990 kr. 

1800000000 
3060000000 

495000000 
100000000 

5000000 

5460000000 

Det är angeläget att medlen under anslaget kan användas effektivt. Det 

bör därför ingå i regeringens befogenheter att bemyndiga vägverket att 
under andra halvåret 1989 ta i anspråk behövliga belopp av de medel som 

anvisas för verksamhetsåret 1990. 
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I syfte att effektivisera väghållningen och underlätta planeringen bör 
vägverket därtill ha möjlighet att göra mindre justeringar under ett enskilt 
år mellan drift- och byggandcanslagcn för väghållningen. 

För investeringar i ADB-utrustning anvisas medel över trettonde 
huvudtiteln anslag B2. Anskaffning av ADB-utrustning. Vägverket bör 
därutöver ges möjlighet att få köpa vissa datorarbetsplatser med medel 
från detta anslag. Chefen för civildepartementet kommer senare att när
mare redovisa förutsättningarna för en sådan finansiering av datorarbets
platser. 

För inköp av anläggningstillgångar bör riksgäldskontoret fr. o. m. den I 
januari 1990 tillhandahålla vägverket erforderliga rörelsemedel. Jag beräk
nar att för år 1990 behöver anläggningstillgångar för 250 milj. kr. inköpas. 
Vid en övergång till en lånefinansiering måste nu räntepliktigt statskapital 
återbetalas. Totalt bör riksgäldskontoret således under år 1990 tillhanda
hålla vägverket 600 milj. kr. för utgifter vid köp av anläggningstillgångar. 
Därutöver bör vägverket även ges möjlighet att långtidsförhyra (leasa) 
anläggningstillgångar motsvarande ett värde av 170 milj. kr. 

Vägverket bör genom lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden ges 
möjlighet att anskaffa de olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som 
möjligt. Mot bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag 
att en lämplig nivå för beställningsbemyndigandet är 150 milj. kr. för åren 
199 l och l 992 i l 990 års beräknade prisnivå. För år 199 3 bör vägverket 
erhålla ett beställningsbemyndigande på 100 milj. kr. 

En förutsättning för en effektiv väghållning är att hastighetsgränserna 
respekteras. Överträdelser av gällande hastighetsgränser förekommer i en 
omfattning som inte är acceptabel. Detta medför betydande trafiksäker
hetsrisker. Även från miljösynpunkt skulle påtagliga förbättringar uppnås 
om trafikanterna bättre följde gällande hastighetsbestämmelser. Om has
tighetsgränscrna följdes strikt, skulle nämligen kväveoxidemissionerna 
från vägtrafiken minska väsentligt - för år 1995 med omkring 7 %. Även 
behovet av väghållningsätgärder och den önskade effekten av dessa är i 
hög grad beroende av att hastighetsbestämmelscrna följs. För att på bästa 
sätt utnyttja tillgängliga väghållningsresurser måste antalet överträdelser 
av hastighetsbestämmelserna minskas. Det är därför nödvändigt att över
vakningen skärps och att de tekniska möjligheterna att övervaka hastig
hctsbestämmelscrna förbättras ytterligare. I bl. a. Norge pågår försök med 
s. k. automatisk hastighetsövervakning. De hittillsvarande erfarenheterna 
av dessa försök är mycket goda. Rikspolisstyrelsen har för avsikt att inleda 
vissa praktiska instrumentförsök med utrustning för automatisk hastig
hctsövervakning. Det är angeläget att en systematisk försöksverksamhet 
med automatisk hastighctsövervakning därefter kan påbörjas. För att möj
liggöra detta föreslår jag att 5 milj. kr. av anslaget beräknas för anskaffning 
av utrustning - som polisen får tillgång till - för automatisk hastighets
övervakning. Chefen för civildepartementet kommer senare att närmare 
redovisa förutsättningar m. m. för en sådan hastighetsövervakning. 

I samband med att statliga vägar byggs om och öppnas för trafik före
kommer ofta att vägen i den gamla sträckningen dras in från allmänt 
underhåll. Väghållningen av sådana vägar får som regel övertas av enskil-
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da. Dessa vägar uppfyller ofta fordringarna för att få statsbidrag till enskild 
väghållning. 1 de fall vägverket saknar medel under anslag B 6. Bidrag till 
drift och byggande av enskilda vägar för detta ändamål bör det även under 
nästa budgetår vara möjligt för vägverket att besluta om överföring av 
medel motsvarande gällande statsbidrag från anslaget till anslag B 6. 

Jag har i den trafikpolitiska propositionen (prop. 1987/88:50 bil. I, TU 
20, rskr. 297) föreslagit ett ökat statligt väghållningsansvar för övergripan
de trafikleder i tätorterna och ett ökat kommunalt väghållningsansvar för 
de lokala allmänna vägarna i tätorter. Då det är svårt att nu förutse 
omfattningen av sådana ändringar i väghållningsansvaret. bör regeringen 
även för budgetåret 1989/90 inhämta riksdagens bemyndigande att vid 
ändringar i väghållningsansvaret få överföra medel mellan anslag B 2. 
Drift av statliga vägar och anslag B S. Bidrag till drift av kommunala vägar 
och gator. Vidare bör det även under budgetåret 1989/90 vara möjligt att 
använda anslag B 2. Drift av statliga vägar vid utbetalning av tilläggsbi
drag enligt förordningen (l 988: 1017) om statsbidrag till vissa vägar och 
kollektivtrafikanläggningar m. m. till de kommuner som blir väghållare 

efter den l januari 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. till Dr((t av statliga vägar för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 5 460 000 000 kr, 
2. medge att regeringen lämnar vägverket de beställningsbemyn

diganden som jag har förordat i det föregående, 
3. medge att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken 

staten är väghållare, övergår till enskild väghållning får låta vägver
ket överföra medel motsvarande gällande statsbidrag mellan detta 
anslag och anslag B 6. Bidrag till drift och byggande av enskilda 
vägar, 

4. medge att regeringen vid ändringar i väghållningsansvaret får 
överföra medel mellan detta anslag och anslag B S. Bidrag till drift 
av kommunala vägar och gator. 

5. godkänna att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i 
enlighet med vad jag har anfört, 

6. godkänna att jämkning mellan drift- och byggandeanslagen för 
den statliga väghållningen får ske i enlighet med vad jag har anfört, 

7. godkänna att vägverket får träffa hyresavtal och långtidsförhy
ra (leasa) anläggningstillgångar motsvarande ett anskaffningsvärde 
av 170000000 kr., 

8. godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget för 
tilläggsbidrag till drift av kommunala vägar och gator, 

9. godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget för 
anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning samt 

10. godkänna vad jag har anfört om finansiering av anläggnings
tillgångar. 
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B 3. Byggande av riksvägar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 262718 000* 
I 222000000 
1417900000 

*Anslaget Byggande av statliga vägar 

Reservation 269 97 3 000* 

Från anslaget betalas vägverkets kostnader för byggande av riksvägar, 
samt lämnas bidrag till byggande av sådana statskommunvägar som är 
riksvägar. Från anslaget betalas vidare vägverkets räntekostnader för kre
dit i riksgäldskontoret för projekteringsutgifter. Bidragsgivningen regleras 
genom förordningen (1988: JO 17) om statsbidrag till vissa vägar och kol
lektivtrafikanläggningar m. m. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 2 500 milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1990. 

Föredragandens övenäganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 1 417,9 milj. kr. 
Riksdagen beslutade den 13 maj 1987 (prop. 1986/87: 100 bil. 8, TU 19, 

rskr. 235) bl. a. att godkänna att en kredit inrättas i riksgäldskontoret för 
finansieringen av utbyggnaden av väg E 6 som motorväg på delen Stenung
sund- Ljungskile och att kapitalkostnaden år 1987 får belasta anslaget. 
Regeringen har den 29 oktober 1987 hemställt att riksgäldskontoret inrät
tar krediten. Utbyggnaden av väg E 6 mellan Stenungsund och Ljungskile 
pågår. Kapitalkostnaden för krediten har för år 1989 beräknats till om
kring 30 milj. kr. Denna kostnad bör få belasta anslaget under år 1990. 

I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 
beräknas i stort fördela sig för år 1990. Det är en uppgift för regeringen att 
göra den slutliga fördelningen. 

Plan 

Byggande och bidrag till byggande 
av riksvägar 

Utrednings- och utvccklingsverksamhet 
Kapitalkostnader år 1989 för väg 

E 6 Stenungsund- Ljungskile 
Aterställande av reservation 

1990 kr. 

1300968000 
15000000 

30000000 
71932000 

l 417 900000 

Det är angeläget att medlen under anslaget kan användas effektivt. Det 
bör därför ingå i regeringens befogenheter att bemyndiga vägverket att 
under andra halvåret 1989 ta i anspråk behövliga medel av de medel som 
anvisas för verksamhetsåret 1990. 

Vägverket har i en skrivelse i juni 1987 tagit upp vissa frågor angående 
anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. Budgetåren 
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1958/59 och 1959/60 minskades nämligen reservationen under anslaget 
samtidigt som bidragsutgiftcrna hölls oförändrade. Därmed uppstod en 
negativ utgående reservation på anslaget. I bokslutet för år 1987 redovisas 
en negativ utgående reservation av 71 932 000 kr. Regeringen har den 9 

juni 1988 beslutat att behållningen den 31 december 1988 på bl. a. anslaget 
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator skall föras till anslag 
B 3. Byggande av riksvägar. Det är för en effektiv planering av verksamhe

ten angeläget att anslagen visar det produktionsutrymme som är tillgäng
ligt och att detta på ett riktigt sätt kan följas upp i boksluten. Jag föreslår 
därför att anslaget för budgetåret 1989/90 höjs med 71, 932 milj. kr. Denna 
höjning skall inte användas till produktion utan endast för att balansera 
den negativa utgående reservationen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till B.vggande av riksvägar för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 1417 900000 kr., 
2. godkänna att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i 

enlighet med vad jag har anfön samt 
3. godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget för 

att täcka kapitalkostnader för utbyggnader av väg E 6 som motorväg 
på delen Stenungsund - Ljungskile. 

B 4. Byggande av länstrafikanläggningar 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

124 564000* 
650000000 
970000000 

Reservation 294 668 000* 

*Anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. 

Från anslaget betalas dels vägverkets kostnader för byggande av läns
vägar och banverkets kostnader för investeringar i länsjärnvägar, dels 
lämnas bidrag till byggande av sådana statskommunvägar som inte är 
riksvägar, till väg- eller gatuanläggningar samt till spåranläggningar för 
kollektiv persontrafik och cykelleder. Vidare lämnas från anslaget bidrag 
till kollektivtrafikåtgärder som främjar miljö, energieffektivitet och sam
ordning. Från anslaget betalas också vägverkets räntekostnader för kredit i 
riksgäldskontoret för projektcringsutgifter. Bidragsgivningen regleras ge
nom förordningen (1988: lO 17) om statsbidrag till vissa vägar och kollek
tivtrafikanläggningar m. m. samt förordningen ( 1988:933) om statsbidrag 
till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 2 975 milj. kr. avseende byggande 
av länstrafikanläggningar. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 8 

47 



Föredragandens överväganden 

År 1990 är det andra året med det av riksdagen beslutade särskilda investe
ringsanslaget för byggande av länstrafikanläggningar. För år 1989 har 
riksdagen anvisat 650 milj. kr. I den trafikpolitiska propositionen (prop. 
1987 /88: 50 bil. I, TU 20. rskr. 297) redovisqde jag att jag skulle återkom
ma till regeringen med förslag till ytterligare en höjning av anslaget för år 
1990. Enligt den i den trafikpolitiska propositionen redovisade princip
överenskommelsen mellan staten, Svenska kommunförbundet, Lands
tingsförbundet och Svenska Lokaltrafikföreningen skall anslaget året 1990 
uppgå till minst 970 milj. kr. Jämfört med år 1989 är det en höjning med 
320 milj. kr. Med en sådan höjning är det möjligt att genomföra viktiga 
investeringar i länstrafikanläggningar i enlighet med de planer för byggan
de av länstrafikanläggningar åren 1989- 1997 som nu upprättas av läns
styrelserna. 

Jag beräknar medclsbehovet till 970 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för år 1990. Det är en uppgift för regeringen att 
göra den slutliga fördelningen. 

Plan 1990 kr. 

Investeringar i länstrafikanläggningar 865 000000 
Bidrag till investeringar i trafikmedel m. m. 85000000 
Bidrag till byggande av cykelleder m. m. 20000000 

970000000 

Det är angeläget att medlen under anslaget kan användas effektivt. Det 
bör därför ingå i regeringens befogenheter att bemyndiga vägverket att 
under andra halvåret 1989 ta i anspråk behövliga medel av de medel som 
anvisas för verksamhetsåret 1990. 

För år 1989 har 20 milj. kr. av anslaget anvisats till smärre förbättrings
åtgärder på länsjärnvägar. Fr. o. m. år 1990 kommer jag att föreslå att 
medel till denna typ av åtgärder - på samma sätt som redan gäller för 
länsvägar - skall anvisas via driftanslagen för resp. trafikmedel. Jag 
kommer senare att under anslag D I. Drift ,och underhåll av statliga 
järnvägar att redovisa mina överväganden och behov av medel innefattan
de smärre förbättringsåtgärder på länsjärnvägar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Byggande av länstra.flkanläggningar för budgetåret I 989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 970000000 kr. samt 
2. godkänna att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i 

enlighet med vad jag har anfört. 
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B 5. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

651192000 
670000000 
558 100000 

Reservation 663574000 

Från anslaget lämnas driftbidrag till statskommunvägar samt väg- och 
gatuanläggningar för kollektiv persontrafik m. m. Bidragsgivningen regle
ras genom förordningen ( 1988: 1017) om statsbidrag till vissa vägar och 
kollektivtrafikanläggningar m. m. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 1 000000 milj. kr. avseende verk
samheten under år 1990. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har tidigare beslutat att innehålla delar av anslaget. Vägverket 
har därför i enlighet med regeringens beslut innehållit dels 70 milj. kr. 
bidragsåret 1985, dels 70 milj. kr. bidragsåret 1986. Vidare har regeringen 
den 9 juni 1988 beslutat att 1, 9 milj. kr. skall innehållas av anslaget för 
bidragsåret 1989. Dessa medel bör nu få användas till avsett ändamål. 
Anslaget för år 1990 kan därvid med bibehållen produktion minskas med 
141,9 milj. kr. 

Jag beräknar således medelsbehovct till 558, 1 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för år 1990. 

Plan 

Administration 
Forskning och utveckling 
Bidragsbelopp 

1990 kr. 

2200000 
I 500000 

696300000 

700000000 

Svenska kommunförbundet har i en skrivelse i oktober 1988 föreslagit 
att de medel som avsätts till forskning och utveckling för år 1990 höjs till 
1,5 milj. kr. Vägverket tillstyrker att så sker. För egen del kan jag konstate
ra att de till forskning och utveckling anvisade medlen är till stor nytta för 
den kommunala väghållningen. Den utveckling som sker är inriktad mot 

de speciella problem som gäller för väghållning i tätorter. Den föreslagna 
höjningen är väl motiverad och jag föreslår därför att medlen till forskning 
och utveckling höjs till 1,5 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till dr(ft av kommunala vägar och gator för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 558 I 00000 kr. 

4 Riksdagen 1988189. !sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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B 6. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

420566000 
422000000 
439000000 

Reservation 302 918000 

Från anslaget lämnas bidrag till drift och byggande av vissa enskilda 
vägar. Bidragsgivningen regleras genom förordningen ( 1979: 788) om 
statsbidrag till enskild väghållning (ändrad senast 1984: 771 ). 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 550 milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1990. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 439 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för år 1990. 

Plan 1990 kr. 

Administration och rådgivning 
Bidragsbclopp 

34400000 
404600000 

439000000 

Det är angeläget att medlen under anslaget kan användas effektivt. Det 
bör därför ingå i regeringens befogenheter att, i den mån kravet på ända
målsenlig planering av bidragsverksamheten eller andra skäl motiverar 
det. bemyndiga vägverket att för bidrag till byggande av enskilda vägar i 
förväg - under andra halvåret 1989 - ta i anspråk behövliga belopp av de 
medel som anvisas för verksamhetsåret 1990. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört under anslag B I. Vägver
ket: .i\.mbetsverksuppgifter m. m. har sådana frågor som berör tillsyn av 
enskilda järnvägar fr. o. m. den I janauri 1989 överförts till banverket. 
Detta gäller även de bidrag som tidigare lämnades från detta anslag till 
järnvägskorsningar på enskilda järnvägar. Jag kommer senare när jag 
redovisar medelsbchovet för anslag D 2. Nyinvesteringar i stomjärnvägar 
att ta upp frågan om bidrag till järn vägskorsningar på enskilda järnvägar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Bidrag till dr(fi och h.vggande al' e11.1kilda 1·ägar för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 439 000000 kr. samt 
2. godkänna att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i 

enlighet med vad jag har anfört. 
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B 7. Tjänster till utomstående 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

58 594000 
35400000 
35 700000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering av 
beredskapsarbeten m. m. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 35. 7 milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1990. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 35, 7 milj. kr. 
Riksdagen har tidigare godkänt att anslaget får användas för upprust

ning av vägar vid indragning av allmänna färjeleder (prop. 1986/87: 100 
bil. 8, TU 19, rskr. 235). Det bör även under nästa budgetår vara möjligt 
att använda anslaget till sådana ändamål. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till 1jänster till utomstående för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 35 700000 kr. samt 
2. godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget för 

upprustningen av vissa vägar. 

B 8. Vägverket: Försvarsuppgifter 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

30719000 
38 325 000 
39100000 

Reservation 47 224000 

Från anslaget betalas vägverkets kostnader för planering m. m. samt 
investeringar vad gäller försörjningsbcrcdskapcn inom totalförsvarets civi
la delar. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 38. l milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1990. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget avser den verksamhet som skall tillgodose totalförsvarets krav på 
väghållning vid krigsfara och i krig och den planläggning i fred som behövs 
för detta. Anslaget omfattar delposterna drift och investering. 

Jag kommer senare att under anslag E 9. Bro över Falsterbokanalcn att 
redovisa de problem som har.uppstått med den öppningsbara bron över 
kanalen. Nuvarande bro är i dåligt skick och behöver ersättas. Då kanalen 
har tillkommit för att trygga säkerheten för handelssjöfarten i krislägen, är 
det lämpligt att en del av kostnaden för att ersätta nuvarande bro - främst 
den del som avser försvarsinvesteringar - får belasta detta anslag. Jag 
beräknar att denna kostnad kommer att uppgå till I milj. kr. 

Jag beräknar för delfunktionen Vägar medelsbehovct till sammantaget 
39, l milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 
beräknas i stort fördela sig för år 1990. 

Plan 

Drift 
Investeringar 
Bro öV1.:r Falstcrbokanalcn 

1990 kr. 

14800000 
23300000 

I 000000 

39100000 

Vägverket bör genom ett lämpligt avvägt beställningsbemyndigande ges 
möjlighet att anskaffa rcscrvbromateriel så ekonomiskt som möjligt. Mot 
bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att ett lämpligt 
beställningsbemyndigandc för år 199 lär 10 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. till Vägrerket: Försrarsuppg({ter för budgetåret l 989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 39 100000 kr., 
2. medge att regeringen lämnar vägverket det bcställningsbemyn

digande som jag har förordat i det föregående samt 
3. godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget till 

byggande av ny bro över Falsterbo kanal. 

B 9. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

149807000 
590000000 
622000000 

Reservation 425193000 

Från anslaget betalas vägverkets kostnader och lämnas bidrag till vissa 
bärighetshöjande åtgärder på riksvägar och primära länsvägar samt på 
länsvägar i övrigt i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorr
lands. Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Från anslaget läm-
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nas även bidrag till byggande av vissa enskilda vägar i dessa län. Denna 
bidragsgivning regleras genom förordningen ( 1979: 788) om statsbidrag till 
enskild väghållning (ändrad senast 1984: 771 ). Bidragsgivningen till stats
kommunvägar regleras genom förordningen (1988: 1017) om statsbidrag 
till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m. m. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 622.4 milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1990. 

Föredragandens öven·äganden 

År 1990 är det tredje året i det av riksdagen beslutade tioåriga investerings
programmet för bärighctsupprustningen av de allmänna vägarna i de s. k. 
skogsläncn samt de viktigaste vägarna - riksvägarna och de primära 
länsvägarna - i övriga delar av landet (prop. 1986/87: 100 bil. 8, TU 19, 
rskr. 235). En upprustning av broarna på dessa vägar är nödvändig för att 
näringslivets transporter skall kunna tillgodoses och en viktig del i en 
fortsatt regional utveckling. Vägverket har efter samråd med berörda 
näringslivsorganisationer i december 1987 beslutat om en tioårig plan för 
de nödvändiga upprustningsåtgärderna. För år 1990 beräknas planen om
fatta upprustning av omkring 110 broar. Hittills har 85 broar rustats upp 
och fram till år 1990 kommer ytterligare omkring I 00 broar att åtgärdas. 

Jag beräknar mcdelsbehovet till 622 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna i stort fördelar sig 

för år 1990. 

Plan 

Administration 
Bärighctshöjandc :'.ltgärdcr 
Bidrag till bärighetshöjande åtgärder på 

det enskilda statsbidragsberättigade 
vägnätet 

1990 kr. 

17600000 
589400000 

15000000 

622000000 

Det är av största vikt att bestämmelserna för fordonsviktcr beaktas. För 
närvarande förekommer överlaster i en icke acceptabel omfattning. För att 
begränsa förekomsten av överlaster på vägarna måste bl. a. övervakningen 
av den tunga trafiken förbättras. Medel under anslaget har tidigare avsatts 
för inköp av vägutrustning och byggande av fasta vägstationer (prop. 
1986/87: I 00 bil. 8, TU 19, rskr. 235 samt prop. 1987 /88: 50 bil. 1, TU 20, 
rskr. 297). Då avsikten är att de tillåtna fordonsvikterna under år 1990 
skall höjas i stora delar av landet är det angeläget att en utbyggnad 
av fasta vägstationer sker under år 1989 och 1990. 

Vägverket har den 5 april 1988 kommit in med förslag till ändringar och 
kompletteringar av vägtrafikkungörelsen (l 972:603). Förslaget innebär att 
viktbestämmclscrna för vägtrafik ändras enligt den i det trafikpolitiska 
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beslutet år 1988 angivna inriktningen. Vägverkets förslag har remissbe
handlats. De nya viktbestämmelserna bör enligt förslaget träda i kraft den 
I april 1990. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till nya 
viktbestämmelser. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder för budget

året 1989/90 an visa ett reservationsanslag på 622 000 000 kr. 
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C. Trafiksäkerhet 
1. Trafiksäkerhetsverkets uppgifter 

Trafiksäkerhetsverket (TSV) är central myndighet för uppgifter rörande 
körkort, fordonskontroll, trafikreglering, bil- och körkortsregistrering samt 
för trafiksäkerhetsinformation. Det åligger verket särskilt att samordna 
trafiksäkerhetsarbetet. 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är den riks
organisation som företräder och samordnar det frivilliga trafiksäkerhetsar
betet. 

Finansiering 

TSV:s verksamhet finansieras över tre anslag, nämligen C I. Trafiksäker
het: Trafik och administration, C 2. Trafiksäkerhetsverket: Fordon och 
körkort och C 3. Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. 
Anslag C 1. finansieras över statsbudgeten medan anslagen C 2. och C 3. är 
avgiftsfinansierade. NTF får bidrag från staten över anslag C 4. Bidrag till 
nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. 

2. Trafiksäkerhetsläget 

Under år 1987 omkom enligt polisens uppgifter 787 personer i vägtrafiken, 
5 423 skadades svårt medan I 5 044 skadades lindrigt. Jämfört med år I 986 
minskade antalet personskadeolyckor. Den kraftigaste minskningen sked
de bland de oskyddade trafikanterna. Om man jämför de första nio måna
derna år 1988 med motsvarande period år 1987, har antalet personskade
olyckor ökat. Antalet dödade personer var under dessa månader emellertid 
lägre än under motsvarande tid år 1987. Ökningen av antalet personskade
olyckor har varit störst för mopedister, cyklister och bilister. 

En viktig orsak till vägtrafikens höga olycksrisker är variationsrikedo
men i trafiken. Strävan är därför sedan länge att göra trafikmiljön och 
trafiken enklare, mer entydig och mindre krävande. För att förbättra 
trafiksäkerheten krävs också samordnade insatser. 

Regeringen beslöt därför i maj 1985 att bilda ett trafiksäkerhetsråd 
under ledning av TSV. I rådet ingår förutom TSV representanter för 
vägverket, transportforskningsberedningen, rikspolisstyrelsen, socialsty
relsen, skolöverstyrelsen, NTF, Landstingsförbundet och Svenska kom
munförbundet. Rådet har den 2 I juni 1988 antagit ett trafiksäkerhetspro
gram för perioden 1989/90- 1991 /92. För perioden har utpekats åtta 
prioriterade områden med förslag till åtgärder för att minska trafikolyc
korna. Dessa områden är hastighetsanpassning, trafikonykterhet, oskyd
dade trafikanter, nyblivna bilförare, trafikanters informationsinhämtning, 
barn i trafik, funktionsnedsättning hos trafikanter samt räddning och 
rehabilitering. Inom resp. område redovisas ett flertal åtgärder som kom-
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mer att vidtas under de kommande tre åren. För de olika åtgärderna har 
ansvarig myndighet/organisation angivits. 

Trafiksäkerhetsrådet framhåller särskilt att en bättre respekt för hastig
hetsgränserna kan motverka den ökning av antalet trafikskadade som kan 
förväntas på grund av en ökad biltrafik. En stor insats inom området 
hastighetsanpassning skulle kunna kompensera för den förväntade _trafik
ökningen (3-4% per år). 

För att antalet trafikskadade inte skall öka fram till år 1993 krävs enligt 
trafiksäkerhetsrådet ytterligare åtgärder som kan reducera den totala ska
derisken med ytterligare 10%. Detta kan enligt rådet uppnås med en 
koncentrerad insats av hastighetsreducerande åtgärder, däribland såväl 
trafiktekniska åtgärder som automatisk hastighetsövervakning, samt en 
fortsatt separering av bil trafik och oskyddade trafikanter. 

Övriga av rådet redovisade åtgärder kan var för sig minska den totala 
skaderisken med mindre än I %. Dessa åtgärder anses emellertid vara av 
avgörande betydelse för att minska skaderiskerna i trafiken. 

Om inte de av trafiksäkerhetsrådet föreslagna åtgärderna vidtas, bedö
mer rådet att antalet polisrapporterade personskadeolyckor vid slutet av 
perioden 1988- 1993 kommer att vara 4 000 fler än i dag. Detta under 
förutsättning att trafiken årligen ökar med mellan 3-4% samt att trafiksi
tuationen i övrigt inte förändras. 

En sådan trafikökning som vi haft åren 1985-1987, på 5-6% per år 
skulle med motsvarande utgångspunkter innebära att antalet trafikskada
de blir 6 000 fler fram till år 199 3. 

3. Anslagsframställningar m. m. 

3.1 Treårsbudget, målstyrning och avgiftsfinansiering 

TSV fick genom regeringsbeslut den 15 oktober 1987 särskilda direktiv för 
anslagsframställningen för budgetåren 1989/90- 1991 /92, och i april 1988 
överlämnade TSV en särskild rapport i enlighet med direktiven. Statskon
toret och riksrevisionsverket har biträtt verket vad avser resultatanalys, 
anslagskonstruktion, styrformer och ADB-frågor. 

I rapporten har TSV angivit övergripande och operationella mål för sin 
verksamhet och att den bör avgiftsfinansieras fullt ut. TSV har angett de 
ekonomiska ramarna enligt följande. En jämn avgiftsutveckling bör ske 
över tiden och full kostnadstäckning skall råda inom varje verksamhets
område. Balanserade vinstmedel bör få tas i anspråk om volymerna mins
kar oförutsett. Vidare bör avskrivningsmedel få disponeras för ersättnings
investeringar som rör anläggningstillgångar. Expansionsinvesteringar bör 
emellertid beslutas av regering och riksdag. I rapporten föreslås också att 
överskott från ett verksamhetsår skall kunna reserveras för framtida utred
nings- och informationsinsatser inom verksamhetsområdena. 

Det anges även att medel för informationsverksamhet, materialunder
sökningar, utredningar m. m. bör fördelas inom ramen för resp. verksam
hetsområdes kostnadsansvar. 
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TSV har i kompletterande skrivelser den 29 september och 10 november 
1988 föreslagit att statsmakternas övergripande kostnader för trafiksäker
heten. som i dag uppgår till ca 55 milj. kr., med fördel kan regleras genom 

ett omsättningsbaserat system. En schablonmässig beräkningsgrund bör 
därvid användas, vilket innebär att i genomsnitt 9 % av TSV:s intäkter bör 

inlevereras till inkomsttitel. 

3.2 Trafiksäkcrhetsverkcts anslagsframställning 

TSV har i anslagsframställningen i huvudsak hemställt 

att verket fr. o. m. budgetåret 1989/90 inordnas i ett treårigt budgetsy
stem, 

att verksamhetsmål och inriktning i övrigt av verksamheten som TSV 

redovisar i den särskilda rapporten godkänns och blir vägledande för 

arbetet under budgetperioden, 

att samtliga TSV:s verksamheter avgiftsfinansieras via två I 000 kr. 
anslag, 

att verksamhetsområdet Samordning skall vara det högst prioriterade 

verksamhetsområdet, 
att målet för avgiftssättning och hanteringen av ersättningsinvestering

ar, expansionsinvesteringar samt årets vinst får ske på sätt som angivits i 

den särskilda rapporten. 

3.3 NTF:s anslagsframställning 

NTF bedriver sin verksamhet i enlighet med de mål för ökad trafiksäker

het som fastställts av riksdagen. Föreningen deltar i det samordnade 

traliksäkerhetsarbetet genom sin medverkan i trafiksäkerhetsrådet. 

Verksamheten genomförs enligt en rullande flerårsplan och består av en 
kontinuerligt pågående basverksamhet kompletterad och förstärkt med 
särskilda kampanjer och aktiviteter. 

Prioriterade delar av basverksamhctcn är barn i trafiken (bl. a. Barnens 
Trafikklubb), ungdomar i åldern 14 till 24 år, fortbildning, materialpro
duktion samt stöd till mcdlcmsorganisationer och till det regionala trafik
säkerhetsarbetet. 

Grunden för NTF:s trafiksäkerhctsarbcte är de frivilliginsatser som görs 
regionalt och lokalt. 

Under budgetåret 1989/90 kommer NTF att fortsätta med hastighets

kampanjen Dämpa farten. Kampanjer för ökad hjälmanvändning hos 

cyklister och för en ökad trafiknykterhet kommer bl. a. att genomföras 

under budgetåret. 

NTF framhåller att föreningen kommer att effektivisera och målinrikta 

sitt arbete. Bl. a. kommer samarbetet med länsförbunden och trafiksäker

hetsföreningarna att vidgas för att skapa bättre betingelser för en offensiv 

verksamhet på fältet. Med bl. a. heltidsarbetande konsulenter och breda 
regionala och lokala kontakter har dessa de bästa möjligheterna att nå ut 

till och påverka trafikanterna. Det är NTF:s styrelse ambition att förbun-
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dens och föreningarnas arbete skall underlättas genom bättre vägledning, 
ökat stöd och stimulans från NTF centralt. 

NTF har hemställt att nuvarande bidrag räknas upp med ca 7% eller 2 
milj. kr. till 30,2 milj. kr. Detta innebär att bidraget är realt oförändrat. 

3.4 Trafikmedicin 

Regeringen uppdrog i januari 1988 åt TSV att utreda hur en överföring av 
myndighctsansvaret för de trafikmedicinska frågorna till verket skulle 
kunna genomföras. TSV redovisade i maj 1988 sitt uppdrag. TSV:s förslag 
har tillstyrkts av socialstyrelsen och statskontoret. TSV föreslår att myn
dighetsansvarct för de trafikmedicinska frågorna förs över från socialsty
relsen till TSV. 

Organisation 

Socialstyrelsens rättsliga råd för bl. a. körkortsmedicinska frågor är admi
nistrativt knutet till lagbyrån inom socialstyrelsen. Rådet fungerar dock -
genom sina arbetsformer och ett dominerande inslag av fristående exper
ter - självständigt i förhållande till socialstyrelsen. Rådet består i de 
körkortsmedicinska frågorna av en ordförande som är lagfaren, en särskild 
expert i körkortsmedicinska frågor samt en föredragande läkare. Under år 
1987 behandlade rådet totalt 958 körkortsmedicinska ärenden fördelade 
på 80 sammanträden. Till rådet finns knutet ett kansli där två personer på 

heltid handhar löpande körkortsmedicinska ärenden. Socialstyrelsen ut
färdar medicinska föreskrifter för innehav av körkort, traktorkort eller 
taxibehörighet. 

TSV:sförslag 

Hos TSV bör finnas personal med medicinsk expertkompetens inom före
trädesvis allmänmedicin. Behovet av medicinsk expertis torde uppgå till 
en hcltidstjänst. Vidare bör krävas kunskap och erfarenhet inom trafikme
dicin och särskilt körkortsmedicin. 

Den medicinska experten skall vara beslutande i fråga om yttranden och 
dispenser i enklare körkortsmcdicinska ärenden. Experten skall också 
ansvara för att kunskap och praxis inom detta område förs ut till konsultlä
kare, länsstyrelser och domstolar. Vidare skall experten ansvara för bered
ningen av de trafikmedicinska föreskrifterna och övriga medicinska upp

gifter. 
Kanslifunktionen bör bestå av två kanslister på heltid samt en legitime

rad sjuksköterska. Sköterskan skall ansvara för kansliet, delta i beredning
en av ärenden och föredra ärenden av mer rutinartad karaktär. 

I fråga om mer komplicerade ärenden bör den nuvarande ordningen 
som tillämpas hos socialstyrelsens rättsliga råd med fristående föredragan
de behållas. Verket bör således på motsvarande sätt som socialstyrelsen 
kunna knyta sådana experter till sig. 

I mer speciella fall kan det finnas behov av att inhämta yttranden från 
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annan expertis. För detta ändamål bör trafiksäkerhetsverket ges möjlighet 
att. på motsvarande villkor som rättsliga rådet, inhämta yttranden från 
ledamöter i socialstyrelsens vetenskapliga råd. 

För föreskriftsarbctet och handläggningen av de körkortsmedicinska 
ärendena är det av stor vikt att juridisk sakkunskap deltar. Även om 
enhetens läkare är den beslutande bör det vara ett villkor att en jurist är 
med i den slutliga handläggningen av de körkortsmedicinska ärendena. 
Den juridiska sakkunskapen kan tillhandahållas av verkets juridiska en
het. 

Hanteringen av de trafikmedicinska frågorna inom socialstyrelsen kan 
kostnadsberäknas till I, I milj. kr.lår. Enligt TSV:s bedömning kan den 
föreslagna organisationen genomföras inom denna ekonomiska ram. 

4. Föredragandens överväganden 

4.1 Målen för trafiksäkerhetsarbetet 

Till ledning för trafiksäkerhetsarbetet antog riksdagen år 1982 mål för 
säkerheten i vägtrafiken. I 1988 års trafikpolitiska beslut bibehölls dessa 
mål. 

I. Det totala antalet dödade och skadade i trafiken skall fortlöpande 
minskas. 

2. Risken att dödas och skadas i trafiken skall fortlöpande minskas för 
alla trafikantkategorier. 

3. Risken att dödas och skadas i trafiken skall minskas i högre grad för 
de oskyddade trafikanterna än för de skyddade. Barnens problem skall 
särskilt beaktas. 

I trafiksäkerhetsprogrammet för perioden 1989/90-1991 /92 redovisas 
en analys av måluppfyllelsen av trafiksäkerhetsarbetet. Därvid påpekas att 
någorlunda säkra slutsatser rörande måluppfyllelse endast kan dras vad 
gäller antalet i trafiken dödade personer. I övrigt kan bara mer eller 
mindre kvalificerade bedömningar göras. 

Jämfört med år 1982 konstaterar rådet att det första målet ännu inte har 
uppfyllts. 

När det gäller de två övriga målen, vilka avser risktal, finns problem, 
vad gäller skattningen av t. ex. olika trafikantgruppers trafikarbete. Det 
råder således viss osäkerhet i bedömningen av risktalet. 

För mål nummer två är det endast för gruppen motorcyklister som såväl 

dödsrisken som skaderisken har minskat. Ser man enbart till skaderisken 
uppfylls målet även för mopedisterna. 

För mål nummer tre gäller att riskerna för oskyddade trafikanter som 
grupp betraktad har minskat. För gruppen bilister har riskerna ökat. Barns 
risker i trafiken har minskat medan vuxnas risker har ökat. 

Trafiksäkerhetsrådet anser att måluppfyllelsen är långt ifrån tillfreds
ställande. Jag delar den bedömningen. 

Mot denna bakgrund är det angeläget att det av trafiksäkerhetsrådet 
antagna trafiksäkerhetsprogrammet genomförs. Det åvilar rådet att pre-
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sentera de ytterligare förslag som krävs för att förverkliga de av riksdagen 
angivna målen. 

Hastighetsutvecklingen har - som rådet särskilt framhållit - stor in
verkan på antalet dödade och skadade i trafiken. Skulle det visa sig att 
hittills vidtagna åtgärder för att reducera hastigheterna på vägarna inte är 
tillräckliga förutsätter jag att trafiksäkerhetsrådet analyserar behovet av 
ytterligare åtgärder. Vad gäller användandet av automatisk hastighetsöver
vakning vill jag hänvisa till vad jag tidigare anfört under vägavsnittet (7.1 
Vägpolitiken inför 1990-talet), samt till vad chefen för civildepartementet 
senare kommer att anföra. 

Vad gäller problemområdet trafikonykterhet avser statsrådet och chefen 
för justitiedepartementet att återkomma till regeringen med förslag om 
sänkt promillegräns för rattonykterhet. Frågan om användande av luftut
andningsprov kommer också att tas upp. 

4.2 Avgifts finansiering av trafiksäkerhets verket 

Ett treårigt budgetsystem möjliggör en långsiktig planering av TSV:s arbe
te. Vidare ger systemet förutsättningar för en bättre och mer effektiv 
styrning från regering och riksdag. Jag förordar att verket på försök inord
nas i ett sådant system för perioden 1989/90- 1991/92. 

För närvarande är det endast 5 % av verkets utgifter - anslag C I. 
Trafiksäkerhetsverket: Trafik och administration om 30,353 milj. kr. -
som finansieras från statsbudgeten. Övriga utgifter om 95 % täcks av 
avgifter. Medlen från statsbudgeten används för insatser som avser sam
ordning av trafiksäkerheten samt åtgärder för att förbättra trafikmiljön 
och säkerheten för oskyddade trafikanter. Då dessa insatser och åtgärder 
ytterst är betingade av fordonstrafiken. bör kostnadsansvaret för den 
mindre del som i dag tas från statsbudgeten överföras på fordonsägarna. 
Denna av mig förordade ändring bör genomföras samtidigt som verket 
inordnas i ett nytt treårigt budgetsystem. 

En enhetlig finansiering underlättar det framtida trafiksäkerhetsarbetet 
och gör det mer effektivt. Erfarenheterna hittills från de delar av TSV:s 
verksamhet (anslagen C 2. och C 3.) som är avgiftsfinansierade är goda. 
Systemet har medfört ett högt kostnadsmedvetande genom att intäkterna 
från avgifterna är prestationsrelaterade. En omläggning av finansieringen 
skulle därtill göra det möjligt för regeringen att bättre styra inriktningen av 
verksamheten mot de områden som är viktiga för trafiksäkerhetsarbetet. 
Regeringens och riksdagens insatser kan i ökad utsträckning inrik
tas på att följa upp resultaten från verksamheten. 

Jag förordar således att TSV:s verksamhet i sin helhet avgiftsfinansicras 
och att två I 000 kronorsanslag inrättas för detta ändamål. Jag anser det 
lämpligt att regeringen vid behov får besluta om överföring av medel mellan 
anslagen under budgetperioden 1989/90- 1991192. Finansieringen 
av det nuvarande anslaget C I. Trafiksäkerhetsverket: Trafik och admini
stration bör ske genom den trafiksäkerhetsavgift om I 0 kr. som ingår i 
dagens registerhållningsavgift på 42 kr. 

För en övergång till fullständig avgiftsfinansiering krävs en utvecklad 
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målstyrning. Förslag till mål har angetts i TSV:s särskilda rapport. Jag 
återkommer till denna fråga under resp. anslag. 

Jag anser att de ekonomiska riktlinjer för TSV:s verksamhet som jag 
tidigare refererat från den särskilda rapporten i stort sett är ändamålsenli
ga. Den nuvarande ordningen för investeringar i ADB-utrustning bör dock 
behållas tills vidare. Vidare bör eventuella överskottsmedel från verksam
heten föras över till vcrkskapitalct. 

Trafiksäkerhetsarbctet är komplext och berör många myndigheter och 
organisationer. Några har trafiksäkcrhctsarbete som sin huvuduppgift me
dan de flesta har det som en dcluppgift. En av riksdagens revisorer gjord 
kartläggning visar att på central nivå är sammanlagt elva departement och 
ett 30-tal myndigheter mer eller mindre engagerade i trafiksäkerhetsarbe
tet. Häri ingår t. ex. de allmänna förvaltningsdomstolarna, polisen, och de 
myndigheter som har uppgifter inom trafik- och miljöområdet. För att 
täcka dessa kostnader levererar TSV för närvarande in omkring 55 milj. 
kr. av avgiftsmcdlcn till inkomsttitel. Dessa gemensamma kostnader för 
trafiksäkerheten bör även framdeles av TSV levereras in till inkomsttitel. 

Jag anser det ändamålsenligt att nämnda inlcverans sker efter vissa 
schablonmässigt bestämda grunder. Jag beräknar att med ett sådant sy
stem bör 9 % av TSV:s intäkter levereras in årligen till inkomsttitel. Enligt 
min mening bör regeringen emellertid bemyndigas att om så krävs få 
justera de belopp som skall levereras in under budgetperioden 1989/90-
1991/92. 

På grund av ändrade redovisningsprinciper (periodisering av inkomster 
och utgifter) från och med budgetåret 1986/87 har ett underskott om totalt 
165 080 190 kr. uppkommit i startbalansen inom anslagen C 2. och C 3. 
Underskottet bör justeras genom att en inkomsttitel belastas samtidigt 
som motsvarande medel sätts in på ett spärrat räntelöst konto hos riks
gäldskontoret. 

Med den av mig föreslagna omläggningen kommer TSV framdeles att 
finansieras via två 1 000 kronorsanslag, C 1. och C 2. NTF:s bidragsanslag får 
därvid beteckningen C 3. Härutöver kommer jag längre fram att föreslå att 
två nya anslag, C 4. och C 5., för bidrag till avgasrenande åtgärder förs upp 
på statsbudgeten. 

4.3 Trafikmedicin 

Den av TSV föreslagna överföringen av det trafikmedicinska ansvaret från 
socialstyrelsen till TSV innebär att socialstyrelsens roll och relation till 

TSV skulle bli likartad den som styrelsen har i förhållande till luftfartsver
ket och sjöfartsverket. Dessa verk har nämligen ansvaret för de individori
enterade hälsofrågorna. 

Det rättsliga rådet hos socialstyrelsen har inte enligt min bedömning den 
organisation som skulle vara önskvärd för att på ett bra sätt informera om 
rådets praxis i körkortsmedicinska frågor. Vidare är det svårt för myndig
heter att under hand ta upp körkortsmedicinska frågor med rådet. Någon 
uppföljning av socialstyrelsens medicinska föreskrifter har inte heller kun
nat ske. 
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Jag anser mot denna bakgrund att myndighetsansvaret för de trafikme
dicinska frågorna bör överföras till TSV. Detta innebär bl. a. att TSV, efter 
samråd med socialstyrelsen, skall besluta om ytterligare föreskrifter om 
medicinska krav för innehav av körkort, traktorkort eller taxibehörighet. 
Den organisationsstruktur som TSV föreslagit bör tills vidare gälla. I 
denna fråga har jag samrått med chefen för socialdepartementet. Kostna
derna för denna nya verksamhet beräknas till I, 1 milj. kr.lår och bör 
finansieras genom avgifter inom verksamhetsområdet Trafikant. TSV:s 
uppgift som ny huvudman för det trafikmedicinska ansvaret bör gälla från 
den I januari 1990. Jag har för avsikt att. om riksdagen godkänner de av 
mig förordade riktlinjerna för omorganisation av det trafikmedicinska 
ansvaret, återkomma till regeringen med förslag till de författningsänd
ringar m. m. som behövs. 

4.4 De allmänna ombuden i körkortsfrågor 

I betänkandet (SOU 1987:43) Snabbare körkortsingripanden m. m. har 
bl. a. föreslagits att TSV bör överta de uppgifter som länsstyrelsernas 
organisationsnämnd (LON) har gentemot de allmänna ombuden i kör
kortsfrågor. Uppgifterna avser fortbildning och administrativt stöd. Här
utöver föreslås att TSV i syfte att nå en mer enhetlig praxis bör bistå de 
allmänna ombuden med råd. Betänkandet har remissbehandlats. Samtliga 
remissinstanscr har tillstyrkt förslaget. 

TSV är central körkortsmyndighet medan länsstyrelserna är regionala 
sådana myndigheter. 

De allmänna ombuden i körkortsfrågor är anställda hos länsstyrelserna. 
De har normalt även andra ärenden att handlägga på länsstyrelserna, 
vilket talar för att LON fortfarande bör vara den myndighet som genom 
olika åtgärder stöder de allmänna ombuden i deras arbete. Å andra sidan 
är TSV den myndighet som har det övergripande ansvaret för körkortsfrå
gor på myndighetsnivå. Verket har vidare bättre förutsättningar än LON 
för att aktivt stödja de allmänna ombuden. Jag anser därför att TSV är den 
myndighet som skall bistå de allmänna ombuden i deras verksamhet i 
enlighet med utredningens förslag. Jag beräknar att TSV klarar dessa 
uppgifter med befintliga resurser. Den nya uppgiften för TSV bör övertas 
den I juli 1989. I denna fråga har jag samrått med chefen för civildeparte
mentet. Jag har för avsikt att, om riksdagen godkänner de av mig förorda
de riktlinjerna för stöd till de allmänna ombuden i körkortsfrågor. åter
komma till regeringen med förslag till de författningsändringar m. m. som 
behövs. 

5. Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna att ett treårigt budgetsystem införs. 
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2. godkänna att TSV:s verksamhet helt avgiftsfinansieras och de 
av mig förordade riktlinjerna för avgiftsfinansieringen, 

3. godkänna de av mig förordade ekonomiska ramarna för verk

samheten inom TSV, 

4. godkänna vad jag har anfört om inleverans av TSV:s intäkter 
och bemyndiga regeringen att besluta om avvikelse härifrån; 

5. godkänna att underskottet i startbalansen avvecklas på det sätt 

jag har föreslagit, 

6. godkänna att medel får överföras mellan anslagen C 1. och C 2. 
i enlighet med vad jag har anfört, 

7. godkänna den av mig förordade organisationen för den trafik

medicinska verksamheten samt 

8. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för stöd till de 

allmänna ombuden. 

6. Anslag 

C 1. Trafiksäkerhetsvcrket: Samordning, Trafikmiljö, Fordon 
och Trafikant 

Nytt anslag 
1989/90 Förslag 1000 

Anslaget omfattar verksamhetsområdena Samordning, Trafikmiljö, For

don och Trafikant. 

Trafiksäkerhetsverket 

Verksamhetsområdl!t Samordning 

TSV har som särskild uppgift att samordna trafiksäkerhetsarbetet. Sam

ordningsansvaret omfattar alla nivåer, såväl central som regional och lokal 
verksamhet. 

Med samordning avses arbetet med att rikta olika myndigheters insatser 
mot de gemensamma mål som satts upp för trafiksäkerhetsarbetet. 

För det centrala samordningsarbetet finns ett särskilt råd för samord
ning och planering, trafiksäkerhetsrådet, vars uppgift är att utarbeta över
gripande programplaner för trafiksäkerhetsarbetet. 

För den regionala samordningen finns i dag samordningsgrupper i samt

liga län. Den samordnade planeringen av länens trafiksäkerhetsarbete skall 

sammanfattas i rullande treårsprogram i likhet med det centrala trafiksä
kerhetsprogrammet. 

I syfte att öka kommunernas intresse för ett samordnat trafiksäkerhets

arbete utarbetas· - inom ramen för trafiksäkerhetsrådets programarbete 
- skriften "Säkrare trafik i vår kommun". 

De budgeterade kostnaderna för verksamhetsområdet Samordning är 
för budgetåret 1989/90 20,2 milj. kr. Antalet årsarbctskrafter uppgår till 26 

personer. varav 17 i Borlänge och 9 regionalt placerade på TSV:s sju 
distrikt. 
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Må/.fbr rerksamheten 

Som mål för sitt arbete inom verksamhetsområdet Samordning föreslår 
TSV 

att samordningsverksamheten genom samordning med berörda myndig
heter, organisationer och företag skall leda till en ökad effektivitet i det 
samlade trafiksäkerhetsarbetet för att öka graden av uppfyllelse av riksda
gens mål för trafiksäkerhetsarbetet. 

Verksamhetsomrddet Trafikmiljö 

I denna verksamhet ingår samarbete och samråd med exempelvis plan
och bostadsverket, vägverket, naturvårdsverket och Svenska kommunför
bundet i väg- och trafikfrågor. Vidare ingår att utarbeta regler och före
skrifter om vägmärken, vägmarkeringar och trafiksignaler samt att initi
era. genomföra och följa upp forsknings- och utvecklingsarbeten. Inom 
verkets regionala organisation arbetar trafikingenjörer med främst rådgiv
ning till väghållare. 

Ett samarbetsprojekt som genomförts mellan TSV och Malmö kommun 
har visat att det går att ta bort 30% av vägmärkena genom att ändra de 
lokala trafikföreskrifterna. TSV fortsätter sitt arbete inom detta område 
genom forsknings- och utvecklingsarbeten som rör människans förmåga 
att uppfatta vägmärkesinformation. 

De budgeterade kostnaderna för verksamhetsområdet är för budgetåret 
l 989/90 13 milj. kr. Antalet årsarbetskrafter uppgår till 24. varav 16 i 
Borlänge och 8 på distrikten. 

Måljdr l'erksamheten 

Som mål för sitt arbete inom verksamhetsområdet Trafikmiljö föreslår 
TSV 

att verket skall verka för en säker trafikmiljö. 

Verksamhl'lsområdet Fordon 

I verksamheten ingår att verka för att såväl nya som äldre fordon har en 
från trafiksäkerhetssynpunkt betryggande standard, att aktivt följa den 
fordonstekniska utvecklingen samt att följa olycksutvecklingen och analy
sera i vad mån brister i fordonskonstruktionen har bidragit till olyckors 
uppkomst. 

En viktig uppgift är att i olika internationella organ verka för en harmo

nisering av fordonsföreskrifter så att tekniska handelshinder och andra 
olägenheter undviks. 

Inom den regionala organisationen utförs bl. a. s. k. flygande inspektion 
av fordon och kontroll av förares arbetstid. 

De budgeterade kostnaderna för verksamhetsområdet är för budgetåret 
l 989/9030,4 milj. kr. Antalet årsarbetskrafter uppgår till 105, varav 23 på 
centralförvaltningen i Borlänge och 82 på distrikten. 
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Centralförvaltningen 

TSV utfärdar föreskrifter om fordons utrustning och beskaffenhet samt 
om kontroll av fordon. 

Regelarbetet har sedan flera år tillbaka bedrivits med inriktning mot att 
så långt som möjligt anpassa kravnivån i föreskrifterna till de nivåer som 
tillämpas internationellt. Anpassningen har i första hand skett till de 
nivåer som tillämpas inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission 
för Europa (ECE). Hänsyn har dock tagits till den säkerhetsnivå som nåtts 
i Sverige och till vissa särskilda förutsättningar som råder i Sverige, t. ex. 
klimatet. TSV tillämpar i dag 46 s. k. ECE-reglementen. Tillämpning av ett 
reglemente innebär att ett objekt som är godkänt i ett annat land som 
tillämpar reglementet. skall anses uppfylla de nationella kraven. Förslag 
om tillämpning av nya reglementen lämnas av TSV till regeringen efter 
samråd med berörda intressenter. 

TSV strävar efter att ge ut sina föreskrifter i form av funktionella krav 
för att därigenom se till att den tekniska utvecklingen inte hindras. Vidare 
avser TSV att medverka till att ta fram standardkrav. Fördelen är att 
föreskrifterna kan göras mindre omfattande samt att de får en bredare 
förankring hos tillverkare och provningsorgan. 

TSV anser det viktigt att öka sin kompetens inom bl. a. elektronikområ
det. Detta med anledning av pågående internationella forskningsprogram 
som syftar till att bl. a. effektivisera transporterna, förbättra miljön och 
öka framkomligheten på vägarna. 

Den regionala verksamheten 

TSV genomförde under budgetåret 1987 /88 25 000 s. k. flygande inspektio
ner och 16 000 arbetstidskontroller. Vidare utfördes 200 tekniska under
sökningar på trafikskadade fordon. Jämfört med budgetåret dessförinnan 
ökade de flygande fordonsinspcktioncrna med 22 % medan arbctstidskon
trollerna minskade med 19 %. En jämförelse över fem år visar att de 
flygande inspektionerna ökat med 200%. Kostnaderna för dessa inspektio
ner och för arbetstidskontrollerna uppgick till ca 14, 7 milj. kr. för budget
året 1986/87. För att få en bättre uppföljning av verksamheten med 
flygande inspektioner har TSV börjat databehandla resultaten från dessa. 

Skillnaden mellan TSV:s flygande inspektion och Aktiebolaget Svensk 
Bilprovnings årliga kontrollbesiktning är förutom urvalet av fordonsobjekt 
bl. a. att den flygande inspektionen också omfattar t. ex. kontroll av hur 
fordonets eventuella last är säkrad. Vidare kontrolleras även utländska 
fordon. TSV:s strävan är att alltid ha polispersonal med vid de flygande 
inspektionerna för att uppnå en så fullständig kontroll som möjligt av både 
fordon och förare. 

TSV:s arbete med flygande inspektion inriktas i huvudsak på tunga 
fordon, medan de flygande inspektioner som utförs av polisens trafikav
delningar i första hand koncentreras på den lätta trafiken, kontroll av 
överlaster och av farligt gods. 

Arbetstidskontrollen sker ute på väg och vid företagsbesök. Omkring 
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30% av de som kontrolleras begår förseelser mot vägarbetstidsreglerna. 
TSV anser att en långsiktig målsättning för kontrollen ute på väg bör 

vara att varje tungt fordon kontrolleras på väg vart tredje år. Statistiskt 
innebär detta att 50000 tunga fordon skulle behöva kontrolleras årligen. 

Må/för rerksamheten 

Som mål för sitt arbete inom verksamhetsområdet Fordon föreslår TSV 
att de fordon som trafikerar våra vägar skall vara trafiksäkra och 

miljövänliga. Enhetliga regler med andra länder skall eftersträvas. 

Verksamhetsområdet Trajikant 

I verksamheten ingår att ta fram bestämmelser som avser tillämpning av 
körkortslagstiftningen, bl. a. bestämmelser om kursplaner för förarutbild
ning samt bestämmelser om förarprov och trafikskolor. 

Vidare ingår i verksamheten att leda och kontrollera förarprovsverk
samheten och att verka för en enhetlig handläggning och bedömning av 
körkortsärenden vid länsstyrelserna. 

Inom den regionala organisationen sker förarprov och utövas tillsyn 
över trafikskolor och trafikövningsplatser. 

De budgeterade kostnaderna för verksamhetsområdet är för budgetåret 
1989/90 81 milj. kr. Antalet årsarbetskrafter uppgår till 246, varav 11 på 
centralförvaltningen i Borlänge och 235 på distrikten. Verksamheten fi
nansieras genom förarprovsavgifter. 

Varje år tillkommer ca 130000 nyblivna förare. TSV har tagit fram en 
ny kursplan för förarutbildning. Kursplanen har tillförts två nya avsnitt. 
Avsnitten har till syfte att få körkortsaspiranterna mer medvetna om 
människans roll i trafiken och de kritiska situationer som man möter där. 
Vidare betonas frågorna om hastighctsanpassning, trafiknykterhet och 
risken med att överskatta sin förmåga som nybliven förare. 

Ett nytt teoriprov träder i kraft under hösten 1989. En översyn av 
reglerna för tillsyn över trafikskolorna som också skall innefatta regler om 
läromedel, lokaler m. m. pågår inom verket. 

Trafiklärarutbildningen anordnas vid två gymnasieskolor i landet. TSV 
har i samverkan med berörda intressenter utarbetat en ny läroplan, vilken 
togs i bruk läsåret 1986/87. En högskolekurs för blivande utbildningsleda
re kommer att påbörjas under hösten 1989. 

Förarpror 

Under budgetåret 1986/87 förrättades ca 180000 körprov, varav 140 000 
av dem som avlade prov hade genomgått trafikskola medan 40000 inte 
hade deltagit i sådan utbildning. 72 % av de som anmält sig till körprov 
genom trafikskola blev godkända vid provet medan motsvarande siffra för 
dem som anmält sig på annat sätt var 51 %. 

TSV anser att likformigheten i bedömningarna som förarprövarna gör i 
stort sett är tillfredsställande. TSV arbetar aktivt för att skapa så likartade 
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bedömningsnormer som möjligt. En stor brist i nuvarande körprov är att 
det inte mäter attityder hos aspiranterna. 

Erfarenheterna från det skärpta provet för behörighet för motorcykel 
som infördes år 1985 är goda. 

Den säsongsmässiga variationen av efterfrågan på förarprov är stor. 
Variationerna innebär att väntetiderna blir längre under våren och för
sommaren. För att klara av anhopningarna av förarprov under denna tid 
får TSV ta i anspråk i stort sett alla bilinspektörer. Omkring 30% av deras 
årsarbetstid utnyttjades under budgetåret 1986/87 för förarprovsverk
samhet. Arbetstiden för kontroll av fordon på väg minskades i motsvaran
de mån. TSV:s ambition är att väntetiden för förarprov inte skall överstiga 
åtta veckor. Administrationen av förarprovsverksamheten är numera helt 
datoriserad. 

Tillsyn över trafikskolorna 

Under budgetåret 1987 /88 utövades tillsyn av 700 trafikskolor med en 
arbetsinsats av 9 000 timmar. Detta är en ökning från året innan med 27 % 

avseende antalet skolor och med 116 % vad avser antalet timmar. 

Må/för verksamhetl!n 

-Som mål för sitt arbete inom verksamhetsområdet Trafikant föreslår TSV 
att verket skall verka för mer trafiksäkra förare som är särskilt medvetna 

om oskyddade trafikanters och barns situation i trafiken samt sin egen 
begränsade förmåga som nyblivna förare. 

Föredragandens överväganden 

De övergripande mål som TSV föreslagit för sina verksamheter anser jag 
utgör en god grund för en övergång till målstyrning av TSV. Ett treårigt 
budgetsystem med effektiva verksamhetsmål i kombination med att verk
samheten avgiftsfinansieras är de utgångspunkter som behövs för att driva 
verksamheten rationellt och dynamiskt. Jag avser att återkomma till rege
ringen med förslag till hur målstyrningen av TSV kan utvecklas vidare. 

Jag har tidigare föreslagit att TSV skall bli ny huvudman för frågor om 
trafikmedicin. Med anledning därav bör det av TSV angivna målet för 
verksamhetsområdet Trafikant kompletteras. Målet för denna verksamhet 
bör vara 

att TSV skall verka för mer trafiksäkra förare som uppfyller de lämplig
hetskriterier och krav som körkortslagen föreskriver och som är särskilt 
medvetna om oskyddade trafikanters och barns situation i trafiken samt 
sin egen begränsade förmåga som nyblivna förare. 

Det nya treåriga budgetsystemet, målstyrningen och avgiftsfinansiering
en kommer att ställa höga krav på verkets redovisning av de olika verk
samhetsområdenas resultat och på verkets analys av om målen nåtts samt 
på de förslag till åtgärder som är nödvändiga för att nå målen. 

Regeringen har beslutat om vissa höjningar av förarprovsavgifter i 
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TSV:s taxa fr. o. m. l januari 1989. Budgeten för år 1989/90 kan utifrån 
dessa avgifter och de förutsättningar jag tidigare har angett beräknas enligt 
nedan. Resultatet kan därvid beräknas bli + l ,6 milj. kr. 

Inkomster 
Körkort 
Fordon 
Trafik 
Samordning 
Räntor 

Utgifter 
Körkort 
Fordon 
Trafik 
Samordning 
In leverans 

1989/90 
milj. kr. 

75,7 
38,9 
15,7 
19, 7 
5.3 

155,3 

81,0 
30,4 
13,0 
20.2 

9.1 

153,7 

Resultat + 1,6 

(För 1988/89 beräknas resultatet till - 1.3 milj. kr.) 

Likviditetssaldo 52,0 
(bankkonton hos riksgäldskontorct) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Tra.fiksäkerhetsverket: Samordning. Trafikmiljö, Fordon och 

TraJikant för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 

kr. samt 
2. godkänna den av mig förordade inriktningen av verksamheten 

inom verksamhetsområdena Samordning, Trafikmiljö, Fordon och 
Trafikant. 

C 2. Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. 

Nytt anslag 
1989/90 Förslag 1000 

Anslaget omfattar verksamhetsområdet Register. 

Trafiksäkerhetsverket 

Verksamheten består i att administrera ett antal rikstäckande informa
tionssystem. TSV svarar för driften av bil-, körkorts- och yrkestrafikregi
stren. Dessutom bedrivs uppdragsverksamhet genom försäljning av regi
steruppgifter och personliga fordonsskyltar. Vidare administrerar verket 
systemet med parkeringsanmärkningar samt tillhandahåller behövlig da-
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torkapacitet, program- och systemeringsresurser för båtregistret. Av de 
omkring 54 miljoner transaktioner i form av frågor och ändringsuppgifter 
svarar länsstyrelserna för 45 %, försäkringsbolagen för 23 %, polisen för 
16 %, TSV för 7 % och övriga intressenter för 9 %. Vidare ingår som delar i 
systemet riksskatteverket, som central myndighet för vägtrafikskatt, 
tullverket. kronofogdemyndigheterna samt Aktiebolaget Svensk Bilprov
ning som har rapportskyldighet till TSV vad gäller besiktningsutfall. 

TSV förbereder för närvarande i samråd med statskontoret ett förslag 
till en långsiktig ADB-strategi för TSY:s samlade verksamhet. En samlad 
strategi beräknas kunna presenteras till den I juli 1989. 

De budgeterade kostnaderna för verksamhetsområdet är för budgetåret 
1989/90402 milj. kr., varav ca 142 milj. kr. avser kostnader vid länsstyrel
serna. Antalet årsarbetskrafter uppgår till sammanlagt 178 hos TSV i 
Örebro och Strängnäs samt till ca 550 vid länsstyrelserna. 

Från den 1 januari 1989 är det möjligt för bilhandlare och deras kunder 
att direkt till TSV, i stället för omvägen via länsstyrelserna, göra vissa 
registreringar i bilregistret. Registreringarna sker via terminal och avser 
uppgifter om ägarbyten och avställningar. 

Vidare pågår utvecklingsarbete tillsammans med Aktiebolaget Svensk 
Bitprovning som syftar till att besiktningsresultaten skall kunna rapporte
ras direkt till TSV genom datakommunikation. Samtal förs också med 
postverket om möjligheterna att låta fordonsägarna utföra vissa bitregi
sterärenden på vissa postkontor. 

TSV hemställer att av egna medel få anskaffa viss ADB-utrustning 
under budgetperioden. Övriga ADB-investeringar sker över trettonde 
huvudtitelns reservationsanslag B 2. Anskaffning av ADB-utrustning. An
skaffningarna av egna medel för budgetåret 1989/90 avser utrustning i 
prestandamätning, linjeövervakningssystem, system för produktionspla
nering, utrustning för efterbehandlingsteknik, inköp av basdatorer, allt för 
en sammanlagd summa om 8,3 milj. kr. 

Af ål.för verksamheten 

Som mål för sitt arbete inom verksamhetsområdet Register föreslår TSV 
att verkets informationssystem skall tjäna som administrativt stöd för i 

första hand statens styrning och kontroll av vägtrafiken samt för uppbörd 
av medel. Registerverksamheten skall inriktas på att informationssyste
mens användbarhet fortlöpande skall förbättras som planeringsunderlag 
för trafiksäkerhetsarbetet. 

Föredragandens överväganden 

Det mål som TSV föreslagit för verksamhetsområdet utgör en god grund 
för att styra verksamheten. Jag avser att återkomma till regeringen med 
förslag till hur målet för verksamhetsområdet kan utvecklas vidare. 

Anskaffning av basdatorer för administrativa rutiner om ca 2,8 milj. kr. 
skall tillsammans med kostnader för utbyggnad av linjeövervakningssy
stem om 0,95 milj. kr. finansieras över trettonde huvudtitelns reserva-
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tionsanslag B 2. Anskaffning av ADB-utrustning. I denna fråga har jag 
samrått med chefen för civildepartementet. Utrustning för ny efterbe
handlingsteknik om 2 milj. kr. får dock finansieras med egna medel. 
Resterande investeringar får anstå tills vidare. 

Regeringen har beslutat om viss avgiftshöjning rörande främst körkort 
fr. o. m. I januari J 989. Budgeten för år 1989/90 kan utifrån dessa avgifter 
och de förutsättningar jag tidigare angett beräknas enligt nedan. Resultatet 
kan därvid beräknas bli + 37,6 milj. kr. 

Inkomster 
Fordon 
Körkort 
Vägtrafikskatt 
Parkcri ngsanmärkningar 
Yrkesmässig trafik 
Uppdrag 
Räntor 
Övrigt 

litgifter 
Fordon 
Körkort 
Vägtrafikskatt 
Parkeringsanmärkningar 
Yrkesmässig trafik 
Uppdrag 
In leverans 

Länsstyrelsernas utgifter härav 

1989/90 
milj. kr. 

220,8 
70,4 

139,9 
11.2 

IA 
21.5 
15.0 
2. 7 

482,9 

153,7 
81.2 

136.0 
9.9 
0,7 

17,4 
46.4 

445,3 

142.5 

Resultat + 37 ,6 
(För 1988/89 beräknas resultatet till + 11,5 milj. kr.) 

LikvidiMssaldo 177 ,0 
(bankkonton hos riksgäldskontoret) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Tra.fiksäkerhet.1wrket: Bil- och körkortsregister m. m. för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. samt 
2. godkänna den av mig förordade inriktningen av verksamheten 

inom verksamhetsområdet Register. 

C 3. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

29100000 
28200000 
29400000 
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NTF hemställer om 30,2 milj. kr. i bidrag för verksamheten under 
budgetåret 1989/90. 

NTF har budgeterat kostnader för sin verksamhet om 51,8 milj. kr. 
Kostnaderna utgörs av särskilda aktiviteter, kampanjer o. d. 17,3 milj kr. 
samt basverksamhet 34,5 milj. kr. varav 11, 7 milj. kr. avser regional och 
lokal verksamhet. Vidare ingår kostnader för försäljningsverksamhet om 
9,4 milj. kr. NTF har budgeterat intäkter om 51,8 milj. kr. Dessa utgörs av 
30,2 milj. kr. i statsbidrag och 8,6 milj. kr. från försäkringsbranschen. 
Resterande intäkter avser medlemsavgifter och inkomster från försälj
n i ngsverksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Det frivilliga arbetet utgör en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet. NTF:s 
ansvar som riksorganisation för det frivilliga arbetet är stort. NTF:s arbete 
för en aktivering av det centrala kansliet för en starkare offensiv verksam
het på fältet ser jag som en riktig satsning. Den översyn av resursanvänd
ningen som inleddes kring årsskiftet 1987 /88 har pågått under år 1988. Jag 
har erfarit att styrelsens inriktning är att påskynda översynen och inom 
kort besluta om nödvändiga åtgärder för att effektivisera verksamheten. 
Därmed skulle översynen vara avslutad strax efter årsskiftet 1988/89. 

NTF:s anslag bör räknas upp med 4 procent till 29,4 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nationa(forcningen för trafiksäkerhetens fi"äm

jande för budgetåret 1989/90 anvisa ett anslag på 29 400000 kr. 

C 4. Bidrag till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar 

Nytt anslag 
1989/90 Förslag 112sooooo 

Föredraganden övervägande~ 

Regeringen föreslog i prop. 1987 /88: 50 om trafikpolitiken inför 1990-talet 
att 450 milj. kr. skulle anvisas som bidrag till köpare av nya lastbilar och 
bussar som i förtid uppfyller kommande obligatoriska avgaskrav. Riksda
gen lämnade regeringens förslag utan erinran· (TU 1987 /88: 23, -rskr. 324 ) .. 

Bidragssystemet för lätta bussar och lastbilar bör enligt propositionen 
träda i kraft den I juli 1989 för 1990 års modeller och senare. För tunga 
fordon bör bidrag utgå för 1992 års modeller och senare. 

Jag föreslår att 112,5 milj. kr. anvisas för budgetåret 1989/90 för bidrag 
till köpare av lätta bussar och lätta lastbilar som uppfyller kommande 
obligatoriska avgaskrav. Bidraget bör administreras av TSV. Verkets kost~ 
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nadcr för administration av bidraget och Aktiebolaget Svensk Bilprov
nings kostnader i sammanhanget bör betalas från anslaget. 

Jag och chefen för miljö- och energidepartementet avser att återkomma 
till regeringen med förslag om föreskrifter om skärpta avgaskrav för last
bilar och bussar. bidragets omfattning i tiden. årsmodeller samt bidragens 
storlek för olika fordon m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till rrningsutrustning på nya lastbilar och bussar för 

budgetåret I 989/90 anvisa ett förslagsanslag på 112 500000 kr. 

C 5. Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar 

Nytt anslag 
1989/90 Förslag 50000000 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade med anledning av regeringens proposition om miljö
politiken inför 1990-talet (1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr. 373) att 
uppdra åt regeringen att införa ett bidrag till personer som installerar 
avgasrenande utrustning på äldre bilar. Bidrag bör lämnas för avgasrenan
dc utrustning till sådana bilar som inte uppfyller de avgaskrav som gäller 
obligatoriskt från och med 1989 års bilmodeller och frivilligt fr. o. m. 1987 
års modeller. För att bidrag skall utbetalas skall installationen medföra att 
utsläppen minskar med minst 40%. 

Regeringen har uppdragit åt statens naturvårdsverk att utarbeta före
skrifter för godkännande m. m. av installationer av sådan avgasrenande 
utrustning. Verket skall lämna förslag till sådana föreskrifter i sådan tid att 
de kan börja tillämpas den 1 juli 1989. 

I huvudsak är det endast bilar som redan kan köras på blyfri bensin som 
blir aktuella för installation av ny reningsutrustning. Bidraget kommer 
bara till en del att täcka den totala kostnaden för bilägaren. Antalet 
bilägare som under det första året bestämmelserna tillämpas kommer att 
installera ny utrustning kan mot den bakgrunden bedömas bli omkring 
SO 000. Kostnaden för bidraget kan därför beräknas till 50 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. 

TSV:s kostnader för administration av bidraget och Aktiebolaget Svensk 
Bilprovnings kostnader i sammanhanget bör betalas från anslaget. 

Jag och chefen för miljö- och energidepartementet avser att återkomma 
till regeringen med förslag till de författningsändringar m. m. som behövs. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 50000000 kr. 
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D. Järnvägstrafik 

l Inledning 

Genom 1988 års trafikpolitiska beslut och införandet av den s. k. vägtra
fikmodellen har statens järnvägar delats i ett affärsverk för trafiken, SJ, 
och i en myndighet för infrastrukturen, banverket. I det följande be
handlar jag banverket samt anslagen för järnvägens infrastruktur. Därefter 
följer en redogörelse för statens järnvägar och därmed sammanhängande 
frågor. Med hänvisning till de avgörande förändringar som den nya trafik
politiken innebär för järnvägens förutsättningar inleder jag med att först 
allmänt redovisa vissa viktigare konsekvenser och åtgärder som vidtagits 
med anledning av riksdagsbeslutet. 

Under avsnittet Kollektivtrafik m. m. (littera H) återkommer jag till 
frågan om samhällets köp av regionalpolitiskt viktig interregional tågtrafik 
liksom ersättning för trafikhuvudmännens trafik på länsjärnvägar. Beträf
fande investeringar i länsjärnvägar vill jag erinra om de medel som jag 
tidigare vid behandlingen av Vägväsendet (littera B) inräknat i anslaget för 
länstrafikanläggningar. 

2 En ny järn vägspolitik 

2.1 Järnvägens infrastruktur avgränsad 

Som förberedelse inför riksdagens ställningstagande till den nya järn
vägspolitiken tillsatte regeringen en organisationskommitte som skulle 
lämna förslag till organisation för det planerade banverket. Vidare avsågs 
kommitten medverka i förberedelsearbetet och, under förutsättning av 
riksdagens godkännande, genomföra den nya organisationen. 

En av utgångspunkterna för kommittens arbete var att sträva efter 
organisatoriska och ekonomiska former som skulle stimulera till affärs
mässighet och effektivitet i förhållandet mellan banverket å ena sidan och 
SJ och andra trafikutövare å den andra. Vidare gavs kommitten bl. a. i 
uppdrag att utreda hur en järnvägsinspcktion med självständigt tillsynsan
svar för trafiksäkerhetsfrågor skulle utformas inom ramen för banverket. 

Ett led i organisationskommittens arbete var att lämna förslag om gräns
dragning mellan det nya banverket och SJ. En av grundtankarna bakom 
prop. 1987 /88: 50 om trafikpolitiken inför 1990-talet är att skilja mellan 
samhällets ansvar för infrastrukturen och trafikföretagens roll att driva 
trafik på marknadsmässiga villkor under företagsekonomiskt ansvar. På 
grundval av organisationskommittens förslag beslutade regeringen den 
9 juni 1988 att till infrastrukturen, och därmed till banverkets ansvarsom
råde, skulle hänföras: 
- Järnvägslinjer: spår- och signalanläggningar, feldetektorer i banan, el

driftsanläggningar. 
- Trafikplatser: tågspår, vissa avlastningsspår, plattformar för av- och 

påstigning, belysning nödvändig från säkerhets- och tillgänglighetssyn
punkt samt vissa större rangerbangårdar. 
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- Anläggningar för trafikledning. 
- Trafiksäkerhet: järn vägsinspektionen. 

Vissa anläggningar kommer dock trafikutövaren att svara för även 1 

framtiden; exempelvis stationshus, godsterminaler (utom större ranger
bangårdar), kombiterminaler, industrispår samt verkstäder för lok och 
vagnar. 

Befintlig mark kommer vanligen att förvaltas av SJ och disponeras av 
banverket för infrastrukturändamål i den utsträckning som behövs . .Inom 
kommunikationsdepartementet pågår för närvarande en översyn i fråga 
om behovet av kompletterande lagstiftning avseende mark för nya järn
vägslinjer. l detta sammanhang vill jag även nämna att det inom regerings
kansliet har påbörjats överväganden om hur nya järnvägsprojekt på ett 
ändamålsenligt sätt skall kunna bli föremål för prövning med hänsyn till 
konsekvenserna för miljön och hushållningen med naturresurser. 

Frågan om ansvarsfördelningen avseende trafikledningen behandlade 
regeringen i förordningen ( 1988: 1379) om statens spåranläggningar som 
träder i kraft den 1 januari 1989. Enligt förordningen ärdet SJ som svarar för 
trafikledningen. SJ:s beslut i fråga om trafikledning kan överklagas till ban
verket. 

Organisationskommittcn lämnade frågan om ansvaret för järnvägens 
telenät öppen för vidare utredning och senare överenskommelse mellan 
banverket och SJ. 1988-12-15 gav regeringen banverket och SJ i uppdrag att 
genomföra uppdelningen av järnvägens telenät i enlighet med ett förslag som 
televerket utarbetat på uppdrag av regeringen. 

Regeringen har i sitt beslut 1988-06-09 meddelat sin avsikt att år 1992 
utvärdera avgränsningen av infrastrukturen samt fördelningen av befogen
heter och ansvar mellan SJ och banverket. 

2.2 Järnvägsinspektion inrättad 

Som tidigare nämnts. skulle banverkets organisationskommitte ägna sär
skild uppmärksamhet åt säkerhetsfrågornas integrering i den nya jämvägs
organisationen. SJ var tidigare sin egen säkerhetsmyndighet och utfärdade 
normer och föreskrifter, utövade tillsyn och utredde olyckor och inciden
ter. Det kunde dock på principiella grunder riktas invändningar mot att ett 
trafikföretag var sin egen säkerhetsmyndighet. I enlighet med organisa
tionskommittcns förslag inrättades den 1 juli 1988 en särskild järn vägsin
spektion efter modell av luftfarts- och sjöfartsinspektionerna. Inspektio
nen är administrativt placerad inom banverket. För inspektionen gäller 
förordningen ( 1988: 707) med instruktion för banvcrket. 

Jämvägsinspektioncn är i sin myndighetsutövning fristående från såväl 
trafikutövare som spårägare och fattar beslut om säkerhctssystem och 
säkerhetsföreskrifter för spårtrafik och tillsynen över denna. Vidare beshi
tar inspektionen om undersökning av olyckor och olyckstillbud i 'spårtratl
ken och av sådana driftstörningar som berör säkerheten. 
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2.3 Järnvägslagstiftningen anpassas 

På grund av att ansvaret för järnvägens infrastruktur och ansvaret för 
själva järnvägstrafiken har delats upp ses bestämmelserna om skade
ståndsansvar i järn vägstrafiklagen ( 1985: 192) över. Vidare torde det bli 
aktuellt med ändringar i bl. a. förordningen ( 1957:601) om elektriska 
starkströmsanläggningar och kungörelsen ( 1958: 558) om elektrisk svag
strömslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning. förord
ningen (1979: 769) med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa 
frågor om enskilda järnvägar, förordning om ändring i avskrivningskungö
relsen (1965:921) och förordningen (1971:727) om försäljning av staten 
tillhörig fast egendom, m. m. samt viss lagstiftning inom försvarsområdet. 

Bestämmelser om säkerhet vid järnvägar och om tillsyn över dessa 
finns, förutom i banverkets instruktion. i förordningen (1967: 604) om 
enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar samt i förordningen 
( 1988: 1379) om statens spåranläggningar. För att järn vägsinspektionen ef
fektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter med de resurser som står till buds, 
bör reglerna för inspektionens verksamhetssätt förfinas ytterligare. En sådan 
utredning har påbörjats inom departementet. 

2.4 Avgifter tas ut för banutn}1tjandet 

Med den s. k. vägtrafikmodellen skall företag som driver trafik på statliga 
järnvägar betala fasta och rörliga avgifter för att de utnyttjar infrastruktu
ren. De rörliga avgifterna skall anpassas till de beräknade kortsiktiga 
samhällsekonomiska marginalkostnaderna för järn vägstrafiken, medan de 
fasta avgifterna skall beräknas för varje fordon i trafik på liknande sätt 
som fordonsskatten för den tunga landsvägstrafiken. 

Mot bakgrund av förslag från banverket har regeringen den 24 novem
ber 1988 beslutat om avgifter för trafik på statens spåranläggningar. Inom 
ramen för riksdagens tidigare beslutade riktlinjer för avgiftssättningen har 
en anpassning därvid skett av vissa avgifter. Bland förändringarna kan 
nämnas att den tidigare planerade differentieringen av den s. k. olycksav
giften efter bannätets tekniska standard har slopats och ersatts av ett 
enhetligt belopp för hela bannätet. Detta innebär att bättre förutsättningar 
ges för trafik i glesbygden. 

För att uppnå likställighet med vägtrafiksidans avställningsinstrument 
vid beräkningen av fordonsskatter har vidare en möjlighet öppnats för att 
minska den fasta avgiften för järnvägsvagnar som inte utnyttjas under 
längre tidsperioder. Med hänsyn till den beslutade avgränsningen av järn
vägens infrastruktur har vidare några smärre avgifter införts för dels 
rangering vid vissa bangårdar av godsvagnar, dels användning av elanlägg
ningar. Intäkterna från dessa båda avgifter tillfaller banvcrket. Övriga 
avgifter inlevereras till statsbudgeten. För år 1989 beräknas intäkterna 
från dessa avgifter uppgå till drygt 800 milj. kr. 

I enlighet med riksdagens beslut kommer banverket fortsättningsvis 
noga att följa konsekvenserna av den beslutade avgiftssättningen och 
föreslå de korrigeringar som kan behövas. 
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2.5 Trafikupphandling på stomnätet 

I stomnätet ingår bandelar där en kommersiellt utbyggd persontrafik inte 
kan erbjudas. Staten skall därför enligt det trafikpolitiska beslutet fortsätt
ningsvis trygga sådan interregional persontrafik på järnväg som inte kan 
upprätthållas på affärsmässiga grunder men som har en klar regionalpoli
tisk betydelse. 

Regeringen uppdrog den l l maj 1988 åt transportrådet att lämna förslag 
till principer för statens upphandling av tågtrafik. Transportrådet har 
därefter i sin redovisning till regeringen lämnat förslag till planeringspro
cess samt analyserat vilka kostnads- och intäktskomponenter som bör 
beaktas vid upphandlingen. En bedömning har också redovisats över vilka 
olika faktorer som bör ligga till grund för samhällets köp av tågtrafik. 

För planeringsprocessl.'n har transportrådet sökt ta fasta på behovet av 
en dialog mellan olika intressenter på såväl den nationella som den regio
nala nivån. Arbetet skall så långt möjligt ske i samverkan mellan berörda 
länsstyrelser, trafikhuvudmän och SJ:s affårsområden. Därefter ges genom 
affårsområdesvisa eller bandelsvisa konferenser olika intressenter möjlig
heter att utveckla sina synpunkter. SJ skall lägga synpunkter på behovet 
utifrån tidtabellstekniska och tekniskt-ekonomiska förutsättningar. Läns
styrelsen har samtidigt att lägga synpunkter av regionalpolitisk karaktär 
och allmänt bedöma behovet av interregionala förbindelser medan läns
huvudmänncn i första hand har att bedöma samordningen med sin lokala/ 
regionala trafik. 
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Det på detta vis framtagna underlagsmaterialct läggs till grund för 
förhandlingar mellan statens järnvägar och transportrådet om statens köp 
av trafiktjänster. Det förslag som slutligt framkommit skall remitteras till 
länsstyrelser och trafikhuvudmän. Synpunkter som därvid framkommer 
behandlas sedan av SJ och transportrådet varefter tågplanerna och tidta-
bellerna fastställs. · 

För den närmaste tågplanen har transportrådet med hänsyn till tidsskäl 
tillämpat en förenklad handläggningsprocess som inte genomlöpt hela den 
beskrivna hanteringen. Planeringsprocessen framgår schematiskt av föl
jande figur. 

1988 1989 
1 apr 1 maJ I Jun 1 Jul 1 aug J sep 1 akt 1 nov J dec ian 1 feb 1 mar 1 
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-
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I 
I 
I 
I __ _, 

Tågplan 

Transportrådet har förutsatt att kostnader och intäkter skall beräknas 
efter förutsättningen att SJ:s affärsmässiga tågtrafik är ett sammanhängan
de nät. Matartrafik, som isolerat sett kan vara olönsam, kan vara av stor 
betydelse för SJ:s totala ekonomiska resultat. En annan nyckelfråga som 
transportrådet sökt bedöma är hur samkostnaderna för trafiken skall be
traktas. 

I diskussionen om 1•ilka turer som transportrådet anser att det kan bli 
aktuellt att köpa har en betoning skett av bl. a. kravet på en systemsyn. Det 
innebär att tr.afikupphandlingen skall främja en samordning mellan inter
regional trafik samt lokal och regional kollektivtrafik på väg och järnväg. 
Sett i ett längre tidsperspektiv har transportrådet också väckt tanken på 
mer detaljerade beräkningar över nyttan och kostnaden för olika linjer 
utifrån ett mer samhällsekonomiskt perspektiv. 

Regeringen har genom beslut den l december 1988 uppdragit åt trans
portrådet att i huvudsak utifrån de angivna riktlinjerna upphandla tågtra
fik. I regeringens uppdrag betonas särskilt att upphandlingen skall ske i 
samråd med berörda intressenter och främja trafiklösningar i samarbete 
med trafikhuvudmännen. 
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Transportrådet har därefter den 15 december 1988 kommit överens med 
SJ om den framtida utformningen av persontågstrafiken. Avtalet innebär 
att en basbeställning för närmare 600 milj. kr. gjorts med regionalpolitisk 
viktig trafik på följande stomjärnvägar. 
- Göteborg-Kalmar/Karlskrona 
- Storlien-Östersund 
- Mora-Borlänge 
- Gävle- Borlänge- Frövi 
- Falköping- Nässjö 
- Uddevalla - Herrljunga- Borås 
- Kil-Charlottenberg 
- Mora - Borlänge 

I transportrådets upphandling ingår vidare köp av nattåg på övre Norr
land, persontågstrafik på inlandsbanan, malmbanan och i princip dagens 
persontrafik på länsjärnvägar där inte trafikhuvudmännen ännu övertagit 
ansvaret. 

Därutöver har transportrådet och SJ kommit överens om en rådrums
beställning att som en övergångsåtgärd under trafikåret 1989/90 bibehålla 
viss tågtrafik i avvaktan på trafikhuvudmännens ställningstagande till 
framtida trafik. Kostnaden för trafiken på dessa banor ryms inte i de 
medel som transportrådet tilldelats enligt tidigare riksdagsbeslut. De till
kommande kostnaderna på 120 milj. kr. avses enligt överenskommelsen i 
stället finansieras genom att SJ gör en avräkning mot den avkastning som 
skall in levereras till staten för år 1993. Det framstår emellertid som helt klart 
enligt SJ att det för trafikåret 1990/91 måste vidtas inskränkningar i det 
nuvarande trafikutbudet, alternativt överföringar till länsjärnvägstrafik, 
om SJ skall kunna uppfylla de ekonomiska krav på resultatförbättring som 
riksdagen angett i samband med 1988 års trafikpolitiska beslut. 

2.6 Länsjärnvägar för lokal och regional trafik 

Efter riksdagsbeslutet om den nya trafikpolitiken har regeringen genom 
beslut den 11 maj 1988 godkänt principöverenskommelsen om lokal och 
regional kollektivtrafik på järnväg m. m. Regeringen har också samma dag 
uppdragit åt transportrådet att för statens räkning teckna överenskommel
ser med trafikhuvudmännen om övertagande av ansvaret för viss person
trafik på länsjärnvägarna. Svenska Lokaltrafikföreningen har därefter ge
nom beslut också rekommenderat trafikhuvudmännen att sluta avtal om 
trafikövertagandet. 

Enligt det trafikpolitiska beslutet skall trafikhuvudmännen senast den I 
juli 1990 få trafikeringsrätten för persontrafiken på länsjärnvägarna. I flera 
län diskuteras dock ett tidigare övertagande av trafikeringsansvaret. I 
Västmanlands län kommer också som ett första län redan från den 
9 januari 1989 trafikhuvudmannen att överta lokal och regional persontra
fik på bl. a. sträckan Västerås- Ludvika. Den trafik som kommer att 
erbjudas innebär att resenärerna bl. a. ges fler förbindelser, kortare restid 
och bekvämare resemöjligheter. 

I sammanhanget kan vidare nämnas att, genom det nya investeringssy-
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stcmet för länstrafikanläggningar, ökade anslag har kunnat anvisas för 
lokala och regionala järn vägsutbyggnader. Som exempel på större investc
ringsprojekt som därmed möjliggjorts på länsjärnvägarna år 1989 kan 
nämnas sträckorna Malmö- Ystad, Ludvika- Västerås (Bergslagspen
deln), Västerhaningc-Nynäshamn, Nässjö-Åseda, Jönköping-Vagge
ryd och Älvsbyn- Piteå. 

2.7 Ekonomisk rekonstruktion påbörjad 

Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut har riksdagen förutsatt en årlig redo
visning av hur medgivna bemyndiganden för den ekonomiska rekonstruk
tionen har utnyttjats och vilken effekt de haft på SJ:s resultat. 

Som framgår av den följande redovisningen av statens järnvägar har ett 
omfattande särskilt åtgärdsprogram tagits fram för att SJ skall kunna 
uppnå de uppställda ekonomiska målen. Med hänsyn till den begränsade 
tid som förflutit av rekonstruktionsperiodcn har hittills inga ekonomiska 
åtgärder vidtagits som direkt berör riksdagens medgivna bemyndigande 
förutom vad gäller den ekonomiska redovisningen. Regeringen har sålun
da genom godkännande av SJ:s bokslut för år I 987 möjliggjort en betydan
de nedskrivning. SJ:s balansräkning kan därmed mer korrekt avspegla 
verkligheten med hänsyn till de förutsättningar som numera gäller. Lok 
och vagnar som inte behövs i rörelsen har sålunda skrivits bort. En översyn 
har också gjorts av den ekonomiska livslängden som resulterat i ökade 
avskrivningar. För vissa anläggningar har därvid en engångsnedskrivning 
bedömts vara nödvändig för att uppnå en överensstämmelse med ett 
verkligt värde. Medel har även avsatts som pensionsreserv liksom för en 
del andra kostnader föranledda av omstruktureringen. 

2.8 lnlandsbanan och malmbanan 

Enligt riksdagens beslut om trafikpolitiken inför 1990-talet bör turisttrafi
ken på inland1·ba11an utvecklas. Regeringen har därför i juni 1988 tillkallat 
en särskild förhandlingsman med uppdrag att pröva hur trafiken på in
landsbanan kan utvecklas i former som främjar en ökad turisttrafik. Enligt 
uppdraget skall förhandlingsmannen eftersträva en organisation för trafik
ansvaret som medger ett ökat regionalt engagemang samtidigt som trafi
ken läggs upp i mer marknadsmässiga former. Som exempel anges att 
lokala och regionala intressenter samt turistorganisationer bör kunna er
bjudas trafikeringsrätten för persontrafiken. Förhandlingsmannen verkar 
med dessa utgångspunkter för att en överenskommelse kan ingås mellan 
berörda parter. 

För malmbanan har en gemensam svensk-norsk malmbanedelegation 
tillsatts. Delegationens uppgift är i första hand att underlätta rationalise
ringsarbetet genom att så snart som möjligt kartlägga vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att trygga en fortsatt verksamhet vid LKAB, malmbanan, 
Ofotenbanan och Narviks hamn. Utgångspunkten är att det positiva eko
nomiska täckningsbidrag som malmtransporterna bidrar till i NSB:s och 
SJ:s driftresultat inte förringas i förhållande till dagens nivå. Ändringar i 
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ägarförhållandet för Ofotenbanan och för transportföretaget på den norska Prop. 1988/89: l 00 
sidan ingår inte heller i mandatet. Delegationen skall successivt avrappor- Bil. 8 

tera sitt arbete till de norska och svenska regeringarna och därvid föreslå 

åtgärder. Delegationen är dock inte förhindrad att även direkt till berörda 
parter redovisa förslag till åtgärder om detta bedöms lämpligt med hänsyn 

till bcslutskompetensens fördelning och förslagens konsekvenser. 

3 Banverket 

3.1 Arbetsuppgifter 

Banvcrket är enligt sin instruktion (SFS 1988: 707) central förvaltnings

myndighct för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att 

- främja järnvägens utveckling 
- driva och förvalta statens spåranläggningar 

- ha hand om säkerhetsfrågor för spårtrafik. 

Verket bedriver även viss entreprenadvcrksamhet i form av försäljning 

av järnvägstekniska tjänster och produkter till bl. a. trafikföretagen. 

3.2 Organisation 

Enligt riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 beslutar banverket om sin 

egen organisation. Den organisation som nu successivt byggs upp har 

tillkommit efter förslag av banverkcts organisationskommitte. 

I den nya organisationen får banvcrkcts ledning till uppgift att bl. a. 
besluta om övergripande mål för verksamheten, fördela investeringsmedel 

samt ange mål för regionernas verksamhet. Varje region skall inom givna 
ramar ha stor självständighet att driva verksamheten och fatta egna beslut. 

Regionerna leds av en regionchef, som även ingår i verksledningen. 

Regionerna svarar bl. a. för 
- att ekonomiska, tekniska och driftmässiga mål för banunderhåll uppnås 
- medverkan i den länsvisa infrastrukturplaneringen 

- att förväntat resultat för regionen uppnås. 
Varje region är geografiskt uppdelad i distrikt. Antalet distrikt uppgår 

till sammanlagt 21. Distriktschefen ingår i regionens ledning. Distriktets 
verksamhet omfattar hela det järnvägstekniska fältet (ban-. cl-. signal- och 
teleteknik). Varje distrikt består av geografiskt eller funktionellt indela

de produktionsenheter. 
Distriktens ansvarsområde omfattar operativ drift och underhåll samt 

byggande av spåranläggningar. 
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3.3 Banhållning 

3.3. l Bannätets omfallning 

Stomnätet omfattar 6 175 km, vartill kommer malmbanan (446 km) och 
inlandsbanan (I 053 km). Länsjärnvägarna omfattar 4 560 km varav ca 
2 200 km har både person- och godstrafik och ca I 280 km enbart godstra
fik. Resten - ca I 080 km - är otrafikerade linjer. 

3. 3. 2 Utveckling~förutsällningar 

Trafikhuvudmännen 

Trafikhuvudmännen i länen skall enligt 1988 års trafikpolitiska beslut 
senast före mitten av år 1990 ha träffat långsiktiga överenskommelser om 
persontrafiken på länsjärnvägarna. Trafikutvecklingen på länsjärnvägarna 
kan därför ännu inte överblickas. Trafikhuvudmännens ställningstagan
den till persontrafikens framtid och SJ:s bedömningar av godstrafik
utvecklingen på länsjärnvägarna utgör viktiga bedömningsgrunder för vil
ka av dessa som skall vidmakthållas och upprustas långsiktigt. 

Investeringar i länsjärnvägar skall enligt 1988 års trafikpolitiska beslut 
på länsnivå prioriteras samordnat med andra investeringar i länstrafikan
läggningar, såsom länsvägar och bidrag till investeringar i kollektivtrafik
anläggningar. Jag har tidigare i samband med redovisningen av medelsbe
hovet till vägväsendet redovisat behoven av investeringar i länstrafikan
läggningar. 

SJ 

I samband med den pågående omdaningen av SJ ses också gods- och 
persontrafikens inriktning över. Detta får betydelse för järnvägstrafikens 
utveckling och kraven på infrastrukturen. Banverket sammanfattar de 
viktigaste utvecklingstendenserna enligt följande. 

Godstrafik 

Under 1980-talet har godstransportarbetet i Sverige (inberäknat utrikes 
sjöfart längs den svenska kusten) uppgått till ca 70 miljarder tonkm per år. 
Omfattningen och fördelningen på transportmedlen tåg, lastbil och fartyg 
har inte förändrats påtagligt. 

SJ :s vagnslasttrafik har under 1980-talct i genomsnitt ökat med ca 2 % 
per år. Utvecklingen under senaste året har dock varit svagare. Av betydel
se för utvecklingen i fortsättningen blir att SJ bl. a. genom ökad produkti
vitet kan hålla kostnadsutvecklingen under kontroll och förbättra konkur
renskraften. Resultatförbättringsprogrammet i det nya SJ skall bidra här
till. 

Inriktningen av SJ:s godstrafik blir sammanfattningsvis att erbjuda fre
kventa, precisa och snabba transporter på järnväg för stora godsflöden och 
längre sträckor. 

Godståg under dagtid kommer sannolikt att öka i antal på grund av 
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företagens "just in time"-inriktning. Detta innebär att godstågen och per
sontågen konkurrerar om plats på banan samtidigt i ökad utsträckning. 

Kapaciteten i triangeln Stockholm - Göteborg- Malmö- Stockholm 
och på linjen Boden -Ånge- Mjölby anslutande till triangeln är fortsatt av 
vital betydelse för godstrafikens utvecklingsmöjlighcter. I detta samman
hang noteras även att 1988 års trafikpolitiska proposition uppmärksam
mar behovet att kunna framföra godsexprcsscr och kombitåg i höga hastig
heter på ett "tungtrafiknät". 

Huvuddelen av godstransportarbetet mätt i tonkm sker på stomnätet. 
Tunga transportströmmar börjar eller slutar emellertid ofta på en länsjärn
väg. Många länsjärnvägar har därför - i fortsättningen liksom hittills -
en viktig roll i godstrafiknätet. 

Persontrafik 

Enligt transportrådets beräkningar ökade persontransportarbetct från 
10 I.9 miljarder pcrsonkm år 1986 till 105,5 miljarder år 1987, dvs. med 
3.5 %. År 1987 svarade tåg för 16 % av det långväga resandet (resor på 
avstånd över 10 mil), mätt i µersonkilometer. 

SJ:s persontrafik på järnväg består dels av interregionala tåg i S.l:s regi. 
dels av regionala tåg som SJ kör på entreprenad åt trafikhuvudmän (THM) 
för lokal och regional kollektivtrafik. 

Resorna i SJ:s interregionala tåg görs dels med SJ-biljetter. dels med 
biljetter enligt avtal mellan SJ och THM. 

Fjärrtågen står för den helt dominerande delen av transportarbetet i SJ:s 
egen trafik. Sitt resandet i fjärrtågen minskade år 1987 med drygt 5 % i 

förhållande till året före. 
Antalet resor med THM-biljetter i SJ-tågen minskade år 1987 med ca 

3 % från föregående år. 
Konkurrensen på persontrafikmarknaden kommer även fortsättningsvis 

att vara hård. dels genom biltrafikens utveckling, dels genom inrikesflygets 
frammarsch. 

SJ bedömer att rcsvolymen i fjärrtågen år 1990 kommer att ligga på en 
relativt oförändrad nivå jämfört med år 1985. Det relativt sett låga bensin
priset bidrar till att utvecklingen stagnerar. Under 1990-talet skulle resvo
lymen minska något om SJ inte planerat motåtgärder genom att sat.sa 
kraftfullt på produktutveckling. Ett sådant projekt är snabbtåget som 
bedöms kunna vända utvecklingen så att resvolymen på snabbtågslinjcrna 
i stället ökar högst väsentligt. Genom förbättrad transportkvalitet och 

ökade tåghastigheter (160-200 km/h) räknar SJ med att resvolymcn i 
fjärrtågen under 1990-talet kommer att öka med 1 % per år räknat som ett 
genomsnitt för hela SJ :s fjärrtågstrafik. 

Av stor betydelse på längre sikt för persontrafikens utveckling blir de 
stora nysatsningar på infrastrukturen som behandlas under avsnitt 3.4.2. 

Kortsiktigt betonas framför allt inriktningen mot bättre punktlighet i 
persontrafiken. vilket för infrastrukturens del understryker kravet på till
förlitlighet och tillgänglighet hos anläggningarna. 
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3.3.3 Målji'ir rerksamheten 

Den i 1988 års trafikpolitiska beslut beslutade ansvarsfördelningen på 
järn vägsområdet innebär att banverket självständigt, efter en samhällseko
nomisk bedömning, upprättar och fastställer planer för investeringar och 
underhåll samt - inom givna anslagsramar - genomför åtgärderna i 
prioritetsordning. 

Riksdagens och regeringens styrning av banverket skall därmed ha en 
övergripande karaktär och bör ha inriktningen att fastställa mål för verk
samheten. 

Med hänsyn till att banverkets verksamhet är under uppbyggnad bör 
enligt min mening målstyrningen utvecklas successivt. De mål som 
banverket presenterar i årets anslagsframställning bör kunna användas 
som utgångspunkt i detta arbete. 

Mål för vidmakthållande 

Järnvägsnätet vidmakthålls genom underhåll och genom att förslitna an
läggningar byts ut när standarden inte längre med god ekonomi kan upp
rätthållas genom underhåll. I målet för vidmakthållande ligger också att 
anläggningarna underhålls så att deras ekonomiska livslängd inte avkortas. 

En måttstock på hur järnvägsnätct långsiktigt vidmakthålls får man 
genom att beräkna hur järn vägskapitalets nettovärde (investeringar minus 
avskrivningar, beräknade på anläggningarnas ekonomiska livslängd) ut
vecklas över tiden. Banverket kommer att, efter genomgång och värdering 
av anläggningskapitalet, presentera sådana beräkningar i kommande års 
anslagsframställn ingar. 

Servicemål 

Servicemålen formuleras i termer av anläggningars tillgänglighet, tillförlit
lighet och komfort. Servicemålen skall fungera som underlag för dimensio
nering, inriktning och effektivitetskontroll av banverkets olika insatser för 
drift och vidmakthållande. Banverkct har för avsikt att utveckla målen i 
samråd med SJ och trafikhuvudmännen. 

T rafiksäkerhetsmål 

Trafiksäkerhetsmål är grundläggande för verksamheten. Ett mål är att 
antalet urspårningar till följd av banfel skall halveras före år 2000. 

3.4 Bamerkets anslagsframställning 

Nedan följer en sammanfattning av huvudpunkterna banverkets an
slagsframställning. 

3.4.1 Dr(li och 1'idmakthållande 

En av banverkets huvuduppgifter är att vidmakthålla det järn vägsnät, vars 
omfattning och standard definieras på grundval av samhällsekonomiska 
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bedömningar. Järnvägsnätct vidmakthålls genom underhåll och genom att 
förslitna anläggningar byts ut (reinvesteringar) när standarden inte längre 
kan upprätthållas med god ekonomi genom underhållet. 

Banvcrket anför i sin anslagsframställning att underhållet av fasta an
läggningar har varit kraftigt eftersatt, särskilt under 1980-talet. Eftersläp
ningen hittills under 1980-talet beräknas motsvara 1 1/2 årsvolym under
hållsarbete. Banverket anser att 1989 års nivå innebär en viss stabilisering, 
men att nivån fortfarande är för låg i förhållande till vad som krävs för att 
på sikt vidmakthålla infrastrukturen på ett effektivt sätt och mycket för låg 
för att eftersläpningen skall kunna börja återhämtas. 

Enligt banverkets bedömning är servicenivån på anläggningarna nega
tivt påverkad av det otillfredsställande underhållsläget. Detta tar sig ut
tryck i bristande driftsäkerhet, hastighetsnedsättningar m. m. Samtidigt 
noterar banverket att servicefaktorer som punktlighet prioriteras högt i 
den policy som nu utvecklas inom nya SJ. På liknande sätt torde de 
trafikhuvudmän som väljer att satsa på persontrafik på järnväg komma att 
ställa krav på tillfredsställande servicenivå när det gäller infrastrukturan
läggningarna. 

Mot denna bakgrund begär banverket en uppräkning av underhållsmed
len i förhållande till nuvarande anslagsnivå. I förhållande till kostnadsra
men för år 1989 avseende drift och underhåll yrkar banverket en ökning 
med 10% realt, vilket motsvarar ca 15 % ökning av underhållsdelen i 
kostnadsramen. Detta bedöms även vara den medelstilldelning som mot
svarar de resurser som finns tillgängliga för underhållsarbete. 

Vid reinvestering ersätts en gammal anläggning med en ny som har 
samma eller - på grund av teknikfaktorn - "på köpet" ofta något högre 
prestanda. Vägledande för reinvesteringstidpunkten är överväganden på 
grundval av utbyteskalkyler (kostnadsskillnader i underhåll för gammal 
och ny anläggning jämfört med kapitalkostnaden för ny anläggning). Re
invcsteringarnas gräns mot å ena sidan underhåll och å andra sidan ny
investering kan ofta vara något flytande. 

Även när det gäller reinvesteringar hävdar banverket att en relativt 
kraftig eftersläpning skett, framför allt under perioden 1984- 1988. 
Banverket anser att anslaget för år 1989 fått en bättre nivåanpassning, men 
att problemet med att återhämta den inträffade eftersläpningen kvarstår. 

Som tidigare nämnts meddelar banverket att man har för avsikt att 
närmare analysera vilken nivå i fråga om reinvesteringar och underhåll 
som krävs för att på sikt vidmakthålla infrastrukturkapitalet. Resultatet av 
detta arbete kommer att presenteras i 1989 års anslagsframställning. 

Pågående projekt 

Spårupprustning 

Sedan 1950-talet höjs banstandarden planmässigt genom tjälisolering, ma
kadamisering och byte till nya helsvetsade spår. 

De viktigaste fördelarna med den höjda banstandarden är 
- förbättrad trafiksäkerhet 
- lägre banunderhållskostnader 
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- bättre tillgänglighet genom färre driftstörningar och mindre tidsbehov 
för underhåll 

- kortare restider genom hastighetshöjning, vilket i sin tur ger högre 
kapacitet och besparingar i fråga om rullande materiel och åkande· 
personal 

- mindre slitage på rullande materiel 
- bättre reskomfort. 

Broar 

Hög trafiksäkerhet på broarna är en primär förutsättning för järn vägstrafi
ken. Järnvägsbrobeståndet har nu nått en ålder, då utbyte av gamla broar 
och broar med fel och skador måste genomföras mer systematiskt än 
tidigare. Vid bedömningen av risker. för kollaps av en järnvägsbro måste 
beaktas att vissa typer av brott i konstruktionen kan uppkomma utan 
förvarning. 

Hos vissa äldre stålbroar har under senare tid konstaterats en med tiden 
ökande sprödhet hos stålmaterialet vilket ökar risken för plötsliga brott. 
En särskild arbetsgrupp undersöker dessa broar och det är sannolikt att 
gruppens rekommendationer kommer att ge upphov till utbyte av broar 
som tidigare bedömdes ha en betydande återstående livslängd. 

Brobeståndet på hela järn vägsnätet har värderats till ca 8 000 milj. kr. 
Med 100 års livslängd skulle det årliga investeringsbehovet uppgå till ca 80 
milj. kr. och med ett antagande om 80 års livslängd 100 milj. kr. Före år 
2000 bör ca 600 broar ersättas med nya. Av dessa finns drygt ett hundratal 
på länsjärnvägarna. 

Signalställ verk 

Allt eftersom ökade krav ställts på järnvägen beträffande transporternas 
kvalitet och järnvägens kapacitet. har kraven på signalsäkcrhetssystemet 
ökat. Utvecklingen har de senaste decennierna drivits med inriktning på 
att rationalisera anläggningarna. På grund av anläggningarnas långa livs
längd (40- 50 år) finns dock i dag fortfarande många olika typer av 
ställverk samtidigt i drift. Med anledning av ställverksanläggningarnas 
ålder och behov av standardisering pågår ett reinvcsteringsprogram med 
planerat utbyte av 3-4 anläggningar per år. 

Datorer utnyttjas för att ge större bangårdar välutvecklade och lättbetjä
nadc signal- och trafiksäkerhetssystem. Projektering, underhåll och änd
ringar blir betydligt enklare i datorsystem än i de äldre systemen. En 
fortsatt utbyggnad av denna typ av ställverk på större stationer kommer att 
ske. Utvecklingsarbete för att utrusta även mindre stationer med dator
ställverk pågår. 

Övriga anläggningar 

Arbete pågår för att ersätta Nuoljatunneln på malmbanan mellan Abisko 
och Björkliden. Tunneln beräknas kunna tas i drift under år 1990. Bland 
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rcinvesteringarna i övrigt märks vissa utbyten av rangerbromsanläggning
ar, vissa bangårdsombyggnader i samband med växelbyten, nytt signaltelc
fonsystcm längs järnvägslinjerna och ersättning av feldetektorer (varm
gångs- och tjuvbromsdetektorer). 

3.4.2 Nyinresteringar i stomjärnvägar 

Beteckningen nyinvesteringar i stomjärnvägar omfattar ett stort antal ny
investeringar av varierande art och storlek. De pågående nyinvcsterings
projekten kan sammanfattas enligt följande. 

l. Pågående arbeten 

Hclsingborgsprojektet 

I Helsingborg fortsätter om- och nybyggnad av terminalanläggningar och 
anslutningslinjer enligt överenskommelsen mellan SJ och Helsingborgs 
kommun från år 1984. Samtliga arbeten skall vara klara till år 1992. 

Norra Stambanan 

Linjen Ånge- Boden har en omfattande tung godstrafik, som bedöms öka 
på sikt. En rad åtgärder genomförs för att förbättra dagens trafikeringsför
hållanden och ge _större kapacitet för ökande trafik. Kostnaderna för åter
stående arbeten inom det pågående programmet uppgår till ca 450 milj. kr. 

Snabbtågsanpassning 

SJ kommer med början år 1989 att successivt sätta snabbtåg i trafik. De 
fasta anläggningarna anpassas så att största hastighet kan ökas från 
1301160 km/h till 200 km/h. Vidare förses samtliga korsningar som har 
motorfordonstrafik med helbomsanläggningar. Signalsäkerhetsanlägg
ningarna anpassas och fjärrblockering installeras på hela sträckan. 

Bangårdar, signalanläggningar m. m. 

Bland bangårdsinvesteringarna märks vissa investeringar på linjen Öster

sund-Storlien, som har samband med turismsatsningen på denna linje. 

Linjeblockering/fjärrblockering 

Linjeblockering ger framför allt ökad trafiksäkerhet, i kombination med 
fjärrmanövrering därtill ökad linjekapacitet och rationaliseringsvinstcr. 
Fjärrblockeringen innebär att tågklareringen på stationerna utförs från 11 
trafikledningscentraler i landet. 

En successiv modernisering av trafikledningscentralerna fram till år 

2000 krävs. 
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Automatisk hastighetskontroll (ATC) 

Med ATC ökas säkerheten avsevärt. Utbyggnaden av ATC på stomnätet 
har i huvudsak slutförts. Vissa kompletteringar på några större stationer 
återstår. Utbyggnaden fortsätter nu bl. a. på länsjärnvägarna. 

Åtgärdsprogram mot signalfel 

För att reducera antalet signalfel och växelfel genomförs ett flerårigt åt
gärdsprogram för drygt 70 milj. kr. totalt. Arbetena syftar framför allt till 
att förbättra vinterbcredskapen. 

Yägskydd 

Årligen inträffar ca 100 kollisioner mellan tåg och vägfordon. Under den 
senaste tioårsperioden har i genomsnitt 30 personer per år omkommit och 
lika många skadats. 

Banverket har under anslaget tagit upp ett ordinarie vägskyddsprogram 
på 32 milj. kr. år 1990. Därutöver vidtas åtgärder inom ramen för snabb
tågsprogrammet ·och på länsjärnvägarna. Banverket anser dock att insat
serna bör forceras och vill avsätta 60 milj. kr. för ett tilläggsprogram. 
Dessa medel skulle möjliggöra en ökad satsning på planskilda korsningar 
och antalet nya planskilda korsningar per år skulle kunna fördubblas från 
nuvarande 20. Detta förutsätter dock en motsvarande höjning av investe
ringsanslaget. 

Utbyggnad av dubbelspår på västkustbanan 

För närvarande pågår utbyggnad av dubbelspår på västkustbanan inom 
ramen för den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full 
sysselsättning. Detta utbyggnadsprogram beräknas avslutas under år 1990. 

Banverket anser att fortsatt utbyggnad av dubbelspår på norra delen av 
västkustbanan (Göteborg- Yeinge) är ett av de högst prioriterade nysats
ningsprojekten. Enligt nu tillgängliga beräkningar skulle det kosta ca 3 400 
milj. kr. att bygga dubbelspåret färdigt på hela denna sträcka. 

Större nysatsningsprojekt 

Utöver de pågående projekten finns ett antal stora nysatsningsprojekt, 
som fortfarande befinner sig på utrednings- och diskussionsstadier. De 
olika projekten befinner sig på varierande utredningsstadier och arbete 
pågår för att närmare beräkna kostnader och effekter av de mest aktuella 
nya projekten. Resultatet av detta arbete kan delvis föreligga till nästa års 
anslagsframställning. Arbetet skall utmynna i en långsiktsplan för stom
järnvägar för perioden I 991 -2000. 

Som riktpunkt för banverkets planering har den i propositionen angivna 
medelsramen för nyinvesteringar om 10 miljarder kronor för den närmas
te tioårsperioden gällt. Banverket beskriver även hur nivån på medelstill-
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delningen inverkar på möjliga genomförandetider för större, prioriterade 
projekt. Förutom de projekt som redovisas nedan finns det också andra 
som kommer att studeras närmare. Det gäller bl. a. förbindelserna Göte
borg-Oslo och den s. k. kust-till-kust-banan (Göteborg-Borås-Alves
ta- Kalmar/Karlskrona). 

Trafikförsörjningen av Mälardalsregionen har hög prioritet och bör en
ligt banverket studeras som en helhet, dvs. både Mälarbanan (norr om 
Mätaren) och Svealandsbanan (söder om Mälaren). Studierna av ett sam
ordnat upplägg i Mälardalen har visat på en beräknad kostnad på ca 4150 
milj. kr. Avsikten är att inom en realistisk investeringsram under 1990-
talet åstadkomma väsentliga förbättringar för trafiken i Mälardalen. 

Kallhäll- Kungsängen 

Enkelspåret mellan Kallhäll och Kungsängen utgör det mest belastade i 
Sverige med mer än 120 tåg per dygn. Utbyggnaden av spårkapaciteten på 
denna sträcka är ett led i utbyggnadsplanerna för Mälardalen. 

För närvarande diskuteras, i samband med en referensgrupp från bl. a. 
berörda kommuner, den principiella frågan om en bro över farleden re
spektive en tunnel under farleden och Stäksön. 

Arlandabanan 

Ett projekt som omges av stort intresse är möjligheterna att ordna spårför
bindelserna till Arlanda och att inordna Arlanda i såväl det regionala 
trafiksystemet som i SJ:s fjärrtrafik. 

Infrastrukturkostnaden för en spåranslutning mellan Stockholms central 
och Arlanda är beräknad till ca 2 200 milj. kr. Till detta kommer ca 700 
milj. kr. för en förlängning från Arlanda åter till stambanan. Därigenom 
kan också fjärrtrafiken passera genom Arlanda. En förprojektering pågår i 
syfte att ge underlag för slutligt ställningstagande till projektets finansi
ering. 

Nya spår genom Stockholm 

En spåranslutning till Arlanda liksom övriga önskemål om utökad trafik 
söder om Stockholm understryker kapacitetsproblemet för genomfarten 
mellan Stockholms central och Arsta/Älvsjö. I en förstudie "Nya spår 
genom Stockholm'' har kostnaderna för några olika alternativ beräknats. 
Kostnaderna varierar från 800 milj. kr. till ca 5 000 milj. kr. Frågan om 
lämpligt alternativ bör först prövas i sitt regionala sammanhang. 

Nordiskt stomnät för högre godstågshastighet 

Bl. a. SJ har aktualiserat frågorna om högre godstågshastigheter och kapa
citetsbehovet för utvidgad kombitrafik. I samverkan mellan de nordiska 
järn vägsförvaltningarna pågår arbete med att studera förutsättningarna för 
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sådan trafik. Omfattningen och kostnaderna för de särskilda investerings- Prop. 1988/89: l 00 
åtgärderna som krävs skall utredas vidare. Bil. 8 

3.5 Föredragandens överväganden 

Under detta avsnitt behandlar jag de mer betydande frågorna i banverkets 
anslagsframställning. I övrigt behandlas banverkets yrkanden urder re

spektive anslag. 

3.5.1 DnJi och ridmakthål/ande avjärmägsnätet 

Bananläggningar har en lång teknisk livslängd och binder ett betydande 
kapital. Ett effektivt resursutnyttjande förutsätter att medelstilldelningen 
för drift- och underhållsåtgärder dimensioneras så att den ekonomiska 
livslängden inte avkortas i onödan i förhållande till den tekniska. 

Banverkets anslagsframställning visar att det finns ett betydande behov 
av underhållsåtgärder inom järn vägsområdet, delvis till följd av inträffade 
eftersläpningar i underhållsområdet. För drift och underhåll disponerar 

banverket verksamhetsåret 1989 I 614 milj. kr. 
Den medelstilldclning för drift och underhåll som banverket föreslår 

under anslaget D I. innebär en ökning av anslaget med ca 160 milj. kr. i 
förhållande till det belopp som angavs i den trafikpolitiska propositionen. 
Det resurstillskott som skulle krävas för att uppnå denna nivå i fråga om 
underhållsåtgärder är så omfattande att det i dag inte finns utrymme för 
att belasta statsbudgeten i den utsträckningen. Jag har därför inte kunnat 
biträda banverkets förslag. 

3.5.2 Nyinvesteringar 

Mitt förslag till medelstilldelning avseende nyinvesteringar i järnvägar 
uppgår till sammanlagt I 460 milj. kr. år 1990. I detta belopp har jag 
inkluderat nyinvesteringar i stomjärnvägar, dubbelspårsutbyggnad på 
västkustbanan. de s. k. SL-investeringarna. investeringar i cldriftsanlägg
ningar samt i Iänsjärnvägar. Jag har i samband med min redovisning av 
medelsbehovct för vägväsendet redogjort för investeringarna i länsjärn
vägar. De s. k. SL-investeringarna och investeringarna i cldriftsanläggning
ar kommer jag senare att behandla under anslaget D 3. 

Kostnadsramen för nyinresteringar i stomjämrägar uppgår år 1989 till 
461 milj. kr. 1 den trafikpolitiska propositionen beräknades kostnadsra
men för år 1990 till 569 milj. kr. 

Banverket begär i sin anslagsframställning att särskilda medel skall 
skjutas till för en.fortsatt utbw:gnad ar dubhl!/spår på rästkustbanan. Vida
re föreslår banverket att 60 milj. kr. anvisas för ett utökat vägskyddspro
gram. Banverkets samlade yrkanden avseende nyinvesteringar i stomjärn
vägar år I 990 uppgår till 809 milj. kr. 

Jag delar banverkcts uppfattning att en fortsatt satsning på västkustba
nan är angelägen. Det är även väsentligt att arbetet för att öka säkerheten 
vid plankorsningar mellan väg och järnväg drivs vidare. 91 



Enligt min bedömning finns det emellertid inte ekonomiskt utrymme 
för att höja anslagen utöver de ramar som lades fast i den trafikpolitiska 
propositionen. Vidare anser jag att medelsbehovet för fortsatta insatser på 

västkustbanan och för trafiksäkerhctsfrämjandc åtgärder får bedömas av 

banverket vid prioriteringen mellan olika projekt. Jag är därmed inte 

beredd att tillstyrka banverkcts anslagsberäkning. 

3.5.3 Övrigafragor 

Mot bakgrund av att banverkets verksamhet befinner sig i ett uppbygg

nadsskede finner jag det rimligt att banverket tills vidare undantas från 
besparingskrav motsvarande huvudförslaget. 

Till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut har banverket möjlighet att ta 

upp lån i riksgäldskontoret för den vidare finansieringen av cldriftsanlägg

ningar och av de s. k. SL-investeringarna. Därutöver får upplåning ske för 

produktionsutrustning samt för rörelsekapital. 

För år 1989 fick banverkets upplåning ske inom en ram av 1 350 milj. kr. 

Jag beräknar banverkets behov av upplåning för motsvarande ändamål år 

1990 till l 210 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

godkänna den av mig föreslagna ramen för banverkcts upplåning i 
riksgäldskontoret år 1990. 

3.6 Anslagsfrågor 

D 1. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar 

Nytt anslag 

1989/90 Förslag 2 595000000 

Under anslaget finansieras banverkets kostnader för drift och vidmakt
hållande av det stat liga järn vägsnätet. Under innevarande budgetår anvisas 
dessa medel under anslagen D I. (808 milj. kr.) för perioden l januari - 30 
juni 1989 och D 2. (828 milj. kr.). 

Den sammanlagda kostnadsramen avseende anslagen D 1. och D 2. 

uppgår för verksamhetsåret 1989 till 2 453 milj. kr. 

Banverkets anslagsframställning 

Mot bakgrund åv den tidigare redovisade eftersläpningen i fråga om såväl 

underhåll som reinvestcringar begär banverket en uppräkning av dessa 

medel till 2 770 milj. kr. (inkl. pris- och löneomräkning) för år 1990. 

TGOJ AB:s spåranläggningar ingår - med den generella avgränsning som 
gäller enligt regeringens beslut den 9juni 1988 - i stomnätet. Fr. o. m. år 1990 

övertar banverkct hela ansvaret för dessa spåranläggningar. under år 1989 

delas ansvar och kostnader mellan staten och TGOJ enligt avtal mellan 

banverket och TGOJ. För verksamhetsåret 1990 beräknar banvcrket kost-
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naden för drift och vidmakthållande av TGOJ :s infrastrukturtill 66 milj. kr. 
För smärre förbättringsåtgärder på länsjärnvägar disponerar banverket 

verksamhetsåret 1989 20 milj. kr. från anslaget B 4. Byggande av länstra
fikanläggningar. Banverket föreslår att dessa medel fr. o. m. verksamhets
året 1990 anvisas under anslaget för drift och vidmakthållande av järn
vägsnätet samt att medlen för år 1990 räknas upp till 21 milj. kr. 

Vidare föreslår banverket att medel för drift och vidmakthållande av 
järn vägsnätet fortsättningsvis skall anvisas i ett samlat anslag. 

För vissa driftutgifter inom det civila försvaret begär banverket 
8.0 milj. kr. för år 1990. 

Banverkets samlade anslagsyrkande under anslaget D 1. uppgår till 2 865 
milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare i min framställning redogjort för min uppfattning avseen
de banverkets begäran om uppräkning av medlen för underhåll. 

Banverket har i sin anslagsframställning beräknat statens intäkter från 
banavgifter avseende TGOJ till ca hälften av kostnaden för TGOJ :s infra
struktur. Jag anser det som rimligt att banverket ges anslagsmedel motsva
rande detta belopp år 1990. De resterande kostnaderna får inrymmas 
inom givna anslagsramar. 

Dan verkets yrkanden avseende vissa driftutgifter inom det civila försva
ret återkommer jag till under anslaget D 6. 

Pris- och löneomräkningen beräknar jag till 152 milj. kr. för år 1990. 
När banverket. efter en samhällsekonomisk bedömning, beslutat att en 

järn vägslinje skall vidmakthållas långsiktigt är avvägningen mellan under
håll och reinvestering främst en underhållsekonomisk fråga, som det bör 
ankomma på banverket att pröva. Med denna motivering föreslår jag att 
banverkets yrkande om ett samlat anslag för drift och vidmakthållande av 
järnvägsnätet bifalls. 

Vad gäller frågan om medel till smärre förbättringsåtgärder på länsjärn
vägar kan konstateras att dessa åtgärder ofta kan karaktäriseras som en 
form av driftåtgärder. Jag anser därmed att det är lämpligt att medel för 
smärre förbättringsåtgärdcr på länsjärnvägar anvisas över detta anslag. Jag 
har beaktat detta vid beräkningen av anslaget. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att 2 698 milj. kr. anvisas för drift och 
vidmakthållande av järnvägsnätet år 1990. Omräknat till budgetår beräk
nar jag anslaget till 2 595 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Dr(!/ och ridma/..:thållandl.' av statliga järmägar för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 2 595 000 000 kr., 
2. godkänna att en kostnadsram på 2 698 000000 kr. för drift och 

vidmakthållande beräknas för kalenderåret 1990. 
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D 2. Nyinvesteringar i stomjämvägar 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

185000000 
583 300000 

Från anslaget betalas banverkets kostnader för nyinvesteringar 
stomjärnvägar. 

Banverkets anslagsframställning 

För att möjliggöra en förstärkt satsning på vägskyddsåtgärder begär 
banverket att 60 milj. kr. ställs till förfogande fr. o. m. år 1990. 

Under innevarande verksamhetsår disponerar banverket 3 milj. kr. un
der anslaget B 6. Bidrag till järnvägskorsningar. Banverket föreslår att 
dessa medel fortsättningsvis skall anvisas under anslaget för nyinvestering
ar samt räknas upp till 4,5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Som framgått av min tidigare redovisning, kan jag inte tillstyrka banver
kets begäran om särskilda medel för ett utökat vägskyddsprogram. 

Det tillsynsansvar i fråga om enskilda järnvägar som tidigare vilade på 
vägverket har övertagits av banverket. Jag anser därmed att det är rimligt 
att medlen för bidrag till järnvägskorsningar förs över till banverket. 

Efter pris- och löneomräkning, som uppgår till 12,5 milj. kr., beräknar 
jag anslagsbehovet för nyinvesteringar i stomjärnvägar till 583,3 milj. kr. 
budgetåret 1989/90. Vidare föreslår jag att 605,5 milj. kr. anges som 
kostnadsram för verksamhetsåret 1990. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 583 300000 kr., 
2. godkänna att en investeringsram på 605 500000 kr. anvisas för 

investeringar i stomjärnvägar för kalenderåret 1990. 

D 3. Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

41000000 
94000000 

Från anslaget finansieras dels banverkets kapitalkostnader för lån för de 
s. k. SL-investeringarna i Stockholmsområdet i enlighet med 1983 års 
överenskommelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), SJ och staten, 
dels avskrivningskostnaden för eldriftsanläggningar. 
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Banverkets anslagsframställning 

Eldriftens anläggningar omfattar kraftförsörjningsanläggningar för den 
elektriska tågdriften och högspänningsledningar m. m. Finansieringen av 
investeringar i eldriftsanläggningarskall enligt 1988 års trafikpolitiska beslut 
ske med riksgäldslån. Banverket övertar fr. o. m. år 1989 befintliga riksgälds
lån och befintligt statskapital från SJ. Räntor på lånen belastar anslaget D 1. 

Avskrivningskostnadcrna för cldriftsanläggningarna beräknar banverkct 
för det kommande budgetåret till 37 milj. kr. 

För linjen Flemingsberg-Järna slutfördes under hösten 1988 förhand
lingar mellan regeringen, banverket, SJ, SLL samt berörda kommuner om 
finansieringen av de merkostnader som en sträckning över Södertälje 
innebär i förhållande till den sträckning som ursprungligen planerades. 

Banverkets andel av kapitalkostnaderna för SL-invcstcringarna uppgår 
till 35 %. För linjen Flemingsberg-Järna (inkl. merkostnaden för sträck
ning över Södertälje) utgör banverkcts andel kapitalkostnaden för totala 
invcsteringsbcloppet efter avdrag för olika intressenters direkta finansi
eringsbidrag. Den del av kapitalkostnaderna som faller på banverket be
räknas till 57 milj. kr. budgetåret 1989/90. 

För budgetåret 1989/90 begär banvcrket 94 milj. kr. som ersättning för 
vissa kapitalkostnader. Med hänsyn till kostnadernas art anser banverkct 
att anslaget bör betecknas förslagsvis. 

Föredragandens överväganden 

Förändringar i tidplanerna när det gäller de s. k. SL-invcsteringarna inne
bär att det är svårt att bedöma när kapitalkostnaderna kommer att uppstå. 
Jag tillstyrker därmed banverkcts yrkande om att anslaget bör anges för
slagsvis. 

Medelsbchovet under anslaget beräknar jag i likhet med banverkct till 
94 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till banrerket för rissa kapitalkostnader för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 94 000 000 kr. 

D 4. Särskilda nyinvesteringar i stomjämvägar 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

85000000 
25000000 

Från anslaget betalas utbyggnad av dubbelspår på västkustbanan i enlig
het med den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full 
sysselsättning. 
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Banverkets anslagsframställning 

I den nordiska handlingsplanen ingår dubbelspårsutbyggnad på i första 
hand delsträckorna Brännarp-Getingc (slutfördes våren 1988), Alme
dal- Mölndal och Halmstad- Trönninge. Den sistnämnda sträckan be

räknas bli klar våren 1990. 
Av de totalt 255 milj. kr. som beslutades för detta projekt inom ramen 

för den nordiska handlingsplanen, har hittills anslagits 230 milj. kr. 
Banverket begär därmed att 25 milj. kr. anvisas för budgetåret 1989/90. 

Vidare anser banverket att fortsatt utbyggnad av västkustbanan är myc
ket angelägen och yrkar att 147 milj. kr. anvisas för detta ändamål verk
samhetsåret 1990. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar 25 milj. kr. för utbyggnadsarbeten på västkustbanan under 
det kommande budgetåret. 

Som framgått av min tidigare redovisning är jag inte beredd att föreslå 

att särskilda medel skall avsättas för fortsatt dubbelspårsutbyggnad. Jag 
avstyrker därmed banverkets begäran i denna del. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda nyinvesteringar i .1·tomjärnvägar budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 25 000000 kr. 

D 5. Järnvägsinspektionen 

Nytt anslag 

1989/90 Förslag 10300000 

Under anslaget finansieras kostnaderna för den till banverket knutna 
järn vägsinspektionen. 

Banverkets anslagsframställning 

Järnvägsinspektionens organisation är under uppbyggnad. Inspektionen 

beräknas sysselsätta ca 20 personer, inkl. regionala inspektörer. 
För kostnader avseende järnvägsinspektionens verksamhet yrkar 

banverket 10,6 milj. kr. för verksamhetsåret 1990. 

Föredragandens överväganden 

.lag delar banverkets bedömning av medelsbehovet avseende järnvägsin
spektionens verksamhet under år 1990 och föreslår att 10,6 milj. kr. 
anvisas för detta ändamål. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Jämrägsinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förs lagsanslag på 10 300 000 kr., 
2. godkänna en kostnadsram på 10600000 kr. för kalenderåret 

1990. 

D 6. Banverket: Försvarsuppgifter 

Ny anslagsbeteckning 

1989/90 Förslag 42400000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom järn vägssektorn för uppgifter 
inom den civila delen av totalförsvaret. 

Banverkets anslagsframställning 

Under innevarande budgetår disponerar banverket 20,8 milj. kr. för 
försvarsinvesteringar i järnvägar. Därutöver ställs medel till banverkets 
förfogande för vissa försvarsdriftsutgifter inom järn vägssektorn från ansla
get E I. Operativ ledning m. m. under försvarets huvudtitel. 

SJ svarade tidigare för vissa driftkostnader inom det civila försvaret, 
bl. a. kostnader för viss utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. oljelagring, 
civilförsvar, övergripande planläggnings- och ledningsverksamhet samt 
driftvärn. Banverkets andel av dessa kostnader beräknas till 8,0 milj. kr. år 
1990 och banverket yrkar särskilda medel för detta ändamål. 

Banverkets sammanlagda anslagsyrkanden avseende verksamhet inom 
den civila delen av totalförsvaret uppgår till 42,8 milj. kr. för budgetåret 
1989/90 exkl. ovannämnda 8,0 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet tillstyrker jag banver
kets yrkanden avseende medel för försvarsinvesteringar i järnvägar samt 
om överföring av vissa medel som i dag anvisas från anslaget E I. Operativ 
ledning m. m. under fjärde huvudtiteln. 

Banverkets andel av de driftkostnader inom den civila delen av försva
ret som SJ tidigare svarade för beräknas uppgå till 8,0 milj. kr. verksam
hetsåret 1990. Då fördelningen av insatserna för försvarsberedskap mellan 
SJ och banverket inte var känd vid tidpunkten för det s. k. programplane
arbetet, behandlades inte frågan i det sammanhanget. Efter överläggning 
med chefen för försvarsdepartementet är jag inte beredd att föreslå en 
medelsuppräkning för detta ändamål budgetåret 1989/90. Det bör ankom
ma på banverket att i samråd med försvarsmyndigheterna göra nödvändi
ga prioriteringar inom ramen för banverkets samlade medel för försvars
uppgifter. 
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Pris- och löneomräkning beräknar jag till 1.6 milj. kr. 
Jag föreslår att till banverkets försvarsuppgifter anvisas 42 400000 kr. 

för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Banrerket: Försrarsuppg(tier för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 42 400 000 kr. 

D 7. Banverket: Omlokaliseringskostnader 

Nytt anslag 

1989/90 Förslag 18000000 

Från anslaget betalas merkostnader i samband med utlokaliseringen av 
banverkets huvudkontor till Borlänge. 

Banverkets anslagsframställning 

Enligt banverkets beräkningar uppgår de direkt påvisbara merkostnaderna 
i samband med utflyttningen av myndighetens huvudkontor till ca 18 milj. 
kr. under perioden den I juli 1988- 31 december 1989. Till detta kommer 
kostnader för utlokaliseringen som i dagens läge är svåra att precisera. Det 
rör sig bl. a. om kostnader för dubbelbemanning, högre löncläge, konsulter 
samt merkostnader vid köp av anläggningar. Mot denna bakgrund föreslår 
banverket att ett förslagsanslag anvisas för detta ändamål och att anslaget 
får belastas med merkostnaderna allt eftersom dessa uppstår. 

Föredragandens öven·äganden 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1987 /88: 50 (TU 19, rskr. 
260) skall eventuella merkostnader vid utlokaliseringen av banverkets 
huvudkontor samt för att övergångs vis bibehålla vissa säkerhetsfunktioner 
i Stockholm inte finansieras med medel som anvisas för uppbyggnad och 
bibehållande av järnvägens infrastruktur. 

Frågan om merkostnaderna i samband med utlokaliseringen till Bor
länge bereds för närvarande inom regeringskansliet. I avvaktan på resulta
tet av detta beredningsarbete. föreslår jag att 18 milj. kr. anvisas för 
budgetåret 1989/90. vilket motsvarar de direkt påvisbara merkostnaderna 
under perioden I 988-07-0 I - 1989-12-31 för utlokaliseringen. Jag avser att 
återkomma till regeringen med förslag till begäran om medel på tilläggs
budget hösten 1989 för detta ändamål. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Baml'rket: Omlokaliseringskostnadn· för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 18 000000 kr. 

4 Statensjärnvägar 

4.1 SJ :s uppgifter 

SJ skall enligt det trafikpolitiska beslutet utvecklas till ett modernt. effek
tivt och kundinriktat tågtrafikföretag med en sådan lönsamhet att det kan 
överleva av egen kraft. Med den nya rollfördelningen på järn vägsområdet 
skall SJ i egen regi driva person- och godstrafik på ett affärsmässigt och 
lönsamt sätt. Detta innebär också att SJ skall på entreprenad åt länsföre
tagen svara för lokal och regional tågtrafik resp. åt staten för interregional 
tågtrafik som har en klar regionalpolitisk betydelse men som inte kan 
upprätthållas på affärsmässiga grunder. 

4.2 Ny affärsmässig organisation 

Samtidigt med förändringen av de yttre ramarna och förutsättningarna 
kring SJ har en omfattande omstrukturering skett av SJ:s organisation. Det 
nya SJ som nu successivt skapas innebär en helt ny affärsorganisation 
anpassad till marknadens krav och med ett decentraliserat resultatansvar. 

Den tidigare matrisorganisationen med marknadsregioner har under år 
1988 ersatts med fyra divisioner (persontrafik, godstransport, mas~in och 
fastighet) med eget resultatansvar och ett antal serviceenheter som säljer 
tjänster till dessa. Inom divisionerna har en organisation införts som 
innebär att ett resultatansvar lagts på de ingående delarna i form av 
affärsområden, regioner och verkstadsenheter. I den nya organisationen 
finns också en central ledning som skall samordna verksamheten. 

4.3 Åtgärdsprogram och affårsplan 

Kra.f(/illla åtgärder krävs.for att SJ skall kunna utl'eckla.1· 

SJ har under hösten 1988 gjort en grundlig inventering av affärsverket. 
Analysen, som presenterats samlat i en gemensam affärsplan och ett åt
gärdsprogram, visar att affärsverkets ekonomiska situation är sämre än 
vad tidigare utredningar har redovisat med en växande olönsamhet. Bl. a. 
framgår att SJ inte har följt med i den utveckling som skett på andra 
transportområden. Som konkreta brister pekas på följande punkter. Inves
teringarna har varit blygsamma. Järnvägen har en för stor organisation 
med liten trafikvolym på ett för stort nät. Underhållet är dåligt. Priserna är 
inte marknadsmässiga. Kvaliteten är låg och konkurrenskraften bristande. 
Avtalen med de utländska järn vägsförvaltningarna ger otillfredsställande 
resultat. 

Problemen har vidare sammanfattats i följande förhållanden. 
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GD Staber 
9 enheter 

Gemens&rnma 
serviceenheter 
7 enheter 

SJ Data 

SJ Resebyrå 

Persontrafik
divisionen 

8 affärs
områden 

Godstransport
divisionen 

10 affärs
områden 

Maskin-
di visionen 

Verkstads
enheter 

- SJ är det största transportföretaget i landet, men har saknat en bärande 
strategi för att hävda sin position och utveckla sin verksamhet; företa
get har tilldelats en samhällsekonomisk roll, men samtidigt förväntats 
fungera efter företagsekonomiska principer. 

- SJ är ett affärsdrivande företag, men har saknat en affärsmässig, mark
nadsinriktad organisation. 

- SJ är ett tjänsteproducerande företag, men har på järn vägssidan känne
tecknats av låg servicegrad både när det gäller persontransporter och 
godstransporter. 

- SJ har saknat en organisation liksom rcdovisningsdata som kunnat ge 
beslutsfattare på olika nivåer en tillfredsställande information om verk
samhetens resultat. 
Analysen visar dock också att järnvägen har större framtida förutsätt

ningar än andra transportslag inom vissa områden. Enligt SJ innebär 
dessutom den nya trafikpolitiken att järnvägen har fått förutsättningar att 
bli ett konkurrenskraftigt företag. För att uppfylla riksdagens mål för 
trafikföretaget SJ krävs därför enligt åtgärdsprogrammet en rad kraftfulla 
förändringar och satsningar. 

I det följande beskrivs affårsplanen med affårsideer och åtgärder redovi
sade för de olika divisionerna. En presentation görs också av SJ:s koncern
syn samt de ekonomiska mål som ingår i atfårsplanen . 

. ·Warsidh1 är tågtra.fik 

SJ-koncernen skall erbjuda heltäckande gods- och persontrafiktjänster i 
Sverige samt med utlandet. Verksamheten skall bedrivas affärsmässigt och 
rationellt. Den skall medverka till internationell konkurrenskraft för det 
svenska näringslivet. 

Fasti9hets
divis1onen 

5 fastighets
regioner 
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Järnvägstrafik som inte uppfyller kraven på lönsamhet skall offereras till 
staten eller till trafikhuvudmännen. som arbetar med regionalpolitiska 
eller andra samhällsekonomiska mål. 

Järnvägstrafiken är kärnaffären. Övriga delar av verksamheten skall 
organiseras så att de uppfyller kraven på affärsmässighet samtidigt som de 
stöder järn vägstrafiken och ger kunderna heltäckande transporttjänster. 

Persontrajikdivisionen 

För persontrafiken kommer en omfattande kundanpassning att göras som 
innebär en satsning på linjer där järnvägen har förutsättningar att erbjuda 
en konkurrenskraftig produkt. Genom kraftfulla marknadsåtgärder och 
effektivisering av verksamheten räknar SJ med att nå lönsamhet på ca 400 
mil av stomnätet. För de resterande ca 200 stomnätsmilen blir tågtrafiken 
beroende på hur samhället genom trafikhuvudmännen och transportrådct 
köper tågtrafik. 

Beträffande fordonsutvecklingen bedömer SJ att dagens och morgonda
gens resenärer kräver klara förbättringar. Restiden måste kunna förkortas 
till rimliga kostnader för resenärerna. Med bättre vagnar är tanken vidare 
att tjänsteresenärerna skall kunna utnyttja restiden i större utsträckning 
till effektiv arbetstid och barnfamiljer se resan som ett nöje för hela 
familjen. Sovresenärerna skall erbjudas samma komfort som på ett hotell
rum. Rörelsehindrade skall också kunna betrakta tåget som ett naturligt 
färdmedel. 

En omfattande modernisering kommer att ske av hela vagnparken. SJ 
avser bl. a. att köpa 175 nya sitt-, sov- och restaurangvagnar samtidigt som 
ett stort antal äldre vagnar byggs om med ny inredning, automatiska 
skjutdörrar, högtalarsystem, nya toaletter och nya "mjuka"' boggier som 
ger mer behaglig gång. 

I fordonsprogrammet ingår vidare att snabbtågcn skall tas i drift våren 
1990 pä sträckan Stockholm -Göteborg. De kortar restiden på sträckan 
med en timme till tre timmar och skall kunna köras med en hastighet av 
200 km/tim. År 1994 beräknar SJ att ha 20 snabbtåg i drift. Före år 1994 
överväger man att köra snabbtåg från Stockholm även på Dalarna, Öster
götland, Karlstad. nedre Norrland och Malmö samt mellan Göteborg och 
Malmö. På vissa av dessa sträckor kommer en variant av snabbare tåg att 
införas som har en maxhastighet på 160 km/tim. 

För att förbättra marknadsanpassningcn skall vidare enklare och lättare 
försäljningsrutiner införas. Bland åtgärderna ingår att information om 
restider och bokning av biljetter skall lämnas direkt hos kunden via termi
nal. Ett gemensamt informationssystem för tåg- och busstider skall vidare 
utvecklas för att stärka samordningen inom kollektivtrafiken. För att göra 
det lättare att köpa biljetter skall även samarbete inledas med posten och 
pressbyrån om distribution av tågbiljetter. 

Ett-50-tal stationer skall rustas upp. Upprustningen är avsedd att ge bl. a. 
en fräsch interiör och exteriör, förstärkta informationsmöjligheter, effektiv 
bagagehantering, bättre parkeringsmöjligheter, kommersiell service och 
smidig anslutning till buss och tågtaxi. 
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För att förbättra kundanpassningen skall prissystemet reformeras ge
nom mer marknadsanpassade och differentierade priser. Som en del i 
detta planerar man att införa s. k. svarta och röda avgångar (normalpris 
och lågpris) alla dagar i veckan. 

För tågtrafiken skall en koncentrerad satsning göras på att utveckla 
trafik och produkter där det finns efterfrågan. Bland de linjer som SJ 
bedömer kan göras lönsamma genom offensiva satsningar är följande. 
- Stockholm -Nyköping/Katrineholm - Malmö/Helsingborg 
- Stockholm - Hallsberg- Göteborg 
- Stockholm - Hallsberg- Karlstad- Göteborg 
- Stockholm- Västerås-Örebro- Hallsberg (inkl. Stockholm - Halls-

berg- Örebro) 
- Stockholm - Borlänge- Falun 
- Stockholm-Gävle-Östersund 
- Stockholm -Gävle-Sundsvall 
- Göteborg- Malmö/Helsingborg 

Länstrafikföretagen bedöms av SJ som en mycket viktig kundgrupp. 
Entreprenadtrafiken svarar i dag för totalt ca 2 miljarder kronor av SJ:s 
omsättning. Större uppdrag med tågtrafik finns bl. a. med följande trafik
upplägg. 
- SL:s pendeltågstrafik i Storstockholm 
- Pågatågen i Skåne 
- GL-tågen Alingsås-Göteborg 
- SLT-tågen Eskilstuna- Flen 
- Krösatågen i Småland 
- SiTY-tågen Simrishamn-Ystad 

Gods! ra nsportd i ris i OfU'll 

Affårsiden för SJ:s godstransportdivision är att utveckla, marknadsföra 
och producera frekventa tunga transporter över längre avstånd och pro
duktanpassade systemtransporter åt industriföretagen så att de kan öka sin 
konkurrenskraft. Järnvägen skall vara basen i det transportsystem som SJ 
erbjuder. 

Huvudinriktningen för utvecklingen inom godstransportområdet kan 
sammanfattas i följande fem nyckelsatser: 
- effektivisering av vagnslasttrafiken 
- koncentration av kombitrafiken 
- utveckling av speciallösningar för stora transporter 
- marknadsorientering 
- utveckling av effektiva informationssystem. 

För att järnvägen skall kunna öka sin konkurrenskraft krävs enligt 
åtgärdsprogrammet en omfattande omstrukturering av hela godstrafiknä
tet. Det innefattar även hanteringen på bangårdarna och på godstermina
lcrna. Dessutom krävs fördjupat samarbete med de större kunderna för att 
ta fram effektivare transportlösningar som är bra för kunden och passar 
järnvägen. 

Som ett led i detta arbete kommer den kostsamma och tidsödande 
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växlingen av järnvägsvagnar att minska genom att SJ inför tidtabellsbund
na heltåg mellan bestämda fasta orter. Transporterna till och från godster
minalerna för vidare befraktan med heltågcn sker i samarbete med åkerier
na. Detta gäller både för vagnslasterna och kombitrafiken. 

För att förstärka marknadsföringen har SJ påbörjat etableringar av s. k. 
kundcentra på ett 20-tal platser i landet för utökad information och service 
till kunderna. För försäljningen kommer SJ själv att erbjuda sina tjänster 
för såväl systemtransporter som kombitrafik till de ca 200 största kunder
na. Försäljningen av transporter till övriga kunder skall ske via speditions
företag. 

För att förbättra de internationella transporterna har SJ inlett ett samar
bete med de andra nordiska järn vägsförvaltningarna om heltågstranspor
ter till kontinenten. En gemensam samordningscentral avses placeras i 
Helsingborg. Det första hcltåget till kontinenten kommer att gå till Ruhr
området med start i maj år 1989. Inom ett år därefter beräknas dagliga 
tidtabellslagda heltåg köra på norditalien, Frankrike och Bcneluxländerna. 

Tillsammans med speditörerna kommer SJ att bilda ett försäljningsbo
lag för den internationella trafiken. Bolaget kommer bl. a. att ansvara för 
att hcltågen på ko~tincnten är lastade med gods på återresan. Bolaget skall 
sköta prisförhandlingarna med de utländska järn vägsförvaltningarna. 

Försäljningsbolaget S-Kombi kommer vidare att integreras i SJ:s försälj
ningsorganisation, som bl. a. kommer att sälja heltåg för kombinerade 
transporter till åkerier och speditörer. I marknadsföringen av kombitrans
porter ingår att en referensgrupp skall bildas för att ge rekommendationer 
för den fortsatta utvecklingen. Revisorer avses också tillsättas för garante
rad konkurrensneutralitet gentemot olika transportföretag. Forskning och 
utveckling på kombinerade transporter skall också förstärkas i samarbete 
med högskolor och FoU-organ. 

Godstrafiken planerar man att lägga upp så att godstransporter undviks 
genom Stockholm så långt det är möjligt. Det sker genom att transporterna 
går via godstcrminalcr belägna såväl norr som söder om Stockholm och 

tågtransporterna norr respektive söder om Mälaren. 
Tågfärjetrafiken skall enligt åtgärdsprogrammet förutsättningslöst utre

das fram till sommaren år 1989. Syftet med utredningen är att få besluts
underlag för att få så billiga och effektiva transporter som möjligt mellan 
Sverige och kontinenten. 

Den nya godstrafikstrukturen betyder att verksamheten på ett antal 
bangårdar och godsterminaler påverkas. En genomgång av samtliga kund
uppdrag skall göras för att kunna få bort de olönsamma transportuppdra
gen. Samtidigt satsar SJ på ett 10-tal större och effektiva kombiterminaler 
som kompletteras med ett antal mindre terminaler. De mindre kan kom
ma att drivas av t. ex. åkerier. 

SJ kommer att tillsammans med berörda kunder göra en översyn av 
transportflödet på bandelar med liten godstransportvolym. Lönsamma 
kundspecifika transporter på järnväg kommer att behållas medan i andra 
fall alternativa transportlösningar som kombinerade lastbils- och järn
vägstransporter kommer att övervägas. 

Genom realiseringen av åtgärdsprogrammct beräknar man att de nuva-
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rande stora underskotten kommer att försvinna. Temporärt beräknas dock 
strukturförändringen innebära att järnvägen genom neddragning av olön
sam vagnslasttrafik kommer att reducera sin totala transportvolym. Som 
framgår av följande figur beräknas dock en överflyttning kunna ske till 
system- och kombitrafik som sett över en längre tidsperiod innebär ökade 
järn vägstransporter. 

30 30 

Kombitrafik -- 28 --
7 9 

Systemtrafik 

16 

Övrig 
vagnslasttrafik --7 

5 

1988 1991 1993 

lltveckling av kombi- och vagnslasttrafiken 1988- 1995 

1\faskindivisionen 

Maskindivisioncn omfattar i dag 28 trafikverkstäder för lättare underhåll 
och 10 stycken underhållsverkstäder för tyngre underhåll. Verkstäderna 
har sammanlagt ca 5 000 anställda. 

Förändringarna inom gods- och persontrafiken följs av motsvarande 
förändringar på underhållsverkstäderna för tyngre underhåll av lok och 
vagnar. Produktionsvolymerna på underhål\sverkstäderna beräknas där
med förändras kraftigt de närmaste åren genom att underhåll och ombygg
nadsverksamhet på personvagnarna minskar. Godsvagnsparken beräknas 
också reduceras kraftigt samtidigt som underhållet minskar i omfattning. 

SJ har kommit överens med Asea Brown Boveri AB (ABB) om att 
gemensamt utreda förutsättningarna för att tillsammans driva vissa av 
verkstäderna. Enligt planerna skall detta ske i två gemensamt ägda bolag 
där ABB har majoritet. Överenskommelsen med ABB betyder att SJ 
liksom andra transportföretag planerar att koncentrera sin verksamhet och 
i större utsträckning köpa underhållstjänster. På så vis kan SJ samla sin 
verksamhet till de områden där man bäst kan konkurrera och har bäst 
kompetens. 

I det ena bolaget avses verkstäderna i Malmö och Tillberga ingå. Bolaget 
är tänkt att ägas av ABB Traction i Västerås och SJ. Till det andra bolaget 
förs verkstäderna i Gävle, Östersund, Göteborg (Fjällbo) och Bollnäs. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 8 

33 
.,,,. 

/ 

10 

--
20 

-- 3 

1995 

104 



ARB-ägda Ageve AB i Gävle skall enligt planen äga bolaget tillsammans 
med SJ. Vid dessa verkstäder finns sammanlagt 1 150 anställda. 

SJ:s nuvarande underhållsverkstäder i Örebro, Notviken och Åmål med 
totalt I 200 anställda berörs inte av överenskommelsen om utredningsar
betet liksom inte heller SJ:s verkstäder för lättare trafikunderhåll. 

f ·as/ ighetsd i ris i mu•n 

SJ är en av landets största fastighetsförvaltare med ca 35 000 hektar mark 
och ca 6 000 byggnader. För att få en professionell förvaltning och exploa
tering av fastigheter och mark har SJ bildat en särskild fastighetsdivision. 
Mark och lokaler upplåts nu till marknadsmässiga priser till hyresgäster 
såväl inom som utom SJ med undantag för banverket. Vidare har fastig
hetsdivisionen till uppgift att rusta upp stationerna och skapa såväl rese
centra som parkeringsplatser i anslutning till dem. Detta skall ske i samråd 
med kommuner och länshuvudmän. 

Exploateringen av mark och lokaler skall enligt affårsplanen ske för att 
finansiera upprustningen av stationerna. Fastighetsdivisioncn skall också 
medverka vid byggnation av nya stationer som t. ex. vid uppförandet av 
Stockholm Syd och Södertälje Syd. 

Konsekvenserna för personalen 

De beskrivna omfattande förändringarna innebär att personalbehovet 
inom SJ minskar med ca 5500 man under perioden 1988-91. Under 
samma period lämnar dock ca 8 500 personer affärsverket med pension 
eller av andra orsaker. Trots neddragningen behöver SJ nyanställa 500-
1 000 personer per år. 

SJ-koncernen skal/ stärka järnrägen 

SJ-koncernens övergripande affårside är att erbjuda transporter för att 
personer och företag skall få sitt rese- och transportbehov tillgodosett. 
Järnvägen skall fungera som bas i verksamheten. För att stödja och ge 
tågtrafiken en gynnsam utveckling skall SJ-koncernen enligt affårsplancn 
erbjuda kompletterande tjänster i form av busstrafik samt bl. a. restau
rangtjänster, lastbils- och färjetrafik liksom resebyråtjänster och fastig
hetsverksamhet. Dessutom skall tågtrafiken stödjas av verksamhet för 
fordonsunderhåll samt ett antal serviceenheter. 

SJ-koncernen består dels av affärsverket SJ. dels AB Swedcarrier (med 
dotterbolag) och dels vissa dotterbolag, som direktägs av SJ utanför Swed
carrier. 
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Nedan visas en sammanställning över SJ-koncernen med vissa nyckeltal 
förår 1987. 

SJ (affärsverket) 
SJ Rescbvrä 
SJ Buss · 
SJ Fä1jetrafik 

Swedcarricrkonccrncn 
Moderholag (inkl. rederi) 
GDG BiltrafikAB 
Scandinavian Fcrry Lincs AB (SFL) 
AB Svelast 
AB Trafikrestauranger (TR) 
ASG AB(75%) 

TGOJ AB 
SJ lnvest 
Swcdcrail AB 
Rimhobanans fastighets AB 
Gull ivers Rescbureau (55 % av röst värdet) 
Christensen företagen 

Omsättning 
milj. kr. 

10005 
300 

1148 
325 

7 765 
171 

1107 
646 
432 
545 

5065 

208 
143 

8 
I 

71 
3 

Resultat efter 
finansnetto 
milj. kr. 

-467 
2 

275 
-4 
68 
67 
17 
5 

129 

15 
49 
0 
0 
I 
0 

SJ bedömer att det utifrån de presenterade affärsplanerna för person
och godstransportdivisionerna för närvarande finns skäl att behålla helt 
eller delvist ägande i samtliga bolag inom koncerngruppen. En förutsätt
ning för detta är att en ökad samverkan genomförs inom SJ-koncernen. 
Som ett led i detta utformas numera affärsplaner för verksamheten i såväl 
affärsverket SJ som i dotterbolagen för att undvika intern konkurrens. 
Affårsidcer tas vidare fram för att öka samarbetet där Swedcarrier ses som 
ett komplement till SJ:s järn vägstrafik i ett heltäckande transportföretag. 
En rad samordningsgrupper har mot denna bakgrund också etablerats 
inom koncernen för att konkret utveckla och anpassa verksamheten i både 
affärsverket och i dotterbolagen. 

Inom persontrafiken har som exempel med utgångspunkt i persontrafik
divisionens affårsidC bildats en samordningsgrupp för att öka konkurrens
kraften och lönsamheten. I gruppen återfinns SJ:s persontågstrafik. SJ
Resebyrå, SJ-buss, GDG Biltrafik AB, AB Trafikrestauranger och AB 
Swedcarrier som gemensamt samverkar i olika affärsutvecklingsprojekt. 

Motsvarande initiativ har också tagits på godstrafikområdet där SJ, SJ
Gods. ASG AB och AB Svelast samverkar för utvecklingsprojekt för trans
port- och speditionstjänster. Koncernsamordningsgrupper har vidare bil
dats för dels färje- och rederiverksamheter, dels för gemensamma ekono
mi- och finansfrågor. 

Ekonomiska mål.for verksamheten 

Affärsverket SJ har under en lång tid redovisat förluster. För år 1987 var 
resultatet efter finansnetto en förlust på 467 milj. kr. Med den inriktning 
som verksamheten tidigare haft och med tidigare trafikpolitik skulle för
lusten inom några år ha uppgått till flera miljarder kronor. 
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Målet för nya SJ är att snabbt bryta den negativa utvecklingen och att Prop. 1988/89: 100 
göra verksamheten lönsam. Det kräver snabba Öeh beslutsamma åtgärder Bil. 8 
för att sänka kostnaderna och öka intäkterna. Detta arbete har inletts och 
resultatet för år 1988 beräknas bli bättre än för år 1987, men innebär 
alltjämt en stor förlust. 

För de närmaste åren har SJ angett följande resultatmål (milj. kr.). 

1987 1988 1989 1990 1991 
(utfall) (prognos) 

Omsättning 10005 10150 10800 11200 11850 
Resultat efter avskrivningar -358 -152 300 620 725 
Resultat efter finansnetto -467 -425 0 310 400 
ln\'cstcringar 1230 I 000 1190 I 275 I 320 
Sysselsatt kapital 10150 11900 9100 9900 10500 
Soliditet 55* 50* 40 40 40 

*Inklusive banvcrkct. 

Eftersom riksdagen har beslutat att SJ får behålla hela överskottet i 
rörelsen t. o. m. år 1992 kommer en del av de nödvändiga investeringarna 
att kunna självfinansieras. För att täcka hela investeringen enligt tabellen 
har upplåningsbehovct beräknats till ca 1 500 milj. kr. Den höga solidite
ten år 1988 på 50% är delvis beroende av banverket som då inte var avskilt 

i redovisningen. Som framgår av tabellen beräknas soliditeten år 1991 vara 
ca 40 % med bedömd resultatutveckling och angiven investeringsnivå. 

I sammanhanget kan nämnas att SJ-koncernens (Affärs-SJ och Swedcar
riergruppen) nettoresultat, likviditet och soliditet, påverkas negativt av att 
det inte finns något äkta koncernförhållande enligt aktiebolagslagen mel
lan affärsverket och Swedcarrier. Avsaknaden av möjligheter att kvitta 
vinster mot förluster mellan organisationsenheterna, som annars normalt 
får göras inom en koncern, beräknas innebära en negativ resultatpåverkan 
på minst 100 milj. kr. per år för SJ-koncernen. Till detta kommer vissa 
restriktioner på fastighets- och finansieringsområdet vilket sammantaget 
gör att resultatet enligt SJ hade kunnat vara ca 170 milj. kr. bättre per år 
för SJ-koncernen. 

4.4 Ökat atfårsutrymme 

Statens järnvägar har på regeringens uppdrag den 27 september 1988 
redovisat vissa riktlinjer för fastighets- och finansförvaltningen. För att 
kunna verka mer affärsmässigt hemställs i skrivelsen om en rad ökade 
bes! utsbefogenhcter. 

På .fastighl!tsområdl!t anser SJ det nödvändigt att affärsverket ges ökad 
handlingsfrihet för att på ett ekonomiskt riktigt sätt kunna uppträda på 
fastighetsmarknaden i konkurrens med eller i samarbete med andra aktö
rer på marknaden. För de befogenheter som ligger inom riksdagens be
slutsområde begärs bl. a. frihet att få göra borgensåtaganden. Enligt SJ 
skulle ombyggnad och exploatering av fastigheter på detta sätt kunna 

underlättas. 
Såvitt avser SJ:s_finar1.1:forvaltni11g vill SJ:s styrelse och ledning ha möj
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som i princip överensstämmer med hur man arbetar i ett aktiebolag. Detta 

innebär bl. a. att SJ fritt skall få välja upplåning såväl på den svenska 
marknaden som i utlandet. SJ önskar också få frihet att placera likvida 

medel, teckna försäkringar, använda SJ lnvcst AB och Eurofima S.A. utan 
begränsningar samt möjlighet att begränsa ränte- och valutarisker. 

Vidare önskar SJ en utvidgning av de nuvarande möjligheterna att 

överföra medel från AB Swedcarricr till att gälla även i samband med extra 

ordinär utdelning av obeskattade vinstmedel. Förslaget anses nödvändigt 

för att kunna stärka SJ:s ekonomi utan att man direkt behöver avyttra 

bolag och fastigheter inom Swedcarrierkonccrnen. 

Föredragandens överväganden 

Mål och restriktioner 

Jag tillstyrker den allmänna inriktningen av SJ-koncernens åtgärdspro

gram som innebär en tydlig kundorientering med järn vägstrafiken som bas 

för verksamheten. Järnvägen är rätt utnyttjad miljövänlig, energisnål, 

trafiksäker och för stora transportströmmar överlägsen andra transport
medel. Det är därför nödvändigt att SJ utvecklas till ett modernt, effektivt 

och kundinriktat tågtrafikföretag som kan bära sina egna kostnader. 

Enligt det trafikpolitiska beslutet skall SJ fortsättningsvis styras genom 
olika former av mål. Med hänsyn till pågående omorganisation och vcrk

samhetsöversyn har SJ ännu inte kunnat ta fram underlag för en mer 
utvecklad målformulering i likhet med vad som etablerats hos andra 

affärsverk inom kommunikationsområdct. 

För egen del anser jag att det ännu inte finns tillräckligt beslutsunderlag 
för fastställande av en preciserad uppsättning av konsistenta och operatio
nella mål för en treårsperiod. Erfarenheter från den pågående rekonstruk
tionsperioden behöver också följas upp innan mer slutliga ställningstagan
den kan göras. Jag anser mot denna bakgrund att de övergripande mål och 

restriktioner som angetts av riksdagen i 1988 års trafikpolitiska beslut för 
SJ bör gälla även framgent till rekonstruktionsperiodens utgång år 1992. 
Det innebär att följande bör uppfyllas. 

a) Kundanpassning 

SJ-koncernen skall mot kunderna kännetecknas av hög servicegrad, kom

fort. kapacitet och effektivitet. 

b) Aff(irsinriktning 

SJ-koncernen skall koncentrera sin affärsverksamhet till järnvägstrafikcn 
där den kan utvecklas till att bli rationell och lönsam. För godstrafiken 

skall eftersträvas en snabb utveckling så att godsvolymen inom kombitrafi

ken år 2000 uppgår till minst 10 milj. ton/år. 
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c) Ekonomisk U/l'eckling 

Det ekonomiska resultatet skall successivt förbättras så att SJ-koncernen 
kan ge en sådan lönsamhet efter självfinansieringskravet att avkastning 
kan ske till staten efter rekonstruktionspcriodcns utgång år 1992. Detta 
innebär att SJ av egen kraft skall förbättra resultatet fram till år 1992 med 
minst I miljard kronor. 

d) Prissällning 

Prissättningen skall ses över för att främja ökad affärsmässighet och där
med bidra till nödvändig förbättring av det ekonomiska resultatet. 

Jag anser vidare att en restriktion i form av ett so/iditt'tsmål framöver 
bör anges för SJ. En hög soliditet bör eftersträvas eftersom den ger SJ 
större möjligheter att under betryggande ekonomiska förutsättningar ut
vecklajärnvägstrafiken. Genom fastställande av soliditetsmål blir det vidare 
inte längre nödvändigt för regeringen att bestämma en ram för SJ:s upplå
ning. För att undvika en ineffektiv arbetsfördelning inom SJ-koncernen i 
fråga om finansieringen bör soliditetsmål på sikt även anges för SJ-gruppen 
som helhet. Med hänsyn till att SJ-koncernen är inne i ett omfattande om
daningsarbete under rekonstruktionsperioden, där kapitalet kan variera 
kraftigt mellan åren, bör målet anges som en miniminivå under perioden 
1989- 91. Det bör ankomma på SJ att under rekonstruktionsperioden söka 
anpassa verksamheten till denna förutsättning. 

SJ har i sin affärsplan till regeringen föreslagit att soliditetsmålet anges 
till 40 % för affärsverket SJ. Målet innebär att SJ för att klara nödvändiga 
investeringsbehov och rekonstruktionsåtgärder tvingas till omfattande ra
tionaliseringar och effektiviseringar. 

Det angivna soliditetstalet är i jämförelse med vad som gäller för SJ:s 
konkurrenter på transportmarknaden högt. Med hänsyn till de krav som 
statsmakterna tidigare ställt finns dock exempel på högre soliditetstal för 
andra affärsverk inom kommunikationsdepartementets verksamhetsom
råde. Jag anser för egen del att det ännu inte finns underlag för att slutligt 
ta ställning till vilket soliditetsmål som bör anges för SJ i ett längre 
perspektiv. Frågan sammanhänger bl. a. med i vilken grad samordnings
vinstcr står att hämta inom SJ-koncernen som förutsätter ett direkt ägar
engagemang. I avvaktan på en mer preciserad affärsplan har jag dock inga 
erinringar mot den föreslagna nivån utan förordar att den tills vidare blir 
gällande som en undre gräns för perioden 1989- 1991. 

Beslutsbefogenheter 

En nödvändig förutsättning för att SJ skall kunna utveckla sin tågtrafik 
med tillräcklig lönsamhet är att SJ ges utrymme för att fatta affärsmässiga 

beslut. Efter riksdagens beslut om den nya järn vägspolitiken har regering
en gett SJ ökade möjligheter att agera under eget ekonomiskt ansvar vad 
gäller bl. a. finansiering. avyttring av vissa verksamheter och tågtrafikens 
uppläggning. Genom beslut den 15 december 1988 har regeringen vidare 
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medgett bl. a. att SJ själv kan bestämma om avyttring av fast egendom vars 
värde understiger 20 milj. kr. 

SJ har dock som tidigare nämnts aktualiserat vissa frågor som ligger 
inom riksdagens beslutsområde. För borgensåtaganden bl. a. i samband 
med fastighetsförvaltning anser jag att regeringens och riksdagens kontroll 
bör kunna komma till uttryck genom fastställande av det tidigare nämnda 
soliditetsmålet. SJ kan behöva ställa borgen dels för affärsverkets åtagande. 
dels för annans åtagande. 1 de fall SJ ställer borgen för eget åtagande motsva
ras borgen av ett lån som belastar soliditeten. På motsvarande sätt bör borgen 
som ställs för annans åtagande ges inom ramen för den fastlagda soliditeten. 
Det betyder att borgen i dessa fall bör avräknas som lån vid beräkningen av 
soliditctsmålct. Jag har vid min bedömning av soliditetsmålet beaktat detta. 
Jag anser således att SJ med denna förutsättning bör ges möjlighet att lämna 
borgensförbindelse utan att någon särskild bcloppsgräns behöver anges. Det 
bör ankomma på regeringen att närmare ange hur borgensåtagandena bör 
regleras. 

Möjligheterna att överföra obeskattade koncernbidrag från AB Swcdcar
rier till SJ kan inte regeringen besluta om. SJ har för närvarande en 
tidsbegränsad möjlighet att få göra kapitaltillskott utan skatteavdrag vid 
avyttring av verk~amheten inom Swedcarrier. SJ-koncernen har därmed 
vid sådana situationer samma möjlighet som om koncernförhållande en
ligt aktiebolagslagens mening hade förelegat. 

SJ bedömer att den ekonomiska situationen är ännu mer ansträngd än 
vad som var känt i samband med riksdagsbeslutet våren 1988. Jag anser 
för egen del det angeläget att SJ kan få behövligt kapitaltillskott för en 
finansiell sanering och uppbyggnad av eget kapital för utveckling av järn
vägstrafiken. Jag förordar därför att SJ, på motsvarande sätt som vid 
avyttring av verksamheter, ges möjlighet till koncernöverföring. Möjlighe
ten bör dock. med hänsyn till vad som nu är känt, tidsbegränsas till att 
gälla under budgetåret 1989/90 och avse överföring vid ett tillfälle av 
erfordcriga medel. Jag återkommer till denna fråga senare vid min be
handling av anslaget D 9. Ersättning till statens järnvägar i samband med 
utdelning från AB Swcdcarrier. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat om mål för statens järnvägar, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om vilka regler som skall 

gälla för statens järn vägars borgensåtaganden. 
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Anslagsfrågor 

D 8. Ersättning till statens järnvägar för utveckling av 
godstrafik 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

230000000 
455000000 

Från anslaget ges ersättning till utveckling och omstrukturering av SJ:s 
godstrafik. Anslaget gäller från år 1989. 

Statens järnvägar 

Statens järnvägar har efter omräkning till helår beräknat anslaget till 480 
milj. kr. I beräkningen ingår därvid en uppräkning till 1988/89 års pris
och lönenivå. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att det är viktigt att järnvägens godstrafik kan utvecklas långsik
tigt av egen bärkraft genom att erbjuda effektiva transporter till konkur
renskraftiga priser. En sådan utveckling ställer, som också betonats i 1988 
års trafikpolitiska beslut, krav på nya transportlösningar som kombinera
de lastbils- och järnvägstransporter. För att främja denna nödvändiga 
omstrukturering, så att SJ:s godstrafik snabbare än vad som annars vore 
möjligt kan vidareutvecklas på ett sätt som tillgodoser kundernas krav, har 
det särskilda utvecklingsbidraget en viktig uppgift att fylla. 

Ett annat viktigt syfte med ersättningen är att bidra till att tillförsäkra 
landets olika delar en tillfredsställande standard i sin transportförsörjning. 
Detta inbegriper även andra trafiklösningar än kombitrafik, t. ex. utveck
ling av systemtransporter med vagnslastvagnar av olika typer. 

För att nå effektivitet i transportproduktionen gäller att samhällets 
påverkan på transportförsörjningen i första hand skall ske med hjälp av 
sådana styrmedel som ger utrymme för valfrihet för konsumenterna och en 
effektiv konkurrens mellan olika trafikutövare och transportlösningar. 
Genom de beslutade nya reglerna för SJ ges också järnvägen förutsättning
ar att bli konkurrenskraftig. Det särskilda utvecklingsbidraget bör därmed 
avvecklas successivt som tidigare förutsatts. Jag har mot denna bakgrund 
beräknat medelsbehovet till 455 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Jag vill i 
det sammanhanget understryka att det är viktigt att bidraget verkligen 
används på ett sätt som kommer alla inblandade intressenter till del i form 
av t. ex. satsning på effektiva trafik- och terminalsystem. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till statens järnvägar.for 1111•eckling av god\'/rafik 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 455 000000 
kr. 
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D 9. Ersättning till statens järnvägar i samband med 
utdelning från AB Swedcarrier 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Från anslaget ges ersättning till statens järnvägar motsvarande det be

lopp som SJ:s förvaltningsbolag AB Swedcarrier vid avyttring av vissa 

verksamheter betalar i skatt på grund av att inget koncernförhållande 

enligt aktiebolagens mening finns med SJ. SJ kan därmed under rekon

struktionsperioden t. o. m. år 1992 få kapitaltillskott för en finansiell sane
ring och uppbyggnad av eget kapital för utveckling av järn vägstrafiken. 

Statens järnvägar 

SJ har som tidigare redovisats i en skrivelse till regeringen den 27 septem
ber 1988 om fastighets- och finansförvaltning begärt rätt att få disponera 

anslaget även för ändamål som inte har direkt samband med reavinster vid 

avyttring av verksamheter. Enligt SJ krävs sålunda en utvidgning av ansla
get till att gälla även "skatterabatt'' i samband med extra ordinär utdelning 

av obeskattade vinstmedel från AB Swedearrier. 

Föredragandens Öl'erväganden 

För den nya järn vägspolitiken och för den nödvändiga finansiella rekon

struktionen av SJ krävs att SJ tillförs utdelning från AB Swedcarrier. Den 
närmare omfattningen och takten i försäljningar av AB Swedcarriers dot

terbolag är svår att precisera. Mot denna bakgrund och med hänvisning till 
vad jag tidigare har anfört om SJ:s rekonstruktion och koncernstrategi 
tillstyrker jag att den vidgade möjligheten för koncernöverföringar får gälla 
under budgetåret 1989/90. Jag förutsätter vidare att den i den trafikpolitiska 
propositionen redovisade inriktningen av rekonstruktionsarbetet ligger fast, 
innebärande bl. a. att SJ skall avyttra sådana verksamheteroch bolag som inte 
direkt hör samman med SJ:s huvuduppgift. 

Detta innebär att SJ för ett nödvändigt finansiellt tillskott skall ha rätt 

att under kommande budgetår vid ett tillfälle få överföra medel som obe

skattade koncernbidrag. Detta får ske genom att SJ disponerar det formella 
I 000 kr.-anslaget även i samband med en extra ordinär utdelning av obe

skattade vinstmedel. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att statens järnvägar tillförs utdelning från AB Swed

carrier i enlighet med vad jag har anfört, 

2. till Ersättning till statens jämrägar i samband med utdelning 
Ji"ån AB Swedcarrier för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag 

på I 000 kr. 
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E. Sjöfart 
Sjöfarts verket 

Sjöfartsverket har inom transportsektorn till uppgift att svara för väsentli
ga delar av sjöfartens infrastruktur i form av sjövägar och säkerheten i 
dessa samt att sjöfart kan bedrivas i svenska farvatten under säkra och 
effektiva former. Därtill svarar sjöfartsverket för säkerheten ombord på 
svenska fartyg oberoende av farvatten. Verksamheten inriktas huvudsakli
gen på handelssjöfartens intressen, men även fritidsbåtstrafikens och fis
kets intressen skall beaktas. 

Statsmakternas styrning av sjöfartsverkets verksamhet sker genom att 
ekonomiska mål och servicemål fastställs på grundval av rullande treårs
planer. Verket tillämpar fr. o. m. år 1988 kalenderårsredovisning. Kostna
der för verksamhet som inte skall ingå i handelssjöfartens betalningsansvar 
finansieras genom anslag över statsbudgeten. 

Verksamhetens inriktning m. m. 

Sjöfartsverket anger i sin treårsplan för 1989-1991 mål för samtliga 
verksamhetsgrenar och den planerade inriktningen av verksamheten un
der perioden. 

Målet för farleder och utmärkning är att - skapa förutsättningar för säker 
vägledning av sjöfarten i Sverige omgivande farvatten samt säkerställa 
framkomlighet vid svåra passager och underlätta intagning av fartyg vid 
nedsatt sikt och vintersjöfartsförhållanden. 

Inriktningen av verksamheten under treårsperioden går ut på en fortsatt 
rationalisering av fyrdriften och skapa utrymme för nödvändiga anpass
ningar av farledsutmärkningen med hänsyn till ändrad trafikstruktur och 
säkerhetsproblem. 
Målet för lotsningen är att 
- alla hamnar av någon betydelse för handelssjöfarten skall kunna påräk

na lotsningsservice, 
- inom ramen för lotsningssamarbetet i Östersjön och Nordsjön erbjuda 

öppensjölotsning och genomlotsning av Öresund. 
Den samordning av näraliggande lotsplatser samt övriga rationalisering

ar som skett under en följd av år har under år 1988 följts upp med en 
genomgripande organisationsförändring. 

Målet för isbrytn7ngen är att 
- sjöfart skall kunna bedrivas året runt på alla väsentliga hamnar. 

Verket bedömer att det går att åstadkomma rationaliseringar med 1 

genomsnitt 2 % per år i form av bättre utnyttjande av isbrytarna, en 
hårdare styrd underhållsplanering och utnyttjande av arbetsfartygcn för 
isbrytning. 

Målet för .1jörädd11i11gen är att 
- efterforskning och räddning av människor i sjönöd och sjuktransporter 

från fartyg skall kunna utföras under alla väderleksförhållanden och 
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inom de vattenområden som räddningstjänstlagcn och internationella 
överenskommelser anger. 
Den nya räddningstjänstlagen ger sjöfartsvcrket ett tydligare och mer 

omfattande ansvar för sjöräddningen. Den nya lagen innebär att sjöfarts
verkct har ansvaret för sjöräddningstjänstcns planering, ledning och ge
nomförande inbegripet övningsverksamhet och samordning med andra 
räddningstjänster. 

Målen för .~jömätning och .1jökortsproduktion är att 
- få Sveriges sjöterritorium och övriga intresseområden tillfredsställande 

sjömätta och resultatet redovisat på storskaliga djupkartor. 
- producera tillförlitliga sjökort för att möjliggöra en säker sjöfart samt 

som komplement till sjökorten tillhandahålla nautiska publikationer 
med godtagbar aktualitet. 
I syfte att rationalisera kartläggningsverksamheten har verket påbörjat 

en ökad samverkan med lantmäteriverket. Resultatet av detta bedöms bli 
ökad kvalitet och i viss utsträckning minskade kostnader. 

Målet för sjö.fartsinspektionen är bl. a. 
- att tillse att kraven på fartygs säkerhet och skydd mot vattenförorening

ar från fartyg uppfylls med beaktande av internationell standard. 
Vidare har verket redovisat detaljerade mål för fartygstekniska och 

fartygsoperativa frågor, sjöolycksutredning samt för fritidsbåtsregistre
ring. 

Ekonomiska mål m. m. 

Som övergripande ekonomiskt mål för sjöfartsverket anges liksom tidigare 
år krav på full kostnadstäckning, dvs. intäkterna skall täcka samtliga 
kostnader inklusive avskrivningar och därutöver lämna en av statsmakter
na fastställd avkastning. Finansieringen av verksamheten sker i dag främst 
genom avgifter på handelssjöfarten. Viss del av verkets verksamhet som 
inte ingår i handelssjöfartens betalningsansvar betalas av staten från ett 
särskilt anslag. 

Sjöfartsverket sätter som mål för sitt ekonomiska resultat för treårspe
rioden att klara statsmakternas krav på avkastning på verkets fasta statska
pital enligt fastställd avkastningsränta. Avkastningsräntan utgör för närva
rande 1 I , 7 5 %. 

Sjöfartsverkets resultat de senaste fem åren har väsentligt överstigit 
förräntningskravet. Överskottet före den I juli 1987 har inlevererats till 
staten. Som affärsverk har sjöfartsverket möjlighet att fondera överskotts
medel. Verket framhåller att de första åren som affärsverk fordrar att 
resultatet ger möjlighet till en rimlig konsolidering. Fonderade medel 
krävs bl. a. som gardering för oförutsedda svängningar i konjunkturen och 
för att möjliggöra delfinansiering av investeringarna. 

Verket förordar som lämplig konjunkturmarginal ett överskott i förhål
lande till omsättningen på 1,5 - 2 % efter kapitalkostnader och avkast
ningskrav. utjämnat över en konjunkturcykel. 
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Resultatprognosen för åren 1989- 1991 visar på ett sämre utfall än 
motsvarande prognos i föregående treårsplan. Orsaken är bl. a. de avtals
enliga löneökningarna som det inte bedömts möjligt att fullt ut kunna 
kompensera för i förestående avgiftshöjningar. 

Beträffande prissättningen anger sjöfartsverket att verket sedan början 
av 1980-talet haft som mål att höjningar av de allmänna sjöfartsavgifterna 
skall hållas inom inflationsramen. Vidare har verket eftersträvat full kost
nadstäckning vid prissättning på de produkter och tjänster som sjöfarts
verket tillhandahåller. Verket föreslår att detta skall gälla som mål även 
under treårsperioden 1989- 1991. 

Verket anser sig inte ha ett lämpligt sammanvägt mått för att redovisa 
produktivitetsförbättringar. Verket anger i stället som mått på produktivi
teten den sänkning av kostnadsnivån i fast p··is som löpande rationalise
ringsåtgärder åstadkommer. dvs. 26 milj. kr. för kommande treårsperiod. 
Rationaliseringsplanen förutsätter en oförändrad servicenivå. 

Sjöfartsverket har vidare i treårsplanen redovisat verkets nya organisa
tion från den 1 februari 1988. Bakom organisationen ligger en strävan att 
slå vakt om och stärka fältverksamheten. De 12 nya sjötrafikområdena 
som sorterar direkt under huvudkontoret har ett samlat ansvar för den 
verksamhet som bedrivs i form av lotsning, farleder, utmärkning och 
sjöräddning. Huvudkontoret har anpassats till de krav som den nya fältor
ganisationen ställer. 

Sjöfartsverket föreslår för treårsperioden en kraftig investeringsökning, 
vilket skulle innebära att soliditeten går ner från 85 % till 75 % under 
planperioden. Soliditeten beräknas som andelen eget kapital (verkskapita
lct) i förhållande till balansomslutningen. 

Investeringar 

Verkets investeringsplan för treårsperioden omfattar ett belopp på 317 
milj. kr. enligt följande fördelning. 

Milj. kr. 1989 1990 1991 

Fyrväscndct 21.2 22,0 24,3 
Lotsväscndct 10,8 15. I 20.6 
Sjöräddning 7.6 4,3 5. I 
Sjökartläggning 15.1 93.6 46.3 
\?brytning 5.2 4.2 4,2 
Ovrigt 4,6 9,5 3,3 

Summa 64,5 148,7 10.1,8 

Investeringarna avser till övervägande del återanskaffningar. Den 
markanta ökningen år 1990 beror på att ett nytt sjömätningsfartyg avses 
anskaffas som ersättare för äldre och orationella fartyg. Verket framhåller 
dock att ett genomarbetat beräkningsunderlag krävs innan verket beslutar 
om detta projekt. Även prov och utrustning för djupmätning med hjälp av 
flygburen laser ingår under sjökartläggningsposten. 

Treårsplanens investeringsprogram om totalt 317 milj. kr. beräknas 
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finansieras dels av verkets resultatöverskott från tidigare år, avskrivnings
medcl samt genom lån i riksgäldskontoret. 

Verket föreslår liksom för innevarande budgetår att marknadsmässig 
upplåning kan ske i riksgäldskontoret inom en ram av 70 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. Vidare föreslås att verket till löpande utbetalningar 
som inte kan bestridas med löpande inbetalningar under budgetåret 
1989/90 får disponera en rörlig kredit hos riksgäldskontoret inom en ram 
av 40 milj. kr. och får sätta in kassamässigt överskott på räntebärande 
konto i riksgäldskontoret. 

Sjöfartsverket hemställer vidare om godkännande av den i planen före
slagna allmänna inriktningen och omfattningen av verksamheten under 
perioden 1989- 1991 samt av föreslagna servicemål och ekonomiska mål 
för perioden. 

Sjöfartsverket föreslår även liksom i föregående treårsplan att handels
flottans kultur- och fritidsråd förs bort från handelssjöfartens betalnings
ansvar. 

Föredragandens övervägande!I 

Sjöfartsverket redovisar i sin treårsplan detaljerade mål för verkets 
ansvar i fråga om bl. a. sjöfartens infrastruktur och säkerheten i svenska 
farvatten. Vidare har verket till uppgift att tillse att krav på fartygs säker
het och skydd från vattenföroreningar uppfylls. Sjösäkerhetsarbetet be
drivs till stor del inom ramen för ett internationellt samarbete. bl. a. 
International Maritime Organization (IMO) och Helsingforskommis
sionen. Detta samarbete är en viktig förutsättning för att åstadkomma en 
ökad sjösäkerhet. Under en följd av år har särskild uppmärksamhet riktats 
mot att öka miljösäkerheten vid sjötransporter och därigenom förebygga 
vattenföroreningar samt andra miljöskador. 

Jag vill i sammanhanget vidare nämna att sjöfartsverket dessutom har 
till uppgift att i samråd med statens räddningsverk följa utvecklingen och 
vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att slå vakt om säkerheten 
kring miljöfarliga transporter till sjöss. Vidare vill jag erinra om att rege
ringen under år 1988 gett sjöfartsverket i uppdrag att utreda sjöfartens 
luftföroreningar och andra miljöeffekter som sjöfarten förorsakar. Upp
draget skall redovisas under år 1990. 

Jag godtar den av verket föreslagna allmänna inriktningen och omfatt
ningen av verksamheten under treårsperioden 1989-1991 samt föreslag
na servicemål. 

Jag anser det viktigt att arbetet inom sjöfartsverkets verksamhetsområ
de bedrivs rationellt och effektivt. Den nya organisation som genomförts 
innebär att ansvar och befogenheter för stora delar av verksamheten 
delegerats och nu ligger närmare den direkta verksamheten. 

Jag godkänner verkets rationaliseringsplan för treårsperioden där mål
sättningen är att inom nuvarande servicemål uppnå en kostnadsminskning 
på 26 milj. kr. 

Det ekonomiska resultatet under andra halvåret 1987 uppgick till 12 
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milj. kr. Prognosen för år 1988 visar på 15, 1 milj. kr. i överskott. Den 
aktuella treårsplanen kännetecknas av ett relativt tungt investeringspro
gram. Detta får samtidigt genomslag på kostnadssidan, vilket inte helt kan 
kompenseras genom redovisade besparingsåtgärder. Med en fortsatt åter
hållsamhet i fråga om avgiftshöjningar blir den naturliga konsekvensen att 
tidigare överskott minskas till en mer normal nivå. Med den fondeöng 
som sjöfartsverket gjort bedömer jag att det saknas anledning att nu 
revidera de ekonomiska mål som verket ställt upp för ekonomiskt resultat 
och prissättning för treårsperioden 1989- 1991. 

Sjöfartsverket redovisar i treårsplanen en ökning av investeringsvoly
men för nästa treårsperiod. Sjöfartsverket framhåller vidare att mer ingå
ende analyser av vissa investeringsprojekts lönsamhet och av den fortsatta 
resultatutveeklingen kommer att göras innan ett slutgiltigt investeringsbe
slut tas. Projekt som berörs i det sammanhanget är främst återanskaff
ningsinvesteringar under år 1990 för sjömätningsverksamheten. En sänkt 
soliditet för treårsperioden ingår enligt sjöfartsverket som en förutsättning 
för att genomföra investeringsprogrammet. 

Sjöfartsverket övergick till affärsverksform den I juli 1987. I enlighet 
med föregående års budgetproposition gäller ett soliditetsmål på 85 % för 
sjöfartsverket. Som jag tidigare redovisat har verket i sin treårsplan före
slagit att soliditetsmålet sänks till 75 % under treårsperioden. 

Statsmakternas styrning av affärsverken med treårsplanen sotn instru
ment har som utgångspunkt att långsiktiga mål anges för verksamheten. 
Detta förutsätter att de mål som fastställs beträffande soliditet m. m. är 
realistiska och väl underbyggda. Baserat på erfarenheterna sedan över
gången till affärsverk anser jag att sjöfartsverket närmare bör analysera 
vilka konsekvenser nuvarande soliditetsmål får för verket på lång sikt. 
Verket bör mot den bakgrunden återkomma till regeringen under våren 
1989 med en mer detaljerad analys som underlag för en omprövning av 
soliditetsmålet fr. o. m. år 1990. Det bör ankomma på regeringen att efter 
en sådan fördjupad analys få besluta om soliditetsmålet för resterande del 
av treårsperioden 1989 - 1991. Jag är följaktligen inte nu beredd att till
styrka verkets förslag. Tills vidare anser jag således att sjöfartsverkets 
investeringsplan för treårsperioden måste utgå från nuvarande soliditets
mål på 85 %. Detta innebär enligt min bedömning att verkets investerings
plan för år 1989 kan fullföljas. 

I enlighet med verkets förslag föreslår jag att verket under budgetåret 
1989/90 får disponera en rörlig kredit hos riksgäldskontoret inom en ram 
av 40 milj. kr. till löpande utbetalningar som inte kan bestridas med 
löpande inbetalningar. Vidare bör verket även kunna finansiera investe
ringar under budgetåret 1989/90 genom upplåning i riksgäldskontoret 
inom en ram av 70 milj. kr. 

Jag biträder däremot inte verkets förslag till ändrad finansiering av 
handelsflottans kultur- och fritidsråds verksamhet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av sjöfartsver

kcts verksamhet under perioden 1989- 1991, 
2. godkänna de resultat-, pris- och servicemål för sjöfartsverkets 

verksamhet som jag har förordat för perioden 1989- 1991, 
3. godkänna vad jag har anfört om sjöfartsverkets investeringaroch 

soliditctsmål under perioden 1989- 1991 samt bemyndiga regeringen 
att besluta om avvikelser därifrån. 

E I. Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

94 567 000 
101471000 
132 770000 

Från anslaget betalas kostnader inom sjöfartsverkets ansvarsområde som 
inte skall ingå i handelssjöfartens betalningsskyldighet. 

Sjöfartsverkets anslagsframställning 

Sjöfartsverket föreslår att 132,5 milj. kr. före pris- och löneomräkning 
anvisas som ersättning till verket för vissa tjänster avseende farleds- och 
fartygsverksamhet för budgetåret 1989/90. 

Sjöfartsverket redovisar i treårsplanen förslag till ny indelning av ansla
get som bl. a. innebär färre anslagsposter än tidigare. 

Anslagspostcn tjänster inom farledsverksamheten omfattar kostnader 
inom farledsverksamheten som inte skall belasta handelssjöfarten. Av det 
totala beloppet om 49,4 milj. kr. faller största delen på kostnader för 
fritidsbåtstrafik och yrkesfiske. Dessa kostnader avser åtgärder av typen 
särskild utmärkning av farleder, sjöräddning m. m. Resterande medelsbe
hov om 9 milj. kr. skall täcka kostnaderna för bl. a. bemanning av fyrar av 
regionalpolitiska skäl, underskott i driften av Falsterbokanalen, viss verk
samhet inom totalförsvaret, deltagande i vissa internationella organisatio
ners arbete samt verkets omlokaliseringskostnader. 

Vidare har verket under anslagsposten ersättning för inspektion och 
andra uppdrag inom jårtygsi·erksamheten beräknat medelsbehovet för den 
del av verkets kostnader för fartygstillsyn och skeppsmätningsverksamhet 
som inte täcks av avgifter. Verket föreslår att man fr. o. m. budgetåret 
1989/90 frångår nuvarande anslagsteknik som innebär att anslagsposten 
belastas med kostnader motsvarande inkomsterna från stämpelskatt hän
förlig till fartygsförsäljningar och att det i stället anvisas medel direkt över 
anslaget. Stämpelskatten som för budgetåret 1989/90 beräknas uppgå till 
31,5 milj. kr. har inte någon anknytning till den verksamhet den avses 
finansiera. Under anslagsposten tar verket upp även kostnader för bl. a. 
sjömansregistret och deltagande i vissa internationella organisationers ar
bete. Verket yrkar för anslagsposten ersättning för inspektion och andra 
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uppdrag inom fartygsverksamheten ett belopp på 36,8 milj. kr. 
Från anslaget betalas även kostnader för sjösäkerhetsrådet, bränslekost

nader för isbrytning och undersökningskommission vid sjöolyckor. Kost
nader för dessa ändamål tas upp under särskilda anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Mitt förslag, efter pris- och löneomräkning, fördelat på anslagsposter fram
går av följande sammanställning. 

Anslagsposter 1988/89 

Anvisat 

I. Sjösäkerhetsrådet 2 946 
2. Bränslekostnader m. m. för 

isbrytning . .fvrs/agsl'is 46 120 
3. Tjänster inom farledsverksam-

hetcn 47 546 
4. Särskild undersökningskommis

sion vid sjöolyckor m. m .. .fiir-
s/agsl'is 119 

5. Ersättning för inspektion och an
dra uppdrag inom fartygs-
verksamhcten 4 740 

Summa anslag 101471 

Beräknat 1989/90 

Verket 

tusental kr. 

2946 

43120 

49404 

119 

36866 

132455 

Före
draganden 

3200 

45000 

48200. 

126 

36244 

132770 

I min beräkning av anslagsmedel till .1jösäkerhetsrådet har jag beaktat att 
tjänstebrevsrätten föreslås slopad och utöver pris- och löneomräkning 
tillfört 50000 kr. för ökade förvaltningskostnader. 

Jag beräknar 45 milj. kr. under anslagsposten bränslekostnader riz. m. för 
isbrytning. 

Under anslagsposten tjänster inom jårledsverbamheten ingår kostnader 
inom farledsverksamheten som bl. a. faller på fritidsbåtstrafik och yrkes
fiske. 

I sjöfartsverkets förslag har medel för verkets omlokaliseringskostnader 
tagits upp under anslagsposten med ett belopp av 2,9 milj. kr. Jag anser att 
dessa kostnader bör rymmas inom ramen för verkets ordinarie intäkter. 
Verket omlokaliserades till Norrköping under 70-talet. Det är inte längre 
möjligt att bedöma vad kostnaderna skulle ha varit om tidigare organisa
tion bibehållits. 

Deltagandet i vissa internationella organisationers arbete kommer i 
väsentlig utsträckning handelssjöfarten till godo. Jag anser därför att den
na kostnad successivt bör överföras från anslaget för att i slutet av treårs
perioden helt belasta affärsrörelsen. För nästa budgetår har jag efter pris

och löncomräkning beräknat 425 000 kr. under anslagsposten för detta 
ändamål. 

Jag föreslår följaktligen att verkets yrkade anslag för anslagsposten tjäns

ter inom farledsverksamheten minskas med 3, I milj. kr. I övrigt godkän
ner jag verkets förslag och beräknar medelsbehovet under denna anslags
post till 48,2 milj. kr efter pris- och löneomräkning. 
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Under anslagsposten ersällningför i11.1pek1ion och andra uppdrag inom 
.fart_vgs1'erksamheten har samlats den del av sjöfartsverkets kostnad för 
fartygs verksamheten som inte skall belasta handelssjöfarten. 

1 denna anslagspost ingår kostnader för deltagande i vissa internationel
la organisationers arbete. Min bedömning är, som jag tidigare framhållit, 
att kostnader för den internationella verksamheten successivt bör överfö
ras från statsbudgeten och i slutet av treårsperioden helt belasta verkets 
ordinarie intäkter. För budgetåret 1989/90 beräknar jag 640000 kr. för 
detta ändamål. 

Jag har vidare beräknat nettokostnaden för sjömansregistret och kostna
den för jämkning av taxan för inspektion av mindre fartyg till 4, 1 milj. kr. 

Jag godtar verkets förslag till en anslagsteknisk förändring så att anslaget 
renodlas och att principen om avstämning mot inkomsttiteln stämpelskatt 
hänförlig till fartygsförsäljningar frångås. Skatten har ingen anknytning till 
verksamheten. Jag föreslår därför att 31,5 milj. kr. tas upp för nästa 
budgetår under denna anslagspost. Medlen skall täcka den del av sjöfarts
verkets kostnader för fartygstillsyn och skeppsmätningsverksamhet som 
överstiger verkets inkomster för denna verksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till sjö.fartsverket _f(jr l'issa (jänster för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 132 770000 kr. 

E 2. Fritidsbåtsregister 

Anvisat 1988/89 
Förslag 1989/90 

13000000 
19000000 

Enligt lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister skall registrering av vissa 
båtar ske i ett fritidsbåtsregister som administreras av sjöfartsverket och 
länsstyrelserna. Kostnaderna för registeruppläggning, drift, underhåll och 
administration av registret skall täckas genom avgifter. Ägaren av register
skyldig båt skall betala en årlig registeravgift. 

Influtna registeravgifter redovisas under en särskild inkomsttitel på 
statsbudgeten. Sjöfartsverket avses årligen före den I september till rege
ringen lämna förslag till registeravgift för nästföljande år. Som underlag 
för beräkningen av avgiften skall redovisas influtna avgifter och samtliga 
utgifter för registret under föregående budgetår samt de beräknade utgif
terna för såväl löpande som för nästföljande budgetår. 

Sjöfartsverkets ansiagsframställning 

Sjöfartsverket redovisar i sin anslagsframställning att registerbevis hade 
skickats ut för ca 154000 båtar den 31 juli 1988. Sjöfartsverket bedömer 
samtidigt att det totala antalet registerpliktiga båtar uppgår till ca 350000. 
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På grund av underlåtenheten att registrera fritidsbåtar har uppläggnings- Prop. 1988/89: l 00 
kostnaden för registret blivit väsentligt högre än beräknat. Den registeror- Bil. 8 
ganisation som byggts upp har inte kunnat utnyttjas effektivt. 

Registeravgiften är 30 kr. för år 1988. Den principiella utgångspunkten 
vid fastställande av avgiften var att avgiftsintäkterna de närmaste åren 
skulle täcka hela driftskostnaden för registret inkl. en periodiserad del av 
uppläggningskostnadcn. Vidare förutsattes att det färdiga registret skulle 
komma att omfatta 400000 båtar. 

Eftersom registeruppbyggnaden går betydligt långsammare än förutsett 
täcker för närvarande inkomsterna inte uppläggningskostnaderna. Sjö
fartsverket föreslår att registeravgiften för år 1989 bibehålls oförändrad, 
30 kr. Verket har för avsikt att diskutera med övriga berörda myndigheter 
lämpliga åtgärder för att öka laglydnaden i fråga om fritidsbåtsregistrering .. 

Medclsbehovet för budgetåret 1989/90 beräknar sjöfartsverket till 19 
milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar för nästa budgetår att ett anslag på 19 milj. kr. anvisas till 
sjöfartsverket för fritidsbåtsregistret. Anslaget skall utöver sjöfartsverkets 
kostnader för registret även täcka trafiksäkerhetsverkets och länsstyrelser
nas kostnader. 

Jag godtar sjöfartsverkets förslag om en oförändrad registeravgift för år 
1989. 

Det är vidare angeläget att verket med berörda myndigheter diskuterar 
vilka åtgärder som bör vidtas för att påskynda registreringen av de fritids
båtar som återstår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fritidsbåtsregister för budgetåret I 989/90 anvisa ett för

slagsanslag på I 9 000 000 kr. 

Övriga sjöfartsändamål 
E 3. Transportstöd för Gotland 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

62 570000 
37000000 
37000000 

Från anslaget ges statsbidrag till trafiken till sjöss till och från Gotland. 
Transportstödet omfattar såväl person- som godsbefordran i färjetrafiken 
på Gotland och är inbyggd i den taxa som tillämpas. Vidare ges från 
anslaget ett bidrag till vissa transportföretag för att täcka de merkostnader 
som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstillägget. 121 



Transportrådets anslagsframställning 

Transportrådet (TPR) framhåller i sin anslagsframställning att behovet av 
statsbidrag med det nya avtalet och med den omstrukturering som skett 
kommer att ligga på en nivå omkring 30 milj. kr. per år. Detta förutsätter 
enligt rådet att inte några onormala förändringar sker i kostnadsutveck
lingen och att det intäktsbortfall som förorsakats av prisstoppet år 1987 
kan kompenseras. TPR pekar vidare på att antalet värnpliktsresor minskat 
under år 1988 jämfört med motsvarande period föregående år. 

TPR beräknar stödbehovet till färjetrafiken under budgetåret 1989/90 
till ca 40 milj. kr. Den begärda ökningen med ca 10 milj. kr. motiveras 
med att man vill kunna genomföra vissa taxesänkningar av persontaxan 
under år 1989. förutsatt att taxan därefter kan höjas i takt med inflationen. 
Med hänsyn tagen också till statsbidraget till vissa lastbilsföretag begär 
TPR ett anslag på 46 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Statens pris- och konkurrensverk (SPK) har kommit in med en rapport 
(SPK 1988: 13) angående Gotlandstrafiken 1987. Av rapporten framgår 
bl. a. att SPK anser att det bör göras en översyn av de statliga subventions
formerna för Gotlandstrafiken och då i första hand bidragssystemet för 
godstransporter. I detta sammanhang kan nämnas att TPR handlägger 
olika former av transportstöd. Vidare kan nämnas att regeringen har 
tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av transport
rådets verksamhet. Regeringen har därför överlämnat SPK:s rapport till 
den särskilde utredaren. 

Som framgår av TPR:s anslagsframställning räknar rådet med att beho
vet av transportstöd för färjetrafiken årligen kommer att ligga på ca 30 
milj. kr. TPR har under hand reviderat sitt förslag till ambitionsnivåhöj
ning för Gotlandstrafiken nästa budgetår. lntäktsutvecklingen är naturligt
vis av betydelse i detta sammanhang. 

Jag förordar för nästa budgetår ett oförändrat anslag på 37 milj. kr. för 
transportstöd för Gotland, varav 6 milj. kr. för lastbilstrafiken. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Transportstöd.för Gotland för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 37000000 kr. 

E 4. Handelsflottans pensionsanstalt 

1987/88 Utgift 0 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HPA) handlägger ärenden om pensione-
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ring av sjömän enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension (ändrad 
senast 1980:432). 

Enligt lagen ( 1981 :691) om socialavgifter skall arbetsgivare som syssel
sätter sjömän betala sjömanspensionsavgift. 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration betalas med dessa 
avgifter. Av medlen tas ett så stort belopp i anspråk till pensionsanstalten, 
som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkostnader med 
avdrag för l 000 kr. 

HPA:s anslagsframställning 

HPA beräknar utgifterna för administration av pensionssystemet till 1.6 
milj. kr. före pris- och löneomräkning under budgetåret 1989/90. 

HPA har vidare i skrivelse till regeringen den 25 maj 1988 redovisat en 
konsekvensbeskrivning av den obalans som för närvarande råder mellan 
inkomster och utgifter i den fond som reglerar pensionsutbetalningarna. 

Föredragandens överväganden 

Efter pris- och löneomräkning beräknar jag kostnaderna till I 756000 kr. 
för HPA under budgetåret 1989/90. Över statsbudgeten anvisas oförändrat 
I OOOkr. 

Ekonomin i sjömanspensionssystemet har under senare år kraftigt för
sämrats. Jag avser återkomma till regeringen i denna fråga under våren 
1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Handel~f!ottan.1· pensionsanstalt för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

E 5. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

1987/88 Utgift 0 
1988/89 Anslag l 000 
1989/90 Förslag I 000 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) planlägger, samordnar och 
genomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Rådets verksamhet 
inriktas på kulturell service till ombordanställda i den svenska handelsflot
tan som avses ge en bild av det svenska kulturutbudet genom distribution 
av böcker, tidningar. telegrafiska nyhetssammandrag, inspelade TV-pro
gram. film m. m. Vidare lämnas även service till utländska handelsfartyg i 
fem svenska hamnar. 
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HKF:s anslagsframställning 

HKF beräknar utgifterna exkl. filmverksamheten till ca 13,5 milj. kr. före 
pris- och löneomräkning under budgetåret 1989/90. 

HKF:s verksamhet finansieras genom att kostnaderna till viss del avräk
nas mot handelssjöfartens erlagda fyravgifter. Resterande kostnader för 
film verksamheten m. m. finansieras genom intäkter. Anslagsberäkningen 
innebär en neddragning från föregående budgetår med I%. 

Rådet hemställer om bemyndigande att få överskrida utgiftsposten Kul
tur- och fritidsverksamhet med ett belopp som motsvaras av inkomster för 
service till ombordanställda i vissa utlandsflaggade fartyg samt för distri
bution av TV-program till utlandssvenskar. 

HKF redovisar i anslagsframställningen regeringens uppdrag att utarbe
ta förslag till avgiftsfinansiering av rådets utlandsverksamhet. Totalkost
naden för utlandsverksamheten uppgår till ca 3 milj. kr. Rådet föreslår att 
nuvarande finansieringssystem med avräkning mot fyravgifter bibehålls 
med hänsyn till bl. a. att ett införande av redaravgifter skulle bli svåradmi
nistrerat. Det är enligt HKF även principiellt fel att ta ut avgifter för denna 
samhällsservice av de enskilda sjömännen. 

HKF anser vidar:e att det vore fördelaktigt om budgetramar för de tre 
budgetåren kunde fastställas i ett sammanhang. Som motiv anförs att 
verksamheten alltmer präglas av samverkan i olika former med andra 
institutioner och organisationer, såväl svenska som utländska. Bättre för
utsättningar för en mer långsiktig ekonomisk planering och större möjlig
het att spara vissa medel för senare användning kan i det sammanhanget 
spela en viktig roll från effektiviserings- och rationaliseringssynpunkt. 

Föredragandens överväganden 

Efter tillägg för pris- och löneomräkning beräknar jag kostnaderna för 
löner och övriga omkostnader till 14 4 71 000 kr. Kostnaderna för rådets 
verksamhet föreslår jag, i likhet med HKF, skall avräknas mot fyravgifter
na. Över statsbudgeten anvisas ett oförändrat belopp om I 000 kr. A vräk
ningen bör dock inte utgöra mer än 9% av fyravgifterna. Eventuella 
överskott från rådets filmverksamhet samt intäkter från övrig service 
utomlands, lämnad inom ramen för den ordinarie verksamheten, bör 
HKF få tillgodoräkna sig. 

Det förhållandet att fyravgifterna är trafikberoende kan medföra att 
avräkningen på högst 9 % inte blir tillräcklig för finansiering av HKF:s 
budgeterade verksamhet. Jag förordar därför att regeringen, om så krävs, 
får göra avsteg från den gällande procentavräkningen för finansieringen av 
HKF:s verksamhet för budgetåret 1989/90. 

Jag godtar HKF:s förslag att nuvarande finansieringssystem för utlands
verksamheten bör bibehållas. 

Statskontoret har i rapport 1988:23 bl. a. föreslagit att ett samgående 
bör övervägas mellan HKF och andra organisationer exempelvis svenska 
kyrkan, som har liknande verksamhet i utlandet. 

Sammanslagningstanken behandlades i förra årets budgetproposition, 
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där HKF visade på svårigheter att utvärdera utlandsorganisationen innan Prop. 1988/89: 100 
effekterna av det norska internationella registret och svenska sjöfartspoli- Bil. 8 
tiska åtgärder var utvärderade. Vidare ansåg HKF att en bedömning av 
handelssjöfartens framtida utveckling måste ingå i en samlad värdering av 
utformningen och omfattningen av rådets tota.la verksamhet. Jag delar 
HKF:s uppfattning och är inte beredd att förorda statskontorets förslag om 
ett samgående med liknande nordiska organisationer. Ett omfattande sam-
arbete sker redan med bl. a. svenska kyrkan i utlandet genom vilket effek-
tivitetsvinster kunnat uppnås. 

HKF har självt påpekat hur förändringar av förutsättningarna för den 
svenska handelsflottan kan komma att påverka rådets verksamhet. Med 
hänsyn därtill är det olämpligt att införa treårsbudgetering fr. o. m. budget
året 1989/90. Jag bedömer det lämpligt att HKF fr. o. m. budgetåret 
1991/92 övergår till ett system med treåriga budgetperioder. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna för finansiering av 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd, 
2. till flandel.~flottans kultur- och .fritidsråd anvisa ett förslagsan

slag på I 000 kr. 

E 6. Ersättning till viss kanaltrafik m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

47 900000 
51 500000 
60500000 

Från anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk och Vänerns scglations
styrelse enligt statsmakternas beslut om att slopa de särskilda passagcavgif
terna för Vänertrafiken (prop. 1978179:24. TU 6, rskr. 61 ). Riksdagen har 
därefter beslutat (prop. 1985/86: 100 bil. 8, TU 14. rskr. 228) att kostna
derna över anslaget skall betalas av staten. 

Statens vattenfallsverks anslagsframställning 

Trollhätte kanalverk som ingår i Vattenfallskoncernen beräknar driftsun
derskottet under år 1989 till 51,1 milj. kr. samt för år 1990 till 59,2 milj. 
kr. Detta skulle innebära att anslaget för budgetåret 1989/90 skulle behöva 
uppgå till 55,2 milj. kr. Den kraftiga ökningen beror enligt kanalverket på 
löneökningar och ökade underhållskostnader. 

Vänerns seglationsstyrelse begär en ersättning för budgetåret 1989/90 på 
5 310000 kr. I detta belopp ingår kostnader för utmärkning av fritidsbåts
leder i Vänern. 125 



Föredragandens Öl'Crväganden 

Jag godtar statens vattcnfallsverks och Vänerns seglationsstyrelses beräk
ningar av mcdclsbehovet för budgetåret 1989/90. Budgetförslaget uppgår 

till totalt 60.5 milj. kr. 
Ersättningen till kanalverket som uppgår till 55,2 milj. kr. bör enligt min 

bedömning även täcka amortering och kapitalkostnader för det ·lån som 
finansierade reparationskostnader i kanalen hösten 1987. Eventuella över
skott i kanalrörelsen bör få användas för en snabbare amortering av lånet. 

För Vänerns seglationsstyrclse innebär mitt förslag att ersättningen upp
går till 5,3 milj. kr. Medlen bör tillsammans med intäkterna från farleds
varuavgifter, lotsavgifter och övriga rörelseintäkter väl täcka seglationssty
relsens rörelsekostnader under budgetåret. I kostnaderna är då inkludera
de utgifter för utmärkning m. m. av fritidsbåtsleder. 

Vid beräkning av anslagsbehovet har jag utgått från att de inkomster av 
farledsvaruavgifter inkl. distanstillägg som är hänförliga till trafiken i 
Trollhätte kanal och på Vänern, skall tillgodoräknas kanalverket respekti
ve seglationsstyrelsen. 

Trollhätte kanalverk tillämpar kalenderårsredovisning. Regeringens be
slut om driftstat före kalenderårets början kommer därför att omfatta del 
av kalenderår för vilken riksdagen vid tidpunkten för beslut om driftstat 
inte anvisat något anslag. Regeringen har tidigare inhämtat riksdagens 
godkännande om att ersättningen från anslaget även i fortsättningen får 
beslutas för kalenderår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag anfört i fråga om beslut om ersättning till 

Trollhätte kanalverk, 
2. till Ersättning til/ l'iss kana/trafik m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 60 500000 kr. 

E 7. Stöd till svenska rederier 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

18710000 
25000000 
25000000 

Våren 1982 fattade riksdagen beslut om vissa sjöfartspolitiska frågor 
(prop. 1981/82:217. TU 37, rskr. 437). Beslutet innebar bl.a. ett tidsbe

gränsat stöd till svenska rederier. Stödet grundas i normalfallet på den 
sjömansskatt som inbetalts åren 1982-1985. Stödet administreras av 

nämnden för rederistöd. 

Nämndens för rederistöd anslagsframställning 

Nämnden för rederistöd redovisar i sin anslagsframställning att man 
t. o. m. hal vårsskiftet 1988 utbetalat sammanlagt 640 milj. kr. i stöd. Av 
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beloppet avser 424 milj. kr. konsolideringsstöd och resterande utvecklings
stöd. För budgetåret 1989/90 beräknar nämnden att stödet kommer att 
uppgå till ca 25 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar för nästa budgetår ett anslag på 25 milj. kr. för stöd till 
svenska rederier. Jag beräknar nämndens administrationskostnader för 
detta stöd till 200000 kr. för budgetåret 1989/90. Jag har i mitt förslag 
beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till svenska rederier för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 25 000 000 kr. 

E 8. Bidrag till svenska rederier 

Anslag 1988/89 
Förslag 1989/90 

300000000* 
550000000 

*Härtill kommer 42 000000 kr. på tilläggsbudget. 

Våren 1988 fattade riksdagen beslut om vissa sjöfartspolitiska åtgärder 
(prop. 1987 /88: 129. TU 27, rskr. 337). Beslutet innebar att ett särskilt 
statsbidrag lämnas till svenska rederier för att sänka redarnas bemannings
kostnader. Bidraget införs fr. o. m. I januari 1989 med 38 000 kr. per 
helårsanställd sjöman sysselsatt på svenskt handelsfartyg i fjärrfart och 
administreras av nämnden för rederistöd. Från anslaget avses även bidrag 
utbetalas motsvarande den sjömansskatt som erläggs för sjömän anställda 
på svenska handelsfartyg i fjärrfart. 

Nämndens för rederistöd anslagsframställning 

Nämnden för rederistöd beräknar ett oförändrat anslag på 300 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90 med hänvisning till att bidraget införs fr. o. m. den I 
januari 1989 och att det innan dess är svårt att mer exakt bedöma storle
ken på anslaget för nästkommande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

För bidrag till svenska rederier för kostnader avseende lagstadgade och 
avtalsbundna sociala avgifter föreslår jag i likhet med nämndens förslag att 
300 milj. kr. anvisas för budgetåret 1989/90. 

Riksdagen har i december 1988 (prop. 1988/89: 56. TU 6, rskr. 85) 
beslutat att utöver bidrag för att åstadkomma sänkta sociala kostnader 
även införa ett särskilt statsbidrag till svenska rederier som motsvarar den 
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sjömansskatt som inbetalas för sjömän sysselsatta på svenska handelsfar
tyg i fjärrfart. Bidraget skall administreras av nämnden för rederistöd. Jag 
beräknar kostnaderna för bidraget till 250 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
Jag förordar följaktligen ett anslag på 550 milj. kr. för bidrag till svenska 
rederier. 

Jag beräknar nämndens administrationskostnader för de båda bidrags
systemen till I, I milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrax till SVl'nska redl.'ril'r för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 550000000 kr. 

E 9. Bro över Falsterbokanalen 

Nytt anslag 
I 989/90 Förslag 26400000 

Falsterbokanalen tillkom under åren 1940-41 som ett led i de åtgärder 
som vidtogs för att trygga säkerheten för handelssjöfarten under kriget. 
Kanalen förvaltas av sjöfartsverkct. I sjöfartsverkets förvaltningsansvar 
ingår även en öppningsbar bro över kanalen på väg 100. Öppethållande av 
kanalen är för närvarande främst motiverat av fritidsbåtstrafikens behov. 
Driften av kanalen är inte lönsam. Delar av underskottet i kanaldriften, 
som för år 1989/90 beräknas uppgå till 1, 7 milj. kr., täcks via anslag E I. 
Ersättning till sjöfattsverket för vissa tjänster. 

Den öppningsbara bron över kanalen är i mycket dåligt skick. Utförda 
tekniska undersökningar av bron visar på allvarliga rostskador. I betongen 
i tillfartsspannen förekommer dessutom sprickbildningar. Bromaskineriet 
och det elektriska systemet uppvisar betydande brister. Vägverket svarar 
på sjöfartsverkets uppdrag för teknisk inspektion m. m. av bron. 

Provisoriska reparationer har utförts under innevarande år. Sjöfartsver
ket och vägverket förordar en nybyggnad av bron i gemensam skrivelse till 
regeringen den 7 december 1987. I skrivelsen framhålls att en nybyggnad 
är den mest ekonomiska lösningen jämfört med en ombyggnad av bron. 
Med en planerad byggstart år 1989 beräknas kostnaden för en ny bro inkl. 
moms uppgå till omkring 60 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar verkens bedömning att den befintliga bron över Falsterbokanalen 
bör ersättas med en ny. Den totala kostnaden uppgår som framgår av 
verkens skrivelse till omkring 60 milj. kr. Nuvarande ordning med sjö
fartsverket såsom huvudman för bron är enligt min bedömning mindre 
lämplig. Jag föreslår därför att vägverket overtar huvudmannaskapet i 
samband med att den befintliga bron ersätts med en ny. Jag har erfarit att 
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medel för en ombyggnad delvis kan anslås inom ramen för det s. k. bärig
hetsprogrammet (anslag B 9. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgär
der). Jag har även beräknat 1 milj. kr. under anslag B 8. Vägverket: 
Försvarsuppgifter för detta ändamål. För resterande del föreslår jag att ett 
reservationsanslag på 26,4 milj. kr. anvisas till vägverket för byggande av 
ny bro. Jag förutsätter därtill att sjöfartsverket bidrar med 3 milj. kr. under 
år 1989 till byggandet av den nya bron. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bro öi·er Falsterbokanalen för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 26 400 000 kr. 

9 Ri!,;1·dagen 1988189.1 sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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F. Luftfart 
Luftfartsverkets uppgifter och mål 

Luftfartsverket har fem huvuduppgifter nämligen att 
- driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och även ansvara 

för driften av stationsområden för civil luftfart vid militära flygplatser, 
- i fred svara för civil och militär flygtrafikledning, 
- ha tillsyn över flygsäkerheten för den civila luftfarten, 
- utöva vissa trafikala myndighetsuppgifter, samt 
- ombesörja beredskapsplanläggning i fråga om den egna verksamheten 

och den civila flygtransportsektom i övrigt. 
Luftfartsverkets övergripande mål, för den civila luftfarten, är att främja 

en på sunda villkor grundad utveckling av luftfarten och verka för att en 
tillfredsställande flygtransportförsörjning uppnås och vidmakthålls till 
lägsta möjliga kostnader. Verket skall självt, eller i samverkan med övriga 
intressenter i luftfartssektom, vidta eller initiera sådana åtgärder som 
stärker sektorns långsiktiga konkurrenskraft. 

Verksamheten skall drivas med full kostnadstäckning. Därutöver skall 
luftfartsverket uppnå ett överskott som motsvarar statens avkastningsrän
ta på statskapitalct. 

Luftfartsverkets treårsplan för budgetåren 1989/90- 1991 /92 

Genom tidigare genomförda organisatoriska förändringar har en grund 
lagts för en ökad affärs- och marknadsorientering av luftfartsverkets verk
samhet. Med statsmakternas beslut våren 1985 om luftfartsverkets inves
teringar m. m. (prop. 1984/85: 139, TU 26, rskr. 333) ersattes tidigare 
anslagsframställningar med treårsplaner. Verket har därigenom fått ett 
bättre instrument för att anpassa såväl verksamhet som investeringar till 
förändringar i efterfrågan. Verket fick samtidigt vidgade möjligheter att 
finansiera investeringar utanför statsbudgeten. Genom beslut av riksdagen 
med anledning av förslag i 1987 års budgetproposition har verket fått 
ytterligare beslutsbefogenhet i finansierings- och investeringsfrågor. I tre
årsplanen föreslår verket att befogenheten utökas genom att verket får 
besluta om luftfartstaxor som i dag beslutas av regeringen. 

Verksamhetens inriktning m. m. 

Luftfartsverkets verksamhetsinriktning ligger fast. Verkets agerande tar 
sikte på att stärka flygtransportsektorns konkurrensförmåga. Förutom en 
stor följsamhet av tjänsteutbudet till förändrade behov eller möjligheter 
skall flygbolagen kunna erbjudas förutsättningar för hög regularitet, korta 
markuppehåll och smidig trafikavveckling. Verket har vidare den ambitio
nen att flygsäkerhetsstandardcn lägst skall vara i nivå med den som finns i 
övriga välutvecklade luftfartsnationer. 

Efterfrågan på luftfartsverkets tjänster har vuxit snabbt de senaste åren. 
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Trafiktillväxten inom inrikesflyget och särskilt regionalflyget är markant. 
För regionalflygets del har under de senaste fem åren trafiken mer än 
tredubblats. Trots att inrikesflyget numera befordrar mer än 7 milj. passa
gerare per år gör verket den bedömningen att tillväxtpotentialen är bety
dande. Verket räknar i sina prognoser med en ökning av passagerarantalet 
i inrikestrafiken på ca 8 % per år mellan åren 1988- 1990. För den reguljä
ra utrikestrafiken räknar verket med en ökning på 7 % och för charter med 
4% under samma period. 

Till följd av inrikesflygets starka tillväxt håller kapaciteten på att bli 
otillräcklig framför allt på Arlanda. Det är därför enligt verket viktigt att 
den kapacitet som finns tillgänglig i första hand används för sådan trafik 
som har betydelse för en tillfredsställande flygtransportförsörjning. 

Kapacitetsutnyttjandet har en stor betydelse för verkets ekonomi och för 
dess kunder. Uppbyggnad av ytterligare kapacitet skall ske för en efterfrå
gan och en trafikutveckling som kan överblickas med stor sannolikhet. 
Fortsatt utbyggnad kan ske senare i takt med ökad efterfrågan. Luftfarts
verkets möjligheter att uppnå fastställda resultat- och lönsamhetsmål har 
en avgörande betydelse i dessa sammanhang. 

Luftfartsverket framhåller i treårsplanen att satsningen på kommersiella 
tjänster skall fullföljas. Verket avser att ta vara på de möjligheter som finns 
att bedriva lönsam verksamhet inom detta område. Vidare skall verkets 
kunnande marknadsföras internationellt. En förbättrad lönsamhet inom 
det kommersiella tjänsteområdet kan användas till att hålla tillbaka prisut
vecklingen på de trafikinriktade tjänsterna. De nu nämnda åtgärderna är 
mot den bakgrunden enligt verket ett medel att förbättra sektorns konkur
rensförmåga. 

Luftfartsverket framhåller vidare att man avser att fullfölja de inledda 
åtgärderna för att förbättra den interna effektiviteten. Man avser vidare att 
utveckla och förstärka det marknadsinriktade arbetssättet. 

De mål som luftfartsverket tidigare formulerat för olika produktgrupper 
som start- och landningstjänst. passagerartjänst, flygtrafiktjänst en route, 
ramp- och expeditionstjänst samt flygsäkerhetstjänst ligger fast även i den 
nya treårsplanen. Servicemålen som verket formulerar i treårsplanen är 
liksom i gällande plan samtidigt relaterade till krav på rimliga avgifter och 
till statens krav på lönsamhet och avkastning på det statliga kapitalet. 

Ekonomiska mål m. m. 

Luftfartsverket redovisar i sin treårsplan för perioden 1989/90- 1991/92 
ekonomiska mål för verksamheten. Det gäller mål för resultatutveckling, 
prissättning, produktivitet och soliditet. Vidare redogör verket i treårs
planen för verkets investeringar under perioden som uppgår till ca 2,8 
miljarder kronor. Ett centralt inslag är de omfattande investeringar som 
genomförs och planeras på Arlanda. 

Det ekonomiska resultatet för budgetåret 1987188 gav ett överskott på 
186 milj. kr. För budgetåret 1988/89 beräknas resultatet före dispositio
ner uppgå till 340 milj. kr., vilket överstiger det statliga förräntningskravct 
med 160 milj. kr. Tidigare ackumulerad underförräntning uppgår för 
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närvarande till 619 milj. kr. Redovisade och bedömda överskott medger 
en fortsatt återbetalning till staten enligt gällande resultatutjämningsplan 
som innebär att återbetalningen skall vara avslutad senast budgetåret 
1991/92. 

Luftfartsverket hemställer i treårsplanen om ökade befogenheter för 
verket att fatta beslut om samtliga luftfartstaxor. Verket anser att den 
målstyrning som utvecklats i fråga om ekonomi och service nu bör utsträc
kas även till taxeområdet. En övergång till striktare tillämpning av mål
styrning inom taxeområdet bör enligt luftfartsverket innebära att stats
makterna fastställer mål och policy för taxeförändringarna medan besluten 
om hur enskilda taxor skall förändras fattas av luftfartsverket. 

För kommande treårsplan bedömer verket att investeringar om sam
manlagt 2 750 milj. kr. i löpande priser behöver genomföras. Detta är en 
ökning med ca 700 milj. kr. jämfört med gällande treårsplan. 

Till grund för treårsplanen som verket redovisar ligger en bedömd 
trafiktillväxt på ca 7 % per år för perioden 1988- 1990 och ca 5 % för 
perioden 1990-1995. Verket bedömer vidare att personalresurserna be
höver ökas med i genomsnitt ca 3 % per år och övriga driftskostnader med 
något mer. Produktivitetsförbättringen anges till ca 3 % per år under 
treårsperioden. 

Verket anger i treårsplanen att det soliditetsmål på 45 % som fastställts 
för verksamheten inte kan följas om det föreslagna investeringsprogram
met skall kunna genomföras. Man anger att investeringsvolymen under 
treårsperioden skulle behöva minskas med närmare en miljard kronor för 
att bibehålla gällande mål. Man föreslår därför ett sänkt soliditetsmål till 
40% för att kunna genomföra investeringsprogrammet. 

Som mål för prissättningen anger verket att höjningarna av luftfarts
taxorna skall begränsas till att årligen ligga något under den allmänna 
prisökningen. Detta är i överensstämmelse med statens åtagande enligt det 
s. k. SILA-protokollet. 

Investerings plan 

Den investeringsplan verket redovisar för treårsperioden 1989/90-
1991 /92 omfattar investeringar för ca 2,8 miljarder kronor i löpande priser 
enligt följande fördelning. 

Milj. kr. 

V crkets förslag 
Gällande plan 

1988/89 

975 
775 

Treårsplan 

1989/90 

950 
575 

1990/91 

900 
650 

1991/92 

900 

Skillnaden jämfört med gällande plan beror främst på att kostnaden för 
den nya inrikesterminalen på Arlanda ökat med ca 600 milj. kr. Projektet 
beräknas nu enligt planen kosta ca 1,3 miljard kronor. Dessutom ingår i 
den nya planen medel för den tredje banan (ca 1,2 miljard kronor) på 
Arlanda samt en utbyggnad av inrikesterminalen på Landvetter. 

Investeringarna är främst en följd av inrikesflygets starka tillväxt. Även 
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den utrikes linjefarten och charterflyget har uppvisat en snabbare öknings
takt än tidigare år. Verket anser att förseningar eller neddragningar av de 
angivna investeringsvolymerna kommer att medföra akuta kapacitets
problem på Arlanda. 

Bland verkets större beslutade och pågående investeringar ingår förutom 
den nya inrikesterminalen på Arlanda också ett utbyte av elsystemet på 
Arlanda, utbyggnad av inrikesterminalen och kontorslokaler vid Landvet
ter samt uppförandet av ett nytt parkeringshus. Vidare ingår en ny sta
tionsbyggnad i Jönköping inkl. ett nytt trafikledartorn, ett nytt garage och 
nya utbildningslokaler vid brand- och räddningsskolan på Arlanda. Vid 
Romele, Luleå och Frösön byggs nya radarstationer. Totalbeloppet för 
dessa investeringar uppgår till 368 milj. kr. exkl. inrikesterminalen. 

Luftfartsverket utreder för närvarande olika åtgärder för att omhänderta 
glykolspill på Arlanda. För att ge en handlingsberedskap för detta avsätts 
under treårsperioden årligen 15 milj. kr. Bland planerade större investe
ringar kan nämnas ett enhetligt vägledningssystem för taxibanorna på 
Arlanda för ca 40 milj. kr. I slutet av treårsperioden planeras en investe
ring i en ny stationsbyggnad på Sundsvall-Härnösands flygplats för ca 60 
milj. kr. Ett åtgärdsprogram för att bättre utnyttja kapaciteten i Arlandas 
utrikesterminal planeras att påbörjas budgetåret 1990/91. lnvesteringsut
giften beräknas till ca 160 milj. kr. 

Vidare ingår i planerna en ny driftsbyggnad på Arlanda och en ersätt
ning av befintlig områdeskontrollcentral i Sundsvall. Anläggningen som 
beräknas kosta ca 135 milj. kr. planeras att påbörjas budgetåret 1990/9 l. 

Verket redovisar vidare i sin treårsplan de överläggningar som förs om 
möjligheterna att få lokala och regionala intressenter som delägare i en ny 
flygplats i Karlstad. 

I treårsplanen tar verket också upp frågan om Arlanda Centrum. Syftet 
med projektet är att uppföra en byggnad som bl. a. förbinder inrikes: och 
utrikesterminalerna. Härigenom kan enligt verket 
- servicenivån för flygresenärerna, företag och anställda på flygplatsen 

höjas, 
- Arlandas profil och attraktionskraft som storflygplats stärkas, 
- flygresandet och därmed följande intäkter ökas. 
- luftfartsverket erhålla intäkter genom exploatering av befintliga mark-

områden och infrastruktur. 
Arlanda Centrum avses att drivas med eget resultatansvar. Detta inne

bär enligt verket att verksamheten inte kommer att belasta flygtrafiken 
annat än i de delar som fyller rent trafikala funktioner. Kommersiella 
verksamheter kommer att få vara med att ekonomiskt stärka flygplatsens 
konkurrenskraft. 

Arlanda Centrum avses att byggas och förvaltas i egen företagsform och 
därmed ekonomiskt avgränsat från luftfartsverkets övriga verksamhet. De 
villkor verket ställer för projektet är bl. a. att ha stor möjlighet att kunna 
påverka vilka verksamheter som skall bedrivas, liten ekonomisk risk och 
god avkastning. 

Luftfartsverket begär ett bemyndigande att få bidra med kapital om 
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högst I 00 milj. kr. i ett för förvaltningen av anläggningen särskilt bildat 
aktiebolag. Detta aktiebolag avses förutom luftfartsverket också ha tre 
eller fyra andra delägare. Den totala investeringsutgiften för Arlanda Cent
rum beräknas till 800 milj. kr. i löpande priser. 

Remissyttranden 

Linjeflyg AB och Scandinavian Airlines System (SAS) har yttrat sig över 
luftfartsverkets treårsplan. Båda företagen instämmer i allt väsentligt i 
luftfartsverkets bedömningar om behovet av investeringar. Man under
stryker angelägenheten av att beslut fattas om att bygga en tredje start- och 
landningsbana på Arlanda. 

Linjeflyg och SAS stöder också luftfartsverkets uppfattning att soliditets
målet bör sänkas inför den kommande perioden med stora investeringar. 

Föredragandens överväganden 

Under de senaste åren har flygresandet ökat markant. Under år 1987 
ökade t. ex. inrikestrafiken med 13 % mätt i passagerare, utrikestrafiken 
med lO % och chartertrafiken med 18 %. Den snabba expansionen har 
samtidigt haft sina komplikationer. Pilotbristen är ett inslag. En brist på 
kvalificerade flygtekniker har också efter hand uppstått. För .luftfartsver
kets del har den nya efterfrågesituationen inneburit att omfattande stan
dardförbättringar och kapacitetsutbyggnader har måst" göras inom flyg
platssystemet. 

Flygets snabba utveckling ställer stora krav på luftfartsverkets verksam
het. Verksamhetsinriktningen syftar till att stärka flygets konkurrenskraft. 
Verksamheten utformas i nära samarbete med flygbolag, kommuner och 
andra berörda intressenter såväl i fråga om inriktningen som omfattningen 
av service och investeringsåtgärder. Genom medverkan från flygbolag, 
kommuner och andra intressenter finns exempel på att investeringar kun
nat tidigareläggas. 

Viljan att tillgodose kundernas krav på investeringar och en bra service 
måste samtidigt vägas mot verkets kostnader för att driva verksamheten 
och kundernas vilja att betala dessa kostnader. Förutom önskemål frän 
kunderna om rimliga avgifter skall hänsyn också tas till statens krav på 
ekonomisk avkastning. Genom riksdagens beslut våren 1985 fick verket 
bättre möjligheter att tidsmässigt anpassa sina investeringar till markna
dens efterfrågan. Verket fick dessutom vidgade möjligheter att finansiera 
sina investeringar utanför statsbudgeten. 

I enlighet med förslag i 1987 års budgetproposition godkände riksdagen 
vissa ytterligare åtgärder som ökade verkets beslutsbefogenhcter i fråga om 
finansiering av och beslut om investeringar. De tidigare årliga ramarna för 
riksgäldsupplåning, leasing och för utnyttjande av rörelsemedel för inves
teringar slopades. Vidare omvandlades verkets statskapital till ett fast 
amorteringsfritt statskapital, vilket bl. a. innebär att avskrivningarna på 
motsvarande tillgångar får behållas i luftfartsverkets rörelse för bl. a. finan
siering av investeringar. Genom att samtidigt tillgodose verkets förslag om 
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möjlighet att fondera överskottsmedel har verket fått en betydande finan
siell rörelsefrihet och därmed ökade möjligheter att möta kundernas 
önskemål. I statsmakternas beslut innefattades också att verkets befogen
heter att besluta om investeringar höjdes från tidigare högst 1 milj. kr. till 
att omfatta investeringar vars totalutgift högst uppgår till 50 milj. kr. 
Samma gräns gäller för finansieringsavtal som verket träffar med kommu
nala eller enskilda intressenter för särskilda investeringsobjekt. 

De successivt genomförda förändringarna som givit verket ökade befo
genheter förutsätter samtidigt att statsmakternas styrning av verksamhe
ten skall ske genom att mål läggs fast för ekonomiskt resultat, avkastning, 
priser, soliditet och service. Som mål för ekonomiskt resultat gäller att 
tidigare ackumulerad underförräntning enligt gällande resultatutjämnings
plan skall vara återbetald senast budgetåret 1991192. Prismålet som lagts 
fast innebär att luftfartsverkets avgiftshöjningar skall understiga den all
männa prisutvecklingen. Detta ligger i linje med statens åtagande enligt 
det s. k. SILA-protokollet. 

Enligt riksdagens beslut bör soliditeten inte understiga 45 %. Redan i 
föregående års treårsplan framhöll emellertid verket att om soliditeten 
skall behållas på den nivå som fastställts för nuvarande treårsperiod, 
måste större avsättningar av överskottsmedel göras. Detta skulle enligt 
verket leda till att den ackumulerade underförräntningen inte skulle kunna 
vara återbetald vid utgången av budgetåret 1991/92. Ägaren skulle således 
enligt verket få acceptera att en något större del av luftfartsverkets brutto
överskott behålls i rörelsen för att öka självfinansieringsgraden. 

I den trafikpolitiska propositionen underströk regeringen att det är 
viktigt med en långsiktighet i de förutsättningar som skall läggas till grund 
för luftfartsverkets verksamhet. Jag ansåg därför att målet för soliditeten, 
liksom övriga ekonomiska mål för verksamheten skulle ligga fast. Jag 
framhöll vidare att verkets resultatutveckling borde vara styrande för 
in vesteringsni vän. 

Verket återkommer i årets treårsplan med förslag om en sänkning av det 
fastställda soliditetsmålet från 45 % till 40 %. Luftfartsverket redovisar i 
planen att investeringsvolymen under treårsperioden skulle behöva mins
kas med närmare en miljard kronor för att kunna bibehålla soliditetsnivån 
45 % under treårsperiodens sista år. Verket pekar vidare på att närmare två 
tredjedelar av hela investeringsprogrammet avser Arlanda och att en even
tuell minskning av investeringsvolymen skulle få återverkningar på Arlan
das investeringsprogram. 

Som jag tidigare framhållit är det viktigt med en långfristighet i fråga om 
ekonomiska mål. Detta är närmast en förutsättning för den styrning som 
statsmakterna skall använda treårsplanen till. Ett bibehållet soliditetsmål 
innebär samtidigt som framgått att investeringsutrymmet inte kan ökas 
nämnvärt under kommande treårsperiod. Med de mål som statsmakterna 
lägger fast för soliditet. avgiftshöjningar och ekonomiskt resultat anges 
också ramarna för verksamheten. Det ankommer sedan på verket att 
prioritera sina investeringar och vidare att finna kostnadseffektiva lös
ningar på olika kapacitetsproblem. 

I den invcsteringsplan som regering och riksdag beslutade år 1988 an-
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gavs investeringsutrymmet till ca 2 miljarder kronor under en treårsperi
od. Av detta belopp hade ca 750 milj. kr. beräknats för den nya inrikester
minalen. Det nu föreslagna investeringsprogrammet innebär en ökning 
med ca 750 milj. kr. Merparten av ökningen. ca 600 milj. kr., kan hänföras 
till den nya inrikesterminalen på Arlanda. Inrikesterminalen beräknas nu 
enligt planen kosta ca 1,3 miljard kronor. 

Den nya inrikesterminalen, som redan är påbörjad, och den tredje 
banan intar en central ställning i den presenterade planen. Behovet av 
dessa investeringar har styrkts i olika omgångar. Möjligheterna att utveck
la Arlanda som ett effektivt nav för det nationella flyget och som knut
punkt för det internationella flyget förutsätter att det finns tillräcklig 
kapacitet. Det är därför enligt min mening rimligt att dessa investeringar 
på Arlanda intar en prioriterad ställning. 

Kostnadsfördyringen för terminalen. scm beror på att ambitionsnivån 
höjts i samförstånd med flygbolagen kan inte enligt min mening ses som ett 
skäl för att sänka soliditetsmålet. Ambitionsnivåhöjningen bör ses som en 
omprioritering inom befintligt investeringsutrymme. Jag anser att det 
synsättet bör vara vägledande även för behandlingen av den nu aktuella 
treårsplanen. Jag anser följaktligen att soliditetsmålet bör ligga fast. 

Ett oförändrat soliditetsmål innebär ett i princip oförändrat investe
ringsutrymme, ca 2 miljarder kronor, för den kommande treårsperioden 
och att nödvändiga prioriteringar måste göras av investeringsbehoven. 
Verket har för egen del redovisat i sin plan att engagemanget i Arlanda 
Centrum som anges till ca l 00 milj. kr. och i Tull inge flygplats på drygt 200 
milj. kr. skulle klaras genom omprioriteringar. Planerna på Tullinge flyg
plats saknar för närvarande aktualitet. Den satsning verket vill genomföra 
beträffande Arlanda Centrum ligger naturligtvis inom ramen för verkets 
kommersiella uppgifter. Med den tonvikt projektet har mot konferens
verksamhet och hotell m. m. kan det emellertid inte anses inta en priorite
rad ställning från trafikal synpunkt. 

Med tanke på syssclsättningssituationen på byggarbetsmarknaden, oba
lansen mellan kontorsbyggnation och bostadsbyggande och överhettning
en rent allmänt i området kring Arlanda saknas enligt min mening skäl att 
nu prioritera Arlanda Centrum. 

Som jag tidigare framhållit bör resultatutvecklingen vara styrande för 
investeringsutgifterna. Den positiva utvecklingen inom flyget bör i detta 
sammanhang ge förutsättningar för en något större investeringsvolym än 

den som för närvarande kan anges med bibehållet soliditetsmål. Den 
begränsning av investeringsplanen som följer av detta jämfört med verkets 

förslag bör i normalfallet få till resultat att vissa investeringar senareläggs i 

tiden. 
Jag bedömer följaktligen att investeringsvolymen för den kommande 

treårsperioden kommer att uppgå till ca 2 miljarder kronor. Som jag 
tidigare framhållit bör emellertid resultatutvecklingen vara styrande. Jag 
räknar med ett upplåningsbehov i riksgäldskontoret på ca l 300 milj. kr. 

under treårsperioden. varav ca 500 milj. kr. under nästa budgetår. I likhet 
med innevarande budgetår anser jag att verket från samma konto i riks
gäldskontoret bör få disponera 40 milj. kr. för kortfristig upplåning av 
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likviditetsförsörjningsskäl. Det bör ankomma på regeringen att ge luft
fartsverket nödvändiga bemyndiganden för upplåningen i riksgäldskonto

ret. 
Verkets förslag om ett sänkt soliditetsmål är naturligtvis ett uttryck för 

en vilja att tillgodose kundernas krav. Detta är samtidigt en indirekt 
konsekvens av den begränsning som finns på prissidan. Det s. k. SILA
protokollet sätter gränser för vad verket kan ta ut i avgiftshöjningar. Staten 
skall enligt detta verka för att luftfartsverkets avgifter skall höjas med lägre 
procenttal än inflationen. Denna princip, som staten och Svensk Interkon
tinental Lufttrafik AB (SILA) enats om vid en tid när flygets utveckling 
bedömdes med en viss försiktighet. får numera en klart hämmande och 
dessutom oönskad effekt. I en expansionsfas, som flyget befinner sig i nu, 
kan i princip inte luftfartsverket med SILA-protokollets begränsningar 
täcka kostnaderna för nödvändiga investeringsbehov genom avgiftssyste

met. 
Luftfartsverket har fått en möjlighet baserad på en överenskommelse 

med SAS och Linjeflyg att inom ramen för separata avtal låta dessa företag 
täcka kostnaderna för begärda investeringar. Tekniken ger visserligen en 
direkt relation mellan verket och kravställaren men med den samtidiga 

begränsningen att det enbart gäller för SAS och Linjeflyg. För de investe
ringsbehov som blir aktuella i ett längre perspektiv för utrikestrafikens 
behov finns inte motsvarande möjlighet. Det är heller inte praktiskt möj

ligt att luftfartsverket ingår avtal med en riklig flora av utländska flygbolag 
om deras respektive andel av investeringen för utrikestrafiken. 

Det är enligt min mening ett onaturligt förhållande att luftfartsverkets 
avgiftsinstrument, som nu är fallet. begränsas genom avtal i form av SILA
protokollet. Kostnaden som följer av en investering måste i normalfallet få 
slå igenom i det ordinarie avgiftssystemet. Jag anser följaktligen att den 
begränsning som följer av SILA-protokollet i detta avseende bör hävas. På 
så sätt kan avgiftssystemet återföras till ett rörligt styrmedel. Jag avser att 
ta upp denna fråga med företrädare för SILA. 

Vad jag nu har anfört innebär också att förutsättningar finns att delegera 
beslutanderätten i fråga om luftfartstaxor till luftfartsverket. Regeringen 
fattar för närvarande beslut om landningsavgift, passageraravgift, under
vägsavgift samt den fasta avgiftsdclen i den s. k. tvådelade tariffen för det 
tunga inrikesflyget. Luftfartsverket beslutar redan om övriga avgifter. En 
delegering av beslutanderätten medför att statsmakterna bör lägga fast mål 
och policy för taxeförändringarna under förutsättning att nuvarande be

gränsning enligt SILA-protokollet kan elimineras. Intill dess bör nuvaran
de prismäl ligga fast. Jag anser att verket i samband med treårsplanen bör 
utarbeta förslag till mål för prissättningen. Förutom att begränsningar på 
prissidan är nödvändiga bl. a. för att främja effektiviteten bör samtidigt 

faktiska investeringsbehov och den betalningsvilja som kunderna ger ut
tryck för kunna få återspeglas på avgiftssidan. Möjligheten till kostnads
täckning via separata avtal bör emellertid bibehållas men generellt förbe
hållas kostnadskrävande och samtidigt angelägna projekt. Separata avtal 
får t. ex. inte tendera till att ge en svåröverskådlig kostnadssituation eller 
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verka hämmande i fråga om kostnadspress och effektiviseringar. Det bör 
emellertid ankomma på verket att lägga fast närmare principer för detta. 

Jag anser vidare att den avgiftsstruktur som lagts fast och de principer 
som redovisats i den trafikpolitiska propositionen bör vara vägledande 
även för framtiden. Detta innebär att verket skall kunna använda avgifts
instrumentet för att nå ett rimligt rättvisande kostnadsansvar för kunder
na. Prissättningen skall samtidigt ses som ett medel att öka effektiviteten 
och produktiviteten i verksamheten. Jag anser att luftfartsverket bör ges 
nu nämnda befogenheter fr. o. m. den I juli 1989. 

År 1984 påbörjade luftfartsverket en utredning, den s. k. balansutred
ningen, för att belysa skillnaderna i lönsamhetsförutsättningar mellan SAS 
inrikestrafik och Linjeflygs. I anslutning till detta beslutades att 20 milj. kr. 
skulle omfördelas mellan SAS och Linjeflyg via luftfartsavgifterna. Med 
utgångspunkt i balansutredningen nåddes en överenskommelse år 1986 
mellan verket och flygbolagen om en resultatutjämning mellan SAS och 
Linjeflyg. Utöver de 20 milj. kr. i överföring som redan beslutats och som 
årligen prisuppräknas innebar överenskommelsen också att två flyg
frekvenser på sträckan Stockholm - Luleå som tidigare varit överförda 
från SAS till Linjeflyg skulle återgå till SAS. För att kompensera för detta 
enades man vidare O!ll en ändring av reglerna för fördelning av intäkter 
från resor på delsträckor på de båda företagens linjer, den s. k. proratering
en. Den utjämning man enades om gällde till utgången av år 1988. Luft
fartsverket har nu i en skrivelse redovisat att SAS och Linjeflyg enats om 
att föreslå en förlängning av tidigare överenskommelse t. o. m. år 1991. 
Luftfartsverket har inte haft någon erinran mot detta. 

Jag anser sammanfattningsvis att den verksamhetsinriktning som verket 
redovisat för treårsperioden kan godkännas. Den plan för investeringar 
samt de mål för ekonomiskt resultat, prissättning och soliditet jag förordat 
bör vidare ligga till grund för verksamheten under treårsperioden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har anfört om verksamhetens ekonomiska 

mål och om inriktningen under perioden 1989/90- 1991 /92, 
2. godkänna vad jag har anfört om inriktningen och omfattningen 

av luftfartsverkets investeringar under perioden 1989/90- 1991 /92 
samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån. 

Anslagsfrågor 

F 1. Beredskap för civil luftfart 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

16842000 
25100000 
25 500000 

Reservation 383000 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser 
för flygtransportledning, flygplatsdrift och flygtransportverksamhet under 
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beredskapstillstånd och krig. 
Luftfartsverket har beräknat medelsbehovet till 24,4 milj. kr. före pris

och löneomräkning. De senaste åren har man prioriterat uppbyggnad av 
reservdelslager för de civila transportflygplan som ingår i krigsorganisa
tionen. Från anslaget täcks vidare kostnaderna för att anpassa flygplatser 
till de krav som ställs i en krigssituation, t. ex. breddningar, förlängningar 
och förstärkningar av rullbanor. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar för beredskapsåtgärder enligt gällande programplan ett anslag 
på 25,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskap för civil lz{ftfart för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 25 500 000 kr. 

F 2. Ersättning för särskilda rabatter vid flygtrafik på 
Gotland 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14 500000 
14 500000 
14 500000 

Från anslaget utbetalas ersättning till flygbolag för särskilda rabatter vid 
flygtrafik till och från Gotland. Numera driver förutom Linjeflyg också 
flygbolaget A via reguljär flygtrafik till och från Gotland. 

Verket anser att syftet med stödet skall kunna uppnås med ett oföränd
rat anslag. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar i likhet med luftfartsverket ett anslag på 14,5 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersällning för särskilda rabatter vid jlygtra.fik på Gotland 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 14 500 000 kr. 
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F 3. Bidrag till kommunala flygplatser m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15000000 
15000000 
15000000 

Reservation 50000000 

Från anslaget kan bidrag utgå för drift och investeringar till huvudmän 
för kommunala flygplatser i skogslänen med regionalt betydelsefull linje
trafik. Vidare utgår från anslaget 600000 kr. i ersättning till huvudmännen 
för det s. k. Sveg-flyget. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har genom särskilda beslut våren 1988 ställt 50 milj. kr. till 
förfogande för regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra 
Sveriges inland och för särskilda insatser i Norrbottens län. 

Regeringen har i beslut i juni 1988 ställt medel till länsstyrelsens i 
Norrbottens län disposition för bidrag till finansiering av flygplatsinveste
ring i Arvidsjaurs kommun. Medlen finns reserverade på anslaget. 

Luftfartsverket har för nästa budgetår föreslagit ett anslag på 16 milj. kr. 
Jag förordar emellertid ett oförändrat anslag på 15 milj. kr. Av beloppet 
bör liksom tidigare I 0 milj. kr. kunna användas för bidrag till drift av 
kommunala flygplatser i skogslänen med regionalt betydelsefull linjetrafik. 
Resterande belopp disponeras dels för bidrag till i första hand investering
ar i befintliga flygplatser i skogslänen för att etablera eller utveckla befint
lig reguljär tlygtrafik. dels för bidrag till huvudmännen för Sveg-flyget. 
Som jag framhöll i budgetpropositionen år 1987 utgår detta specialdestine

rade stöd under en treårsperiod. Kommande budgetår utgör det tredje och 
därmed sista året enligt riksdagens beslut med anledning av 1987 års 
budgetproposition. Bidrag till Sveg-flyget bör därefter utgå till flygplatsen i 
Sveg efter samma principer och villkor som gäller för övriga flygplatser i 
skogslänen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Bidrag till kommunala flygplatser m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 15 000000 kr. 

F 4. Civil trafikflygarutbildning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anvisat 
1989/90 Förslag 

24 782000 
43600000 
47 100000 

Reservation 14218000 

Från anslaget utbetalas ersättning till chefen för flygvapnet (CFV) för 
civil pilotutbildning vid trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed (TFHS). Vi
dare kan från anslaget utbetalas bidrag för sådan civil pilotutbildning som 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 8 

140 



bedrivs i privata skolor enligt förordningen ( 1986: 682) om statsbidrag för 
utbildning av trafikflygare m. m. 

Chefens för flygvapnet anslagsframställning 

CFV begär för nästa budgetår en ersättning på 48,2 milj. kr. Verksamheten 
vid TFHS kommer enligt CFV under budgetåret 1989/90 att omfatta en 
utbildningsvolym på 60 svenska elever per år. CFV anger vidare att den 
återupptagna aktiva medverkan från flygbolagen med personal är en ange
lägen och väsentlig garanti för att utbildningsvolymen skall kunna bibehål
las. Utbildningen av norska elever fortsätter i enlighet med det ingångna 
avtalet. I enlighet med gällande avtal skall som mest 40 norska elever per 
år vidareutbildas vid TFHS efter sin grundläggande flygutbildning i Norge. 
Utbildningen av de norska eleverna kommer att bekostas av den norska 
staten. 

Föredragandens överväganden 

Den civila pilotutbildningen bedrivs i samarbete mellan staten (chefen för 
flygvapnet) och SAS, Linjeflyg och Swedair i enlighet med ett avtal mellan 
parterna. Flygbolagen svarar i det sammanhanget för den bolagsanpassade 
utbildningen. 

Flygets snabba utveckling gör det svårt att långsiktigt prognostisera 
utbildningsbehovet av trafikflygare för den tunga luftfarten. Finansiering
en av statens del av utbildningen över statsbudgeten innebär samtidigt 
vissa begränsningar när det gäller att på ett ändamålsenligt sätt tillgodose 
behovet av ekonomiska och personella resurser. Jag kan heller inte i det 
sammanhanget bortse från svårigheter att via statsbudgeten rent allmänt 
öka resursinsatserna från statens sida. 

Jag ser för egen del fördelar i om luftfartsverket i kontakt med berörda 
flygbolag tog över departementets roll som beställare av utbildningen vid 
TFHS. Det förefaller i det sammanhanget också naturligt att åtminstone 
delar av kostnadsansvaret för grund utbildningen belastar luftfartssektorn. 
En sådan ordning skulle göra det möjligt för verket och näringen att direkt 
påverka utbildningens omfattning utan hänsyn till de begränsningar som 
följer av anslag över statsbudgeten. Även bidrag till utbildning vid privata 
skolor och bidrag till lärarhögskolan i Stockholm för utbildning av flyglära
re skulle göras mer oberoende av den statliga budgetprocessen. Jag anser 
att dessa frågor bör övervägas. 

Jag förordar emellertid för nästa budgetår ett anslag på 47,1 milj. kr. I 
likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör de medel som inte 
förbrukas vid TFHS få utnyttjas för att understödja annan civil pilotut
bildning. Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet räknar 
jag med att 800 000 kr. för nästa budgetår kan föras över till högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm för utbildning av flyglärare. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ciril trafik.flygarutbildning för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 4 7 100 000 kr. 

F 5. Statens haverikommission 

1987 /88 Utgift 0 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Statens haverikommission utreder enligt sin instruktion (1987:555) all
varliga luftfartsolyckor och tillbud till sådana inom civil och militär flyg
verksamhet enligt bestämmelser i luftfartslagen (1957:297), luftfartsför
ordningen ( 1986: 171) och kungörelsen (1966:436) om undersökning av 
militära luftfartsolyckor. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 utreder kommissio
nen även mindre allvarliga olyckor och olyckstillbud. Luftfartsverket och 
chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för haverikommissionens 
verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Antalet civila och militära haverier och resursåtgången för att utreda 
haverierna skall ligga till grund för fördelningen av kostnaderna. På stats
budgeten upptas därför endast ett formellt anslag. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens haverikommission för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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G. Post väsende 
1. Postens uppgifter 

Postverkets (postens) huvuduppgift är att svara för landets postservice, 
inklusive postgiroverksamheten. Verksamhetens omslutning beräknas 
uppgå till ca 14 miljarder kr. för år 1988. 

Posten förmedlar försändelser. lättare gods och betalningar inom hela 
landet och till och från utlandet. Posten utför vidare mot ersättning upp
drag för statens räkning såsom distribution av blindskriftsförsändelser och 
utbetalning av barnbidrag, pensioner m. m. Posten utför vidare uppdrag åt 
PKbanken och andra banker. Postverket och dess dotterbolag bildar till
sammans en postverkskoncern. I koncernen ingår ett antal särskilda resul
tatenheter. Inom dessa bedrivs verksamheter som på ett naturligt sätt 
stödjer och kompletterar den egentliga postverksamheten. En annan viktig 
uppgift för posten är att bedriva utvecklingsarbete inom områden där 
posten har naturliga förutsättningar. Detta påverkar positivt postens lång
siktiga förmåga att upprätthålla en god postservice i landet. Verksamheten 
skall bedrivas inom ramen för de servicemål och ekonomiska krav som 
statsmakterna ställer upp. 

Statsmakternas styrning av postens verksamhet sker genom att service
mål och ekonomiska krav fastställs på grundval av rullande treårsplaner. 
Postverket finansierar samtliga investeringar med i rörelsen tillgängliga 
medel. En konsolidering av postens ekonomi sker helt i postens räkenska
per, bl. a. i form av en resultatutjämningsfond. Posten får själv förvalta de 
likvida medel som inte behövs i rörelsen med iakttagande av särskilda 
regler för denna förvaltning som anges av regeringen. Regeringen har 
även beslutat om den närmare organisationen för förvaltningen. 

2. Postens treårsplan 1990- 1992 

2.1 Organisation 

Postverkskoncernens organisation per den I juli 1988 framgår av följande 
diagram. 
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Huvudaffarsomr6det 
Brev och Paket 

Styrelse 

Verkschef med 
staber 

Regioner 

Resultatenheter I 
2.2 Allmän inriktning 

Huvudaff arsomr6det 
Giro och Kassa 

Bolag 

Statsmakternas krav på service och ekonomiskt resultat har varit styrande 
för postens planering av treårsperioden. Posten planerar bland annat ut
ifrån angivna servicemål för postbefordran och mål för tillgänglighet till 
kassaservice. Planen bygger vidare på att posten under perioden kan 
uppfylla statens fastställda krav på det ekonomiska resultatet; ett överskott 
på ca 5% av omsättningen skall uppnås under perioden. För att uppnå de 
överordnade målen och kraven arbetar posten också med interna ekono
miska mål, som till exempel mål för försäljning, prissättning och produkti
vitet. 

Posten skall finnas över hela landet och förmedla brev, paket och betal
ningar från alla till alla. För att denna affarside skall kunna förverkligas 
har posten i treårsplanen ställt upp två huvudmål; nöjda kunder och 
tillräcklig lönsamhet. Posten betonar vikten av att det är kundernas efter
frågan som skall styra postens verksamhet. De servicemål som statsmak
terna angett skall uppfyllas men serviceutbudet skall bestämmas utifrån 
kundernas efterfrågan och det är deras uppfattning av kvaliteten i de 
utförda tjänsterna som skall vara avgörande. Utöver att nå målet "nöjda 
kunder" måste posten också uppnå tillräcklig lönsamhet. Detta är viktigt 
om en effektiv och tillförlitlig service skall kunna erbjudas långsiktigt. Det 
ekonomiska resultatet behövs bland annat för att klara nyinvesteringar 
och personalutveckling. 

Postens huvudstrategier under treårsperioden kan sammanfattas i: 
- kund- och resultatorientering. En fortsatt anpassning av serviceutbudet 

till kundernas efterfrågan skall genomföras och priserna marknadsan
passas. 

- koncentration på kärnaffärerna. De stora utvecklingsmöjlighetcrna som 
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finns inom kärnatfårcrna brev, postpaket, betalningar och banktjänster 
skall tas till vara. 

- satsning på kvaliteten. Viktiga uppgifter under treårsperioden är att 
höja kvaliteten i övernattbcfordran av normalbrev samt att minska 
köerna på en del postkontor i de större städerna. 

- samlad informationsstrategi. Denna strategi skall tas fram i syfte att ge 
posten en enhetlig profil. 

- satsning på pcrsonalutveckling. Personalen är postens främsta resurs. 
Ytterligare satsningar skall därför göras på personalutveckling. 

- klara personalförsörjningen. Rekryteringen av personal är en kritisk 
fråga för postscrvicen och dess kvalitet. Löne- och anställningsvillkor i 
posten måste därför vara konkurrenskraftiga på de marknader där 
posten verkar. 
De ovan beskrivna huvudstrategierna för posten har utformats dels 

utifrån de mål och krav som har uppställts för verksamheten, dels utifrån 
postens affårsförutsättningar och konkurrenskraft. Affårsförutsättningarna 
- de förhållanden i omvärlden som är oberoende av posten - innebär, 
enligt posten. en rad möjligheter men också vissa hot. Möjligheterna ligger 
bland annat i att behov av de grundläggande posttjänsterna (kärnaffårerna) 
alltid kommer att finnas och att efterfrågan växer. Därutöver sker en 
ökning av tjänstesektorn, vilket ökar efterfrågan av postservice. Vidare 
innebär den tekniska utvecklingen att möjlighet ges att utveckla befintliga 
och utöka kompletterande tjänster. Hoten består i att den tekniska utveck
lingen skapar konkurrerande medel för överförande av information samt 
att konkurrenter går in i postens lönsamma marknadsdclar samtidigt som 
de inte är skyldiga att ta ett samhällsansvar för servicen i glesbygden. 

Postens allmänna konkurrenskraft. dvs. postens situation i jämförelse 
med ledande konkurrenter, karaktäriseras av både styrka och svaghet. 
Styrkan ligger bland annat i att staten som ägare skapar stabilitet och 
trygghet. Dessutom är posten välkänd, finns överallt, har hög igenkän
ningsgrad och mycket bred kundkontakt. Den decentralisering och mål
styrning av verksamheten som idag sker skapar ökat engagemang och 
ansvar hos postens personal. I treårsplanen nämns som exempel på svag
het att kvalitctsnivån i postdistributioncn och på vissa postkontor idag 
upplevs som otillfredsställande samt att verksamheten är trögrörlig på 
grund av sin storlek - det tar tid att få genomslag vid förändringar. 

För att nå de övergripande målen beträffande service och uppfylla 
kraven på ekonomiskt resultat har postverket formulerat konkreta strategi
er för de olika huvudaffårerna. För en närmare presentation av dessa får 
jag hänvisa till postens treårsplan. 

2.3 Postens regionala och sociala ansvar 

En väl fungerande postvcrksamhet är en väsentlig och nödvändig del av 
Sveriges infrastruktur. Det regionala och sociala ansvar som posten idag 
har redovisas i treårsplanen på följande sätt: 
- en rikstäckande service. Posten ser som sin skyldighet att förmedla 

normalbrev. postpaket och betalningar över hela landet till enhetlig, 

10 Riksdagen 1988189. lsaml. Nr JOV. Rilaga8 
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fastställd och solidarisk taxa samt att på begäran offerera utbärning av 
tidningar. 

- en kundstyrd lokalisering. Posten har sin verksamhet och sina anställda 
lokaliserade över hela landet. Lokaliseringen och antalet anställda styrs 

av kundernas krav på snabb och säker service. 
- decentralisering av verksamheten. Som exempel kan nämnas att genom 

utbyte av postkassamaskiner skapas möjligheter att successivt flytta ut 
arbetsuppgifter från postgirot i Stockholm till post kontoren ute i landet. 

- ett socialt ansvar. Reglerna för postservicens utformning. till exempel 
accepterade gångavstånd och postlådors placering i lantbrevbäringen, 
tillämpas under socialt ansvar och under särskilt hänsynstagande till 
äldre och handikappade. 

2.4 Internationell utblick 

Svensk postserviee står sig väl i ett internationellt perspektiv enligt en 
undersökning av ett antal OECD-länder gjord av postverket sommaren 
1988. Undersökningen visar att Sverige har en hög andel inrikes normal
brev som övernattbefordras. När det gäller portonivån för ett 20-grams 
normalbrev så ligger Sverige väl till vid en internationell jämförelse. Sveri
ge ligger också bra till vid jämförelsen av realportot i 15 olika OECD
länder. Realportot för 20-grams inrikes normalbrev har i Sverige sjunkit 
med 21 % mellan åren 1978-1988. 

Postens roll i betalningsförmedlingen är också betydande jämfört med 
några övriga europeiska länder. I den gjorda jämförelsen som omfattar åtta 
länder har Sverige den högsta kontotätheten, mätt i antal postgirokonton 
per I 000 invånare. Drygt 4 svenskar av 10 har konto med postgirofunk
tion. Även när det gäller användningen av postgirot för betalningstransak
tioner intar Sverige en tätposition, mätt i antal transaktioner per invånare 
i respektive land. En svensk gör i genomsnitt drygt 60 transaktioner per år 
på konto med postgirofunktion. 

När det däremot gäller postverkens internationella service, däribland 
det svenska postverkets, motsvarar den inte kundernas krav på kvalitet i 
servicen och flexibilitet i prissättningen. Detta har lett till att privata s. k. 
kurirföretag etablerat sig på postverkens traditionella marknader. På bl. a. 
svenskt initiativ har därför ett bolag ägt av ett antal postverk i västväi-lden 

startat en ny typ av samarbete som syftar till att kraftigt förbättra posttrafi
ken mellan berörda länder. 

Det svenska postverket deltar, tillsammans med postverken i vissa EG
tänder, i arbetet med att följa och påverka utvecklingen i förhandlingarna 
mellan postverken och EG-kommissionen. Det arbete som nu pågår med 
att avskaffa restriktioner inom EG-länderna med avseende på rörligheten 
för kapital, arbetskraft, varor och tjänster berör alla sektorer av näringsli
vet och därmed också den postala. 
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2.5 Postens bolag och resultatenheter 

Inom post koncernen finns f. n. två bolag, Postbolagen AB och Fastighets 
AB Ccrtus. Postbolagen AB är ett helägt dotterbolag till posten vars främ
sta uppgift är att vara moderföretag i en dotterbolagskoncern som består 
av Tidningstjänst AB, Postens Transporttjänst AB, Hultberg Inrikes 
Transporter AB, Swedpost International Transport AB, Swedpost Consul
tancy Service AB, Malmfältens Omnibus AB, Gällivare Trafik AB, Bertcx 
Mail AB och Falcon Aviation AB. Postbolagskoncernen budgeterar år 
1988 en årsomsättning på 840 milj. kr. och har ca 4 000 anställda. Cirka 
45 % av omsättningen är hänförlig till Tidningstjänst AB. Verksamheten 
där består i utdelning av morgontidningar i särskild budorganisation. 
Postens bilbudsverksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Falun av Postens Transporttjänst AB. På övriga orter är bilbudsvcrksam
heten integrerad i den ordinarie postverksamheten. Hultbcrg Inrikes 
Transporter AB ombesörjer tidningstransporter, lättgodsdistribution och 
skräddarsydda transportuppdrag för stora kunder. Swedpost Consultancy 
Service AB ansvarar för export av posttjänstcr. I Swedpost International 
Transport AB sker internationell kurirpost i samverkan med Federal Ex
press. I Bertex Mail AB är huvuduppgiftcn att på uppdrag av främst 
tidnings- och postorderföretag plasta in, adressera och sampacka postför
sändelser. Malmfältens Omnibus AB och Gällivare Trafik AB bedriver 
passagerartrafik med buss i Gällivare-Malmberget med omnejd. Falcon 
Aviation AB sköter flygtransport av post m. m. 

Fastighctsaktiebolagct Certus är helägt av posten och har till uppgift att 
förvärva och förvalta fastigheter där posten är delägare tillsammans med 
andra bolag eller där andelen extern uthyrning är stor. 

Inom postkoncerncn finns vidare åtta särskilda resultatenheter, nämli
gen Postens Adressregister, PFA Svenska Frimärken, Postens Diligenstra
fik, Postens Tryckeri, Postens Inköpscentral, Postfastigheter, Postens Bil
verkstäder och Administrativ Service. 

Vissa resultatenheter har huvudsakligen interna kunder och är främst 
direkta servicefunktioner till den övriga postkoncernen. Andra enheter har 
en del av sina kunder utanför posten. 

Bolagen och resultatenheterna är väl integrerade delar av postkon
cernen. Den ekonomiska styrningen sker via rullande treårsplaner och 
ettårsbudgetar. Enheterna leds av styrelser med representanter från olika 
intressenter inom posten samt extern representation. Bolagen och resultat
enheterna lämnar ett positivt bidrag till postkoncernens resultat. 

2.6 Postens investeringsutveekling 

Postens totala investeringar för treårsperioden 1990-1992 beräknas till 
cirka 3,3 miljarder kr. En bedömning av investeringarnas fördelning på 
kalenderåren framgår av följande tabell. 
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Postens investeringar (löpande priser). milj. kr. 

1988 1989 1990 1991 1992 

Budget Prognos Treårsplan 

Posthus m. m. 427 683 424 408 403 
Motorfordon 75 150 126 121 151 
Maskiner och inventarier 553 547 695 611 346 

l 055 1380 1245 1140 900 

lnvestcringsbehovet i posten styrs främst av kundernas efterfrågan på 
olika tjänster och deras servicekrav på tjänsterna. Under de senaste åren 
har också skett en kraftig tillväxt i postvolymerna. Investeringar i posthus 
beräknas till cirka l 200 milj. kr. för treårsperioden. Huvuddelen av fastig
hetsinvesteringarna avser redan pågående eller beslutade projekt. De störs
ta objekten avser postterminaler i Stockholm Årsta, Norrköping samt 
centralposthusen i Stockholm och Göteborg. Investeringarna skall bidra 
till att klara de fastställda servicemålen samt förväntad volymtillväxt för 
brev med 3-4 % per år under treårsperioden. Även investeringar i maski
ner och inventarier (I 600 milj. kr. under treårsperioden) syftar till att 
klara fastställda servicemål inom de två huvudaffårsområdena. De tyngsta 
posterna avser postkassaterminaler, datorer och utrustning för postgirot 
samt utrustning för postbehandling främst i nya terminaler. Investeringar i 
motorfordon planeras för ca 400 milj. kr. under treårsperioden. 

De investeringsprojekt som ingår i investeringsplanen är samtliga pröva
de och behovet konstaterat enligt ett styrsystem för investeringar som 
posten har infört. I detta styrsystem kan posten pröva materiella investe
ringar, immateriella investeringar samt större förhyrningar av anlägg
ningstillgångar. 

Utöver de investeringar som beskrivits ovan tillkommer betydande 
insatser för utbildning och utveckling av de anställda. 

2.7 Särskilda frågor 

Posten föreslår att koncernstyrelsen fr. o. m. den I juli 1989 fär besluta om 
att utöka/minska aktiekapital i befintliga bolag inom en ram om 100 milj. 
kr. Posten har också i skilda skrivelser till regeringen under åren 1986 och 
1987 hemställt om viss utökning av aktiekapitalet i Postbolagen AB, att 
postverket får låna ut pengar inom koncernen mellan verksdelen och 
bolagsdelen samt att koncernstyrelsen ges rätt att besluta om inköp av 
aktier, bildand~. avyttring eller nedläggning av bolag. Posten hemställer 
vidare om aktieägartillskott i syfte att möjliggöra nedskrivning av övervär
den i vissa av bolagen. 

3. Föredragandens överväganden 

3.1 Mål och krav 

Jag tillstyrker den allmänna inriktningen av verksamheten som innebär en 
fortsatt kundorientering och en koncentration på postens grundläggande 
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uppgifter, det som posten kallar "kärnaffärerna". Kundernas efterfrågan 
vad gäller de grundläggande tjänsterna bör vara styrande för postens 
insatser. Posten är i första hand ett serviceföretag. Postens viktigaste mål 
skall därför vara att ge god service till såväl stora som små kunder i hela 
landet till rimliga priser. 

För huvudatfårsområdet Brev och Paket bör kvalitetsmålet oförändrat 
vara att 95 % av alla normalbrev skall gå fram över natten. Postens produk
tionssystem är uppbyggda för att klara övernattbefordran av normalbrev 
till 100% men bland annat på grund av små tidsmarginaler i transportnä
tet bör det mål som fastställs av statmaktcrna sättas något lägre. Nyligen 
genomförda mätningar visar att man under det andra kvartalet 1988 klarat 
det fastställda målet på 95 %. Det är angeläget att service- och kvalitetsfrå
gor ägnas fortsatt stor uppmärksamhet och jag noterar att detta är ett 
viktigt inslag i postens förslag till inriktning av verksamheten. 

Seri-icemålet inom huvudatfårsområdet Giro och Kassa skall vara att 
bibehålla den höga täckningsgraden för daglig postkassaservice via post
kontor och lantbrevbärare till hushållen. Mycket få hushåll - något hund
ratal hushåll i områden utan dagliga kommunikationer ...,. saknar idag 
tillgång till daglig postkassaservice. Den nuvarande höga täckningsgraden 
vad avser geografisk tillgänglighet skall bibehållas. Det bör ankomma på 
posten att avgöra om denna tillgänglighet i det enskilda fallet skall tillgodo
ses genom fast postkontor, lantbrevbäring eller postväskeservice. Liksom 
tidigare gäller att anpassningen av servicens utformning inom glesbygd 
skall ske med varsamhet och så att kravet på rikstäckande service kan 
tillgodoses. Detta är ett viktigt inslag i inriktningen av postens verksam
het. 

Jag vill i sammanhanget erinra om den parlamentariskt sammansatta 
kommitte som regeringen tillsatt med uppgift att bedöma och föreslå 
preciseringar av statens regionalpolitiska och sociala ansvar på postområ
det. Kommitten skall bland annat studera postens riktlinjer för servicen i 
glesbygd. 

Ansträngningarna för att förbättra tillgängligheten till kassaservicen, 
såväl i tätorter som i glesbygd, bör fortsätta. Det övergripande målet för 
postverksamheten, att ge en god service, anges för närvarande i mått för 
snabbhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Under den fortsatta översynen 
av treårsplancsystemct kommer innebörden och utformningen av måtten 
att diskuteras vidare. 

Vid behandlingen av regeringens förslag med anledning av postverkets 
treårsplan har riksdagen under de senaste åren angett den allmänna inrikt
ningen av verksamheten samt mål för service, resultat och priser. I förra 
årets budgetproposition förelades riksdagen mål för servicen beträffande 
normalbrev. mål för tillgängligheten till kassaservicen samt mål för det 
ekonomiska resultatet. Jag anmälde i propositionen att översynen av mål 
och styrinstrument för postverket skulle fortsätta. Som ett första resultat 
av den fortsatta översynen förordar jag att statsmakternas styrning av 
post verksamheten i fortsättningen formuleras i något andra termer för att 
tydligare ange förhållandet mellan målen och styrinstrumenten .. Synsättet 
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innebär att statsmakt~rna, utöver att lägga fast mål för servicen. bör formu
lera vissa krav på verksamheten. Dessa bör för närvarande vara: 

Posten skall som atfarsverk bedriva sin verksamhet på ett så effektivt 
sätt att det möjliggör ekonomisk överlevnad av egen kraft. I detta ligger 
bland annat att staten i form av räntebetalningar på statslån och statskapi
tal skall få tillräcklig avkastning på pengar som tidigare har satsats i post
verksamheten. För treårsperioden 1990- 1992 beräknas avkastnings
kravet till ca 50 milj. kr. per år samt räntan på statslånet till motsvarande 
belopp. 

Därutöver har statsmakterna, förutom under det senaste året, angett ett 
tak för prisutvecklingen för vissa posttjänster. I det pågående översynsar
betet av mål och styrinstrument ingår att särskilt studera hur förhållandet 
mellan en god postservice och en rimlig prisutveckling för tjänsterna bör 
anges av statsmakterna. En växande de', av postens verksamhet är utsatt 
för konkurrens. Detta kan numera antas gälla även brevområdet där 
konkurrens förekommer från svenska och utländska kurirföretag och till 
följd av utvecklingen på informationsteknologiområdet. På dessa områ
den borde man med hänsyn till konkurrenssituationen kunna räkna med 
en rimlig prisutveckling utan ett av statsmakterna fastlagt mål. Jag har för 
avsikt att återkomma till regeringen med förslag i dessa avseenden. 

För att klara de ovan beskrivna krav som statsmakterna bör ställa måste 
postens verksamhet bedrivas så att den över åren kan ge ett genomsnittligt 
överskott som motsvarar 5 % av omsättningen. Detta möjliggör en jämn 
prisutveckling trots fluktuationer vad gäller postens rörelsekostnader och 
rörelseintäkter. Det årliga överskottet skall bland annat användas till 
nödvändiga investeringar och till viss konsolidering. Det årliga överskottet 
är beräknat till i genomsnitt 850 milj. kr. för treårsperioden 1990- 1992. 
Beträffande investeringarna kan jag konstatera att posten inte får ta upp 
lån på kapitalmarknaden för att finansiera dessa. För närvarande har 
posten inte heller något behov av att ha en sådan lånemöjlighet. 

3.2 Vissa koncernfrågor 

Med anledning av riksdagens beslut om ledningen av den statliga förvalt
ningen (prop. 1986/87: 99. KU 29, rskr. 226) styrs numera atfarsverken 
och deras bolag som sammanhållna koncerner. Riksdagens beslut innebar 
också att regeringen för respektive atfårsverk i särskild ordning borde 
inhämta riksdagens bemyndigande att besluta i organisations- och bolags
frågor. Jag anhåller om att nu få ta upp vissa sådana frågor beträffande 
post verket. 

Postverket har hemställt om viss utökning av aktiekapitalet i Postbo
lagen AB, att postverket får låna ut pengar inom koncernen mellan verks
delen och bolagsdelen samt att koncernstyrelsen ges rätt att besluta om 
inköp av aktier, bildande, avyttring eller nedläggning av bolag. Posten 
hemställer också om aktieägartillskott i syfte att möjliggöra nedskrivning 
av övervärden i vissa av bolagen. Posten föreslår vidare att koncernstyrel
sen får besluta om att utöka/minska aktiekapitalet i befintliga bolag inom 
en ram på 100 milj. kr. 
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Den första bolagsbildningen inom postens verksamhetsområde skedde 
1969. Riksdagen beslöt då (prop. 1969: 55, SU 108. rskr. 252) att ett 
aktiebolag. Tidningstjänst AB, skulle bildas vars uppgift skulle vara att 
bedriva samdistribution av dagstidningar. Tidningstjänst AB förvärvade. 
därefter några bolag inom verksamhetsområdet. 1981 ombildades· bolags
gruppen genom att ett särskilt förvaltningsbolag, Postbolagen AB, inrätta
des med då befintliga övriga bolag som dotterbolag. Aktiekapitalets storlek 
uppgick till 5 milj. kr. Aktiekapitalet har sedan dess inte ändrats. Sedan 
Postbolagen AB bildades har antalet bolag inom gruppen utökats och i 
dagsläget ingår åtta helägda bolag. Verksamheterna i dessa bolag karaktäri
seras av att de stödjer och kompletterar den egentliga postverksamheten 
som bedrivs i verksdelen. Det finns således mycket nära samband mellan 
bolagen och verksamheten inom främst huvudaffårsområdet Brev och 
Paket. Verksamheten i bolagen kan betraktas som "stödaffärcr" till "kärn
affärerna" i verksdelen. Under de senaste åren har Postbolagen AB köpt 
bolag med det primära syftet att förvärva viss kompetens för att därige
nom klara sitt åtagande vad gäller huvuduppgiften att befordra brev och 
paket. 

Postbolagen AB har som holdingbolag i postverkskoncernen i princip en 
likartad funktion som Teleinvest AB har i televerkskoncernen. För Tele
invest AB gäller att regeringen har ett bemyndigande att besluta om 
höjningar av aktiekapitalet i Teleinvest AB samt att besluta om övriga 
aktieförvärv som görs av televerket. Det bör i dessa avseenden gälla 
likartade regler för de båda koncernerna. Regeringen bör därför inhämta 
riksdagens bemyndigande att besluta om aktiekapitalets storlek för Post
bolagen AB och om aktieförvärv som kan komma att göras av postverket. 
Bemyndigandet bör också innefatta att regeringen i särskilda fall ·kan ' 
besluta om aktieägartillskott till verksamheter inom Postbolageh AB. Det 
bör vidare vara möjligt för regeringen att inom en ram ·på 50 milj. kr. 
delegera beslutsrätten till postverkets styrelse. Även i övrigt bör besluts
ordningen för postverkskoncernen och televerkskoncernen i princip vara 
lika. Jag anser därför att regeringen skall godkänna bolagsordningen för 
Post bolagen AB. Vidare gäller enligt instruktionen för postverket att riksre" 
visionsverket skall ges möjlighet att utse en revisor i PostbolagenAB samt att 
riksrevisionsverket skall garanteras de uppgifter som verket behöver vid sin 
revision av postverkskoncernen. 

Jag föreslår vidare att regeringen inhämtar riksdagens beniyndigande att 
för verksamhet som bedrivs inom Postbolagsgruppen få besluta om inköp 
och försäljning av aktier, bildande eller avveckling av bolag eller avveck
ling av verksamhet. Det bör vara möjligt för regeringen att delegera denna 
beslutanderätt till postverkets styrelse eller till styrelsen för Postbolagen 
AB. Överföringar av mer betydande verksamheter från verksdelen till 
bolagsdclen bör dock alltid underställas regeringens prövning. 

Jag har i dessa frågor särskilt samrått med chefen för finansdepartemen
tet och chefen för civildepartementet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av postverkets 

verksamhet under perioden 1990-1992, 
2. godkänna de servicemål och ramar som jag har förordat för 

postverkets verksamhet under perioden 1990- J 992, 
3. bemyndiga regeringen att besluta om aktieförvärv som görs av 

post verket, 
4. bemyndiga regeringen att besluta om kapitaltillskott till Post

bolagen AB på det sätt som jag har förordat, 
5. bemyndiga regeringen att beträffande Postbolagsgruppen be

sluta om inköp och försäljning av aktier, bildande och avveckling av 
bolag eller avveckling av verksamhet. 

Anslagsfrågor 

G 1. Ersättning till postverket för befordran av 
tjänsteförsändelser 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

613900000 
595 830000 
574290000 

I 1988 års finansplan föreslog regeringen att en avveckling av tjänste
brevsrätten bör genomföras för samtliga statliga myndigheter. Riksdagen 
beslöt i enlighet med förslaget (prop. 1987 /88: 100, bil. l, FiU 20. rskr. 
122). 

Som ett första steg avvecklades tjänstebrevsrätten för ett trettiofemtal 
myndigheter från och med den I juli 1988. 

Regeringen gav i september 1987 postverket i uppdrag att mäta post
mängder och däremot svarande kostnader hos ytterligare ett 170-tal myn
digheter. Vid beräkningen av ersättningen till postverket för befordran av 
tjänsteförsändelser från anslaget G l. har jag tagit hänsyn till att tjänste
brevsrätten från den l juli 1989 avvecklas för dessa myndigheter. Vid 
beräkningen av anslaget har också hänsyn tagits till en ny portonivå. 

Regeringen gav vidare den 24 mars 1988 postverket i uppdrag att mäta 
postmängder och däremot svarande kostnader för de myndigheter där 
mätarbete då ännu inte hade påbörjats. Avsikten är att när resultatet av 
mätningarna föreligger tjänstebrevsrätten avskaffas även för dessa myn
digheter. Jag avser att återkomma till regeringen i frågan. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket for befordran av tjänsteforsändel

ser för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 574 290000 
kr. 
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G 2. Ersättning till postverket för tidningsdistribution 
1987/88 Utgift 30000000 
1988/89 Anslag 24 000 000 
1989/90 Förslag 24 000 000 

Riksdagens beslut (prop. 1975176: 127, TU 22, rskr. 301) om en succes
siv avveckling av särkostnadsunderskottet i postens tidningsrörelse t. o. m. 

år 1991 innebär att det bidrag postverket varje år erhåller över statsbudge
ten för att täcka särkostnadsunderskottet successivt skall avvecklas under 
en 15-årsperiod. Regeringen har emellertid givit postverket i uppdrag att, 
efter förhandlingar med de organisationer som företräder tidningsutgivar
na, föreslå nya principer för fastställande av taxorna i postverkets tid
ningsrörelse. Jag föreslår att, i avvaktan på resultatet av dessa förhandling
ar, ersättningen till postverket för tidningsdistributionen tas upp med 
oförändrat belopp i förhållande till innevarande år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till post1•erket för tidningsdistribution anvisa ett 

anslag på 24000000 kr. 
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Telekommunikationer 

1. Televerkets uppgifter 

Televerket förvaltar för statens räkning ett landstäckande, allrriänt till
gängligt telenät. Verket skall tillhandahålla medborgarna, näringslivet och 
den offentliga förvaltningen en god tillgång på telekommunikationer till 
lägsta möjliga kostnad. Telesystemet skall utformas så att det ger god 
tillgänglighet och service för grundläggande telekommunikationer. Te
leverket skall också kunna erbjuda andra telekommunikationer än de 
grundläggande. En kommitte, (K 1988:02) för utredning av statens regi
onalpolitiska och sociala ansvar på tele- och postområdena, har till uppgift 
att precisera televerkets roll och uppgifter. 

Produkter och tjänster inom området talkommunikationer är basen för 
verkets verksamhet. Därutöver arbetar verket med teleanknutna informa
tionssystem för data, text och bild. 

Verket sköter distributionen av Sveriges Radios radio- och TV-program 
och skall svara för att möjligheterna till radiokommunikation utnyttjas på 
bästa sätt. Verket skall beakta totalförsvarets behov av telekommunika
tioner. 

Verket bedriver verksamhet i affärsverksform och i bolagsform. Den 
verksamhet som bedrivs i bolagsform skall vara ett naturligt stöd och 
komplement till televerkets egen verksamhet och vara inordnad i en kon
cernstrategi. 

2. Televerkets treårsplan 1990- 1992 

2.1 Organisation 

Telcverkskoncernen består av en verksdel och en bolagsdel. Verksdelen 
består av ett huvudkontor, fyra centrala avdelningar, tre landsomfattande 
resultatenheter samt 20 geografiska teleområden. Televerkets styrelse an
svarar, förutom för televerkets verksamhet, även för att statens intressen 
som ägare tas till vara i televerkskoncernens företag och i andra företag där 
verket förvaltar statens aktier eller andelar. Ellemtel Utvecklings AB och 
Nordiska Telesatellit AB (Notelsat) ägs direkt av televerket. Övriga bolag i 
koncernen ägs och styrs via Telcinvest AB. 

Från övergripande planerings- och styrningssynpunkt har koncernen 
delats in i sex resul_tatområden, nämligen: 
- Kund 
- Nät 
- Radio 
- Kabel-TV 
- ADB-service 
- Telcinvest 

Resultatområde Kund omfattar dels marknadsplanering och marknads-
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föring av nättjänsterna allmän telefoni och telex, dels all verksamhet 
avseende övriga nättjänster och kundplacerad utrustning. Resultatområde 
Nät omfattar utbyggnad, drift och modernisering av telefon- och telexnä
tet. 

Planering, ekonomisk styrning och central uppföljning sker såväl per 
resultatenhet, dvs. organisatorisk enhet med .helt resultatansvar, främst 
teleområden, divisioner och bolag, som per resultatområde. 

Organisationen utvecklas med inriktning att decentralisera i så stor 
utsträckning som möjligt med beaktande av behov och önskemål om 
enhetlighet och kostnadseffektiv samverkan samt av tillgång på kompe
tens. De så kallade fackcentra utgör därvid en viktig organisatorisk kom
ponent. Genom utveckling och samtidig koncentration av dessa skapas 
nya möjligheter till utlokalisering och till begränsning av de centrala sta
berna. 

Teleinvestgruppens bolag är inordnade i televerkskoncernens strategi 
genom att Telcinvest AB skall utveckla affärsideer och verksamheter som 
är förenliga med televerkskoncernens affärsstrategi och som förutsätter 
flexibelt, snabbt och affärsmässigt handlande i konkurrensmiljö. Dessa 
utvecklingsinsatser kanaliseras till befintliga dotterbolag, nybildade före
tag eller förvärvade företag och verksamheter. 

2.2 Televerkets avvägning mellan olika servicemål och ekonomiska mål 

Televerket skall som affärsverk drivas enligt affärsmässiga principer med 
krav på tillfredsställande lönsamhet. Verkets kostnader skall således täckas 
med intäkter från dem som utnyttjar tjänsterna. I princip skall varje tjänst 
bära sina egna kostnader. 

Valet av servicenivå styrs av kundernas och statsmakternas krav som är 
grundade på en lång erfarenhet om vad den svenska marknaden förväntar 
sig. Verket anser att en kapaeitetsökning skall drivas så långt det finns 
trafik som ekonomiskt förmår bära den sista kapacitets-"enheten"'. Kost
naden för varje tillkommande procentenhets förbättring av exempelvis 
framkomligheten blir allt högre ju närmare 100% framkomlighet man 
kommer. Av rent tekniska skäl kan den inte heller bli 100-procentig. 

Verket anser att det är förenat med stora praktiska problem att närmare 
kvantifiera sambandet mellan investeringar och servicenivå. Det är mark
nadens signaler, statsmakternas krav och affärsmässiga principer som 
under årens lopp styrt televerkets investeringar. Den struktur och omfatt
ning som verkets anläggningskapital har idag är således framvuxen grad
vis. Televerkets investeringar under ett år är baserat på mer än 50 000 
investeringsbeslut. De många investeringsbesluten görs som svar på kun
dernas behov som de uppfattas ute i tcleområdena. Det är helt klart att 
servicenivån påverkas av investeringsbeslutcn men verket anser att det 
inte på förhand går att bestämt avgöra vilka effekterna kommer att bli. 

Teleområdenas förutsättningar är olika och begreppet servicenivå är 
sammansatt av flera komponenter som är inbördes beroende av varandra. 
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2.3 Servicemål 

Vid behandlingen våren 1988 av prop. 1987 /88: 118 om inriktningen av 
telcpolitikcn fastställde riksdagen (TU 28, rskr. 402) att servicemålet för 
framkomligheten i riksnätct skall vara 98 % i genomsnitt under kontorstid. 
Målet för leveranstider, den genomsnittliga leveranstiden för ett telefon
abonnemang, skall vara högst 17 dagar. Tiden mellan att ett fel anmäls och 
det avhjälps skall vara i genomsnitt högst 2, 1 arbetsdagar. 55 % av felen 
skall vara avhjälpta inom 8 arbetstimmar. 

Televerket strävar efter att vara en ledande leverantör av telekommuni
kationstjänster. I linje därmed erbjuds den svenska marknaden ett stort 
utbud av kvalificerade nättjänster för datakommunikation, textkommuni
kation och bildkommunikation. Leverans- och serviceåtaganden för dessa 
tjänster regleras normalt i avtal mellan televerket och aktuellt företag. 
Målet är att dessa åtaganden skall fullföljas till 100%. Dessa möjligheter 
som i första hand riktar sig till företagsmarknaden kan givetvis också 
utnyttjas av vanliga hushållskunder med samma villkor som för företag. 

2.4 Produktivitetsutveckling 

Televerket har satt som mål att arbetsproduktiviteten skall öka med minst 
5 % per är. Arbetsproduktiviteten mäts i omsättning i fast pris per anställd. 
Utfallet år 1987 var 7 %. 

2.5 Taxenivåutveckling 

Televerkets mål är att den genomsnittliga prisnivån på verkets publika 
tjänster långsiktigt skall öka långsammare än konsumentprisindex. 

Enligt televerket kommer konkurrensen att inriktas på de marknadsseg
ment där vinstmarginalerna är störst. De långväga samtalen är därför ett 
för konkurrenter attraktivt område. 

Mot denna bakgrund är verkets prisstrategi den följande: 
- Avgifterna för lokalsamtal höjs medan avgifterna för rikssamtal sänks 

med målsättningen att på 90-talet ha tre samtalstaxor för inländsk 
telefoni, lokal-, när- och fjärrtaxa. 

- Avgifterna för internationella samtal sänks. 
- Volymrabatt för storkunder. 
- De fasta avgifterna för permanenthushåll höjs i relativt långsam takt. 

Därvid kommer också en enhetlig avgift att införas för samtliga rikt
nummerområden. 

- De fasta avgifterna för företagsabonnemang för telefoni förändras en
dast i takt med framtida kostnadsförändringar i nätet. 

- Avgifterna för förhyrda förbindelser kostnadsanpassas så fort som möj
ligt. 

Verket kommer under perioden att intensifiera arbetet med att anpassa 
priserna till kostnaderna för enskilda tjänster och att identifiera och elimi
nera förlustkällor. 

Priserna avses alltså i större utsträckning än tidigare baseras på affärs
mässiga överväganden. 
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2.6 Ekonomiskt mål 

Enligt av statsmakterna fastställda mål skall soliditeten för televerkskon
cernen ha uppnått 65 % år 1992. 

Soliditeten, som beräknas som relation mellan eget kapital/verkskapital 
och totalkapitalet vid slutet av budgetåret, uppgick år 1987 till 61.4 % för 
televerket och till 56, l % för hela koncernen. 

Det beräknade utfallet för år 1988 för televerkskoncernen är 5 7, I %. 
Prognosen för år 1990 är 59,8 %, för år 199162,7 % och för år 1992 65, 9 %. 

Som grund för sina prognoser har televerket räknat med följande förut
sättningar, nämligen att: 
- servicemålen och soliditetsmålet skall uppnås, 
- televerkets ensamrätt att ansluta kontors växlar och myntapparater av-

skaffas, 
- konkurrensen på både nättjänst- och utrustningsområdet ökar, 
- teletrafiken beräknas öka med i 0 % per år, 
- den årliga inflationen under år 1988 och 1989 blir 5 % och under 1990-

1992 4 %, 
- televerkets årliga pris- och lönenivåökning blir 4 % under perioden, 
- låneräntorna blir 11 %, 
- televerkets taxehöjningar blir 3 % per år, 
- den genomsnittliga produktivitetsökningen (omsättningsökning i fast 

pris per anställd) uppgår till 6 % per år. 

2.7 Televerkets investeringar 

Televerket beräknar investeringarna under perioden till ca 25,3 miljarder 
kr. Investeringarna beräknas fördelas relativt jämnt mellan åren. Merpar
ten avser investeringar i telenätet, drygt 5 miljarder per år. 

Jämfört med tidigare år beräknas investeringarna i telestationer bli 
högre eftersom krav ställs på snabbare utbyggnad av digitala förbindelser i 
storstadsregionerna. Även investeringar i anläggningar för mobilradio be
räknas öka. Trafiktillväxten väntas bli högre än vad som tidigare antagits. 
Investeringarna i datastationer minskar. Detsamma gäller terminalutrust
ningar. 

2.8 Nätutveckling 

Televerkets strategi är att telenätets utbyggnad skall vara marknadsstyrd 
och i möjlig utsträckning utföras med digital teknik. Kapaciteten byggs ut 
efter verklig belastning och prognoser för förändringar i bl. a. kundanslut
ningar och trafik. 

Televerkets huvudlinje är att vidareutveckla, marknadsföra och under
hålla öppna nättjänster. Inom ramen för de öppna nättjänsterna finns 
möjlighet att tillgodose efterfrågan på nättjänster för slutna användargrup
per. Det kan ske genom att en gemensam teknikbas utnyttjas, t. ex. 
Centrex, "pakct"-förmedlande nät, serviceorganisationer etc. Det är dock 
en strävan för televerket att genom ökad samtrafik, integration i produk-
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tionen och utökad standardisering verka för en öppnare kommunikation 
som svarar mot aktuella kundbehov. 

Koncernen skall också kunna erbjuda överföringskapacitet till konkur
renskraftig hyresnivå. 

Teletrafiken har från år 1985 ökat betydligt mer än under tidigare år på 
1980-talet. En avgörande orsak är att olika former av datakommunikation 
ökar med ca 30 % per år. Telefontrafikens ökningstakt är relativt sett lägre 
(ca 5 %) men av stor omfattning i absoluta tal. Trafiken beräknas fortsätta 
öka kraftigt under de närmaste åren. Totalt beräknas trafiken i det gemen
samma nätet växa med I 0% per år under perioden fram t. o. m. år 1992. 

I november 1987 invigdes i Sverige som första land i världen ett riks
täckande digitalt kopplat höghastighetsnät. Därmed togs ett viktigt steg 
mot ISDN som står för Integrated Services Digital Network, vilket betyder 
tjänsteintegrerat digitalt nät. Detta innebär att flera tjänster erbjuds via en 
och samma anslutning. Idag har varje tjänst sin anslutning. 

Under treårsperioden kommer större delen av ett rikstäckande fiberop
tiskt långdistansnät att installeras. Detta ger bl. a. förutsättningar för höjd 
driftsäkerhet i form av ökad reservkapacitet i kombination med automa
tisk digital gruppomkoppling. Man har påbörjat studier för införande av 
radiolänksystem med 565 Mbit/s. För den internationella trafiken kom
mer tillkomsten av nya fiberoptiska sjökablar att ge kraftiga kapacitetstill
skott både för interkontinentala och europeiska relationer. Satelliter kom
mer dock även fortsättningsvis att användas för att överföra viss del av 
trafiken. 

En planerad utbyggnad med AXE, upp till 350000 nummer per år, ger 
en fortsatt hög moderniseringstakt under perioden. 

Det digitala systemet kommer i ökad utsträckning att introduceras i det 
lokala nätet under perioden för att möta väntade kundkrav på olika former 
av digital kommunikation via det allmänna telenätet. 

Den ökande konkurrensen för nättjänster gör sig i första hand gällande i 
tätorter. Om televerket skall vara konkurrenskraftigt i dessa områden kan 
glesbygdsnätet i framtiden inte subventioneras i samma omfattning från 
de intäkter som genereras i tätorter. Därför måste både billigare och 
effektivare lösningar av nätutbyggnaden utnyttjas i glesbygd. 

Forskningsinsatserna beträffande nätutveckling kommer att inriktas på 
optosystem, framtida kopplingssystem och nätarkitekturer. trafikteori och 
nätoptimering samt tillämpning av nya metoder och teknologier i drift och 
underhåll. 

2.9 Televerkets tjänster 

Telefontätheten i Sverige ligger enligt internationell statistik högre än i 
något annat land och sedan lång tid tillbaka intar Sverige en tätplats när 
det gäller antalet anslutningar till telefonstationer. Den höga telefonanslut
ningen är betydelsefull när det gäller att tillgodose det växande behovet av 
data- och textkommunikation. Sverige har också fler dataanslutningar per 
innevånare än i något annat land i Europa. 

Televerkets affårsstrategi vad gäller verkets tjänster är följande: 
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- att erbjuda en väl definierad telefonnätjänst till hushållen i hela landet 
på ett enhetligt sätt samt till ett lågt och enhetligt pris med god service, 

- att i konkurrens erbjuda svenskt näringsliv och förvaltning ett heltäck
ande utbud av nationella och internationella telekommunikations
tjänster, med en av marknaden efterfrågad kvalitet, på kommersiella 
villkor, 

- att i konkurrens erbjuda kontorsväxlar, fastighetsnät, lokala nät samt 
kommunikationsinriktade terminaler (telefoner, fax, PC), 

- att erbjuda marknadens bästa tekniska service och driftövervakning 
inom telekoinmunikationsområdet, 

- att tillhandahålla och verka för utvecklandet av öppna och standardise
rade telekommunikationstjänster, 

- att samverka med andra aktörer på telekommunikationsmarknaden för 
att skapa bred uppslutning kring televerkets nättjänstlösningar. 
Under planeringsperioden bedömer televerket att den svenska telekom

munikationsmarknaden helt kommer att öppnas för konkurrens. Detta 
innebär snabbt växande konkurrens på produkter, fastighetsnät, service 
och nättjänster. Ett antal operatörer på nättjänstmarknaden bygger för 
närvarande upp en position på marknaden. 

Televerkets primära utbud av tjänster består av: 
- öppna och företagsinterna nättjänster. 
- kommunikationssystem (kontorsväxlar, fastighetsnät inkl. lokalnät), 
- service (drift, felavhjälpning, utbildning, etc.), 
- personliga tjänster. 

Personliga tjänster erbjuds dels som stödtjänster till automatiska nät
tjänster, dels som rent kommersiella tjänster. exempelvis passningstjäns
ter. väckning etc. Televerket anser att denna personliga service är ett 
viktigt komplement till övriga tjänster som erbjuds av marknaden. 

Televerket har även ett utbud av: 
- jackningsbara terminaler, 
- nummerinformation, 
- offentliga telekommunikationer. 

Lättheten att telefonera i Sverige har fört med sig stora krav på möjlighe
ten att ringa även utanför hemmet och arbetsplatsen. Televerket har för 
detta ändamål 42 500 telefonautomater varav 16 000 är tjänsteautomater 
och 26 500 är abonnerade. År 1987 omsattes 170 milj. kr. Verksamheten 
går f. n. med förlust. Verkets mål är att verksamheten skall bära sina 
kostnader men inte nödvändigtvis ge något överskott. Under planerings
perioden kommer ca 20000 automater att förnyas. 

ISDN erbjuder höga överföringshastigheter och "intelligenta" funktio
ner för ljud. data och bild. Ett fältprov med ISDN startar i början av år 
1989 och beräknas vara avslutat 1990. Samtrafik med andra nät och med 
Danmark ingår i provet. Definitiv ställning till den kommersiella utbygg
naden av ISDN tas efter det att fältprovet har utvärderats. Den kommersi
ella introduktionen blir beroende av en avvägning mellan efterfrågan och 
televerkets kostnader. Introduktionen är vidare tidsmässigt beroende av 
det arbete som bedrivs inom de internationella standardiseringskommis
sionerna. 
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Televerket erbjuder ett av världens bredaste sortiment av tjänster för 
datakommunikation. Med den komplettering av tjänsteutbudet som nu 
skett kan så gott som alla kunders behov av datakommunikation tillgodo
ses. 

Datel står för datatrafik såväl via uppringda förbindelser i telefonnätet 
som via fast uppkopplade förbindelser. Datel är den volymmässigt största 
datakommunikationstjänsten med en stark tillväxt under år 1987. 

Datex är världens största datanät. Utvecklingen har utgått från knappt 
900 anslutningar år 1981 till närmare 28 000 vid utgången av år 1987. 
Datextjänsten är byggd speciellt för datatrafik med krav på mycket goda 
egenskaper avseende kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Tjänsten är lätt 
att skräddarsy efter kundbehov. Samverkande tjänster finns inom Norden 
och i Västtyskland. 

Datapak innebär en "paketförmedling" som bl. a. ger möjlighet att kom
municera mellan utrustningar som arbetar med olika dataöverföringshas
tigheter. Datapaktjänsten kan samverka med över 70 länder. Antalet abon
nenter var i slutet av år 1987 2 I 00 st. 

Videotex har en fortsatt positiv utveckling. Trafiktillväxten var under år 
1987 67 % och antalet anslutningar ökade med 35 %. 

Det nordiska mobiltelefonsystemet NMT har rönt stor internationell 
uppmärksamhet. Arbete pågår för att skapa ett gemensamt europeiskt 
mobiltelefonsystem för 1990-talet. Vid utgången av år 1987 hade NMT
systemet 160000 kunder i Sverige och i hela Norden ca 432000. Systemet 
expanderar kraftigt. 

Kabel-TV-verksamhet bedrivs i en särskild division. Televerkets lång
siktiga inriktning syftar till att distributionen successivt skall integreras 
med distributionssystem för många andra tjänster i ett bredbandigt nät 
fram till kunderna. Prognoserna pekar på att ca 800000 hushåll, spridda 
över hela landet, kan vara anslutna år 1990. Investeringarna för televerkets 
del motsvarar enbart några procent av de totala nätinvesteringarna. 

2.10 Televerkets bolag 

Tcleinvest AB är ett av televerket helägt moderbolag till övriga bolag inom 
tcleverkskoncernen. Inom Teleinvest AB finns vissa servicefunktioner för 
verket som exempelvis fastighetsförvaltning. Företagen är grupperade i 
fem affärsområden. Dessa är säljrelaterad verksamhet, speciella nättjäns
ter, industri, programvara/hjälpmedel samt konsultverksamhet. I gruppen 
fanns den 30 juni 1988 nio helägda dotterbolag, ett antal hel- eller delägda 
dotterdotterbolag samt delägda bolag. 

Målet för Teleinvestgruppen är att marknadsföra och underhålla möjlig
heter till telekommunikation. Verksamheten skall bedrivas på sunt affärs
mässig basis med tillfredsställande lönsamhet. 

Ett viktigt mål under perioden är att försöka utveckla Teleinvestgrup
pens kundsida. De företag som hitintills haft televerket som praktiskt taget 
enda kund bör i flertalet fall aktivt arbeta med en breddning av kundbasen 
för att få en bredare närkontakt med marknadsutvecklingen inom verk
samhetsområdet. 
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Under år 1987 lades tonvikten på att vidareutveckla affärsområdet 
speciella nättjänster. Därmed avses tjänster som stimulerar utnyttjandet 
av telenätet. Inom detta affårssegment finns två helägda dotterbolag Tele
delta och Tclclarm samt det delägda bolaget Scandinavian Telecommuni
cation Services (STS). STS ägs av de fem nordiska länderna och erbjuder 
globala telenät till nordiska företag för deras behov av data- och meddelan
detrafik. 

Av omsättningen inom Teleinvest AB svarade Tel i AB under år 1987 för 
ca 38 %. Teli AB utvecklar och tillverkar produkter och system som stöder 
televerkskonccrnens ambitioner att vara ledande på den svenska markna
den. Produkterna är emellertid starkt konkurrensutsatta och lönsamheten 
under år 1988 har inte varit tillfredsställande. Under året har därför ett 
rationaliseringsprogram gåtts igenom för att anpassa kostnader och organi
sation till rådande marknadsförutsättningar. 

Under år 1987 uppgick investeringarna i Teleinvcstgruppen till ca 2 
miljarder kr. Under perioden beräknas investeringarna till ca 1 miljard kr. 
per år. 

3. Föredragandens överväganden 

3.1 Inriktning av televerkets verksamhet 

Riksdagen behandlade under våren 1988 frågan om inriktningen av tcle
politiken (prop. 1987/88:118, TU 28, rskr. 402). Då analyserades även 
inriktningen av televerkets verksamhet. Under perioden 1988-1991 skall 
verksamheten inriktas på 
- en fortsatt koncentration på nätutveckling och nättjänster, 
- effektivisering och behovsanpassning av investeringarna, 
- åtgärder för att möta en ökande konkurrens, 
- en ökad kostnadsanpassning av avgifterna som delvis får ske selektivt. 

De insatser som kommer att göras baseras på ett åtgärdsprogram, Kraft
samling 90, som verket arbetat fram. I det ingår bl. a. förbättrad investe
ringsstyrning för att bromsa kapitalkostnaderna och en effektivisering av 
säljorganisationen. 

I den treårsplan som nu föreligger har verket fullföljt de intentioner som 
lagts fast. Jag anser inte att det finns anledning att nu föreslå någon 
förändring av den generella inriktningen utan vill understryka vikten av 
att verket ges möjlighet att med konsekvens och kraft fullfölja arbetet. 

I viss utsträckning kommer dock förutsättningarna att förändras genom 
att verksamheten blir allt mer konkurrensutsatt. I enlighet med av stats
makterna fattade beslut kommer det s. k. anslutningsmonopolet att helt ha 
upphävts under år 1989. Televerket har dock ännu en helt dominerande 
ställning vad gäller olika nättjänster. Detta ställer också krav på verket vad 
gäller speciellt hänsynstagande till vissa kundkategorier. Hur detta närma
re skall utformas prövas av post- och teleutredningen. Utredningens för
slag och den vidare behandlingen av dessa kan komma att medföra vissa 
förändringar av verkets förutsättningar för verksamheten under treårspe-

11 Riksdagen 1988189. l .rnml. Nr 100. Bilaga 8 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 8 

161 



rioden. Jag återkommer till regeringen med förslag i dessa avseenden när 
utredningsresultatet föreligger. 
· Ny teknik införs fortlöpande för telekommunikationer. Den nya tekni

ken medför också ökade möjligheter för utomstående företag att konkurre
ra med verket med vissa nättjänster. Jag vill erinra om att statsmakterna 
tidigare förutsatt att konkurrensutsatt verksamhet antingen skall bedrivas 
inom televerket med stringent genomförd särredovisning eller bedrivas i 
bolagsform. 

Verket kommer även framgent att ha en helt dominerande ställning men 
kan troligen behöva göra justeringar av verksamheten för att anpassa sig 
till en mer konkurrensutsatt tillvaro. Bland annat kommer vissa prisstruk
turer att behöva förändras. 

Jag anser att konkurrens inom telekommunikationerna kan vara till 
gagn för samhället. Som jag framhöll i propositionen om inriktningen av 
telcpolitiken är konkurrensen inget självändamål utan ett medel för att 
uppnå högre effektivitet i produktionen av teletjänster och större valfrihet 
för konsumenterna. Jag anser det därför nödvändigt att verket inom vissa 
ramar ges frihet att fortlöpande anpassa service m. m. till en eventuellt 
förändrad situation. 

3.2 Servicemål 

Som jag anfört under Postväsende har den översyn av treårsplanesystemet 
som pågår inom regeringskansliet i ett första steg lett till att statsmakternas 
styrning av post- och televerken bör formuleras i något ändrade termer. 
Syftet härmed är att tydliggöra sambanden mellan de olika styrinstrumen
ten. Fortsättningsvis bör synsättet vara att målen läggs fast samtidigt som 
vissa restriktioner eller krav på verksamheten anges. 

Enligt den av statsmakterna fastlagda telcpolitiken skall telesystemet 
utformas så att det ger god tillgänglighet och service för grundläggande 
telekommunikationer. Detta bör ses som televerkets primära mål och bas 
för verksamheten. Med andra ord är det vad verket måste åstadkomma 
inom de ramar som statsmakterna fastställer i form av högsta godtagbara 
prishöjningar och lägsta accepterade soliditet. Den reala avkastningen på 
kapital som investeras i televerkets verksamhet skall på lång sikt i genom
snitt vara ungefär lika hög som på kapitalinvcsteringar i andra verksamhe
ter. Statsmakterna kräver vidare att verksamheten skall "gå ihop" ekono
miskt och lämna viss ränta på statskapitalet och statslånet. Dessutom bör 
statsmakterna Ja ställning till de övergripande strategier som televerket 
tillämpar för sina investeringar. Jag återkommer något till detta i det 
följande. 

Även om staten genom televerket givetvis skall kunna erbjuda även 
andra telekommunikationer är det inte möjligt eller lämpligt att staten tar 
ett övergripande ansvar annat än för de grundläggande kommunikationer
na. 

Jag anser därför att regering och riksdag primärt bör behandla service
mål för de grundläggande telekommunikationerna. De viktigaste service-
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målen är mått på framkomlighet och tillförlitlighet i telefonnätet samt 
leveranstider och underhåll för anslutningar. 

Den nuvarande framkomligheten framgår av fig. 
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Målet för framkomligheten fastställdes av riksdagen våren 1988 (prop. 
1987 /88: 118, TU 28, rskr. 402) till i genomsnitt minst 98 % från och med 
år 1988. Under år 1987 var målet 97,5%. Av figurerna framgår att målet 
överträffades under år 1987. Ett teleområde har dock inte uppnått fullt så 
goda resultat. De avsevärda investeringar och insatser för förbättrad nät
övervakning som genomförts under senare år har lett till successivt bättre 
framkomlighet. Jag anser det angeläget att resurserna under treårsperioden 
inriktas på att uppnå målet för framkomlighet i samtliga teleområden. 

Enligt de av riksdagen fastställda målen för felavhjälpning skall minst 
55 % av felen vara åtgärdade inom 8 arbetstimmar helgfri måndag till 
fredag. I genomsnitt skall ett fel vara åtgärdat inom högst 2, l arbetsdagar. 
Även det målet har uppnåtts under år 1987. 

Den genomsnittliga leveranstiden för en anslutning till telefonnätet är 
17 dagar vilket överensstämmer med målet. 

Jag anser inte att det finns skäl att nu föreslå någon ändring i målen. Den 
nuvarande målsättningen synes vara väl förenlig med kundernas krav och 
en höjning kan knappast anses vara ekonomiskt försvarbar. 

3.3 Investeringar 

För att fortlöpande kunna uppfylla servicemålen samt följa med den 
tekniska utvecklingen inom teleområdet är televerkets årliga investeringar 
mycket omfattande. ca 7,5 miljarder kr., och verket är därmed en av vårt 
lands största investerare. Med hänsyn till den belastning på kapitalmark
naden som detta utgör och investeringarnas betydelse för verkets service 
och ekonomiska resultat är det ytterst viktigt att verket har en effektiv 
styrning av sina investeringar. Verket har också som en betydelsefull del av 
sitt strategiprogram Kraftsamling 90 en förbättrad investeringsstyrning. 

I riksdagens beslut om inriktningen av telepolitiken underströks vikten 
av att medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen i landets 
olika delar erbjuds tillfredsställande telekommunikationer till lägsta möjli
ga samhällsekonomiska kostnad. Med hänsyn härtill är det angeläget att 
verket planerar omfattningen och inriktningen på sina investeringar så att 
ett optimalt ekonomiskt resultat erhålls med bibehållen servicenivå. Ver
kets målsättning med investeringarna är att öka intäkterna och begränsa 
kapitalkostnaderna. Investeringarna styrs bl. a. av förväntade förändringar 
av efterfrågan på verkets tjänster. För den förevarande treårsperioden har 
detta föranlett verket att beräkna en höjning av investeringarna på telesta
tioner i och med krav på snabbare utbyggnad av digitala förbindelser i 
storstadsregionerna. Vidare kommer investeringarna i anläggningar för 
mobil radio att öka med anledning av en beräknad större trafiktillväxt. 

I televerkets högtekniska verksamhet är investeringsunderlaget natur
ligen mycket tekniskt baserat. Jag anser det därför inte möjligt eller lämp
ligt att regering och riksdag fortlöpande tar ställning till investeringarna. 
Jag anser dock att statsmakterna med lämpliga mellanrum bör ta ställning 
till strategin bakom investeringsbesluten för att kunna bedöma hur plane
rade investeringar påverkar verkets service- och verksamhetsinriktning 
samt deras effekter_ på verksamhetens ekonomi. Inom regeringskansliet har 
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vidare inletts ett arbete med att analysera hur samhällsekonomiska be
dömningar bör komma in i investeringsprocessen. Jag avser att återkom
ma till regeringen med förslag till former för statsmakternas behandling av 
televerkets investeringar. 

3.4 Pris 

Sett över en längre period har telefontaxorna utvecklats långsammare än 
konsumentprisindex och ligger internationellt sett på en mycket låg nivå. 
En orsak till den gynnsamma prisutvecklingen är att produktivitetsutveck
lingen varit god. Arbetsproduktiviteten ökade under år 1987 med 7 %, 

definierad som omsättningsökning i fast pris per anställd. Under den 
senaste femårsperioden uppgick den genomsnittliga produktivitetsökning
en till 6 %. Motsvarande ökning beräknas för förevarande treårsperiod. En 
orsak till den gynnsamma utvecklingen är den nya tekniken som innebär 

mindre krav på arbetsinsatser. Det är angeläget att produktiviteten kan 
öka även fortsättningsvis. 

Dagens taxor följer inte kostnaderna för de olika tjänsterna. Detta 
förhållande är förenat med regionalpolitiska och samhällsekonomiska 
nackdelar. Vidare kommer utvecklingsmöjligheterna inom tclekommuni
kationsområdet att medföra en ökad konkurrens. Mot den bakgrunden har 
riksdagen våren 1987 godkänt en taxeomläggning som innebär att telever
ket ges möjlighet att successivt anpassa sina taxor till vad som är affärs
mässigt inom ramen för de krav som ställs på service, regional balans och 
sociala hänsyn. Den ram som därvid skall gälla bereds för närvarande i 
den tidigare nämnda utredningen. 

Den genomsnittliga prishöjningen beräknas bli ca 3% per år. Jag anser 
att en sådan prisutveckling bör kunna accepteras. Inom ramen för arbetet 
med översyn av treårsplanesystemet analyseras närmare hur prisinstru
mentet bör användas i statsmakternas styrning. 

3.5 Soliditet 

Soliditet definieras här som det egna kapitalet, verkskapitalet. satt i rela
tion till totalkapitalet vid slutet av budgetåret. 

Statsmakterna har beslutat (prop. 1987 /88: 118, TU 28, rskr. 402) att 
telcverkskoncernen år 1992 skall ha en soliditet på minst 65 %. När detta 
lades fast noterades dock att det pågick en översyn av avskrivningstiderna 
för verkets anläggningstillgångar. Med hänsyn till den snabba tekniska 
utvecklingen ansåg verket det nödvändigt att i viss omfattning korta 
avskrivningstiderna. Det sades att översynen kan komma att leda till en 
sänkning av den redovisade soliditeten. I sin treårsplan beräknar verket att 
den fastlagda soliditeten ändå skall kunna uppnås år 1992. Beräkningen av 
soliditeten bygger på antagandet om en gynnsam ekonomisk utveckling. 

Vissa faktorer såsom löne- och prisutvecklingen är dock svåra att prognos
ticera så pass lång tid i förväg. Det finns därför osäkerhetsmoment som 
måste få beaktas. 

En hög soliditet är eftersträvansvärd eftersom den minskar verkets 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 8 

165 



beroende av förändringar i upplåningsmöjligheter och räntor över vilka 
verket inte har kontroll. Verket har också med en hög soliditet bättre 
möjligheter att möta resultatförsämringar. Det finns ingen anledning att 
nu revidera soliditetskravet. 

3.6 Teleinvestgruppen 

Televerkets styrelse har numera fått uttryckligt ansvar även för bolagssek
torn. Detta understryker vikten av att verk och bolag ses som en samman
hållen koncern. Det är då också viktigt att bolagssektorn utvecklas i 
enlighet med de riktlinjer som statsmakterna fastställt för televerkets verk
samhet. Det finns anledning att inför kommande treårsplan fördjupa 
diskussionen av den strategi som bör gälla för utvecklingen av bolagssfären 
och jag avser att återkomma till regeringen med förslag till. bland annat 
soliditetskrav för bolagssektorn. 

3.7 Statens telenämnd 

Riksdagen har (prop. 1987 /88: 118, TU 28, rskr. 402) beslutat att en ny 
myndighet - statens telenämnd (STN) - skall inrättas och ta över vissa 
av televerkets uppgifter. Enligt propositionen bör STN:s verksamhet fi
nansieras med avgifter. En arbetsgrupp inom regeringskansliet med före
trädare för televerket, användare, leverantörer av teleutrustning, standar
diseringskommissionen och berörda myndigheter har till uppgift att preci
sera telenämndens uppgifter. Jag kommer, sedan arbetsgruppen slutfört 
sitt arbete, att föreslå regeringen att till riksdagen anmäla från vilken 
tidpunkt STN skall börja verka samt nämndens organisation. De anslags
tekniska frågorna kommer då att underställas riksdagen. 

4. Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag förordat om inriktningen av televerkets verk

samhet under perioden 1990- 1992, 
2. godkänna de servicemål och ramar som jag har förordat för 

televerkets verksamhet under perioden 1990-1992. 
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H. Kollektivtrafik m. m. 

H l. Transportrådet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

27479000 
19 225000 
24210000 

Transportrådet (TPR) har enligt sin instruktion (SFS 1988: 1179) upp
gifter inom i huvudsak följande områden 
- trafikplanering 
- energihushållning inom transportområdet 
- handikappanpassning av kollektiva färdmedel 
- civil transportverksamhet under kriser och krig 
- riksfärdtjänsten 
- statlig upphandling av viss persontrafik på järnväg 
- regionalpolitiskt transportstöd 
- yrkestrafik och internationell vägtrafik 
- ransonering av drivmedel 

TPR leds av en styrelse som består av högst åtta personer, generaldirek
tören medräknad. Vid transportrådet finns två rådgivande delegationer, 
en för beredskapsfrågor och en för handikappfrågor samt en nämnd för 
yrkestrafikfrågor. 

TPR:s anslagsframställning 

Grunden för TPR:s verksamhet är de allmänna trafikpolitiska riktlinjerna. 
Det övergripande målet för trafikpolitiken innebär att medborgarna och 
näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande, säker 
och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska 
kostnad. Det övergripande trafikpolitiska målet har indelats i delmål som 
gäller tillgänglighet, effektivitet, säkerhet och regional balans samt att god 
miljö och hushållning med naturresurser främjas i arbetet med trafik och 
transporter. 

Trafikpolitikens inriktning skall präglas av valfrihet för konsumenterna, 
mindre detaljreglering, viss decentralisering samt av att konkurrens mel
lan olika trafikutövare och transportlösningar främjas. Samtidigt skall 
möjligheterna till samverkan mellan olika trafikgrenar och transportmedel 
tas till vara. Samhället kommer även i framtiden att ha huvudansvaret för 
transportinfrastrukturen. 

För TPR:s verksamhet innebär trafikpolitikens inriktning att givna re
gelsystem skall tillämpas så att riktiga och snabba beslut kan fattas i 
enlighet med de trafikpolitiska intentionerna, men också med iakttagande 
av ett väl avvägt brukarinflytande. I detta ligger också att undvika onödig 
byråkrati och ge en god service till allmänheten. 

För TPR innebär hu}'U(J.fors!aget en besparing på 870000 kr. under 
perioden 1989/90- 1991192. TPR föreslår följande besparingsåtgärder 
- en tjänst på generaldirektörens sekretariat återbesätts· inte vid vakans 

(270000 kr.) budgetåret 1990/91 
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- en tjänst vid yrkestrafiksektionen dras in budgetåret 1991/92 (220000 
kr.) 

- en tjänst vid planeringsenheten som för närvarande är omplacerad 
återbesätts inte vid vakans (220000 kr.) budgetåret 1991/92 

- förändringar av aktiviteter inom energihushållningsområdet budgetåret 
1991 /92 (160000 kr.). 

TPR anför i sin anslagsframställning att 1988 års trafikpolitiska beslut 
för TPR:s vidkommande medför förändringar på en rad punkter jämfört 
med hittillsvarande arbetsuppgifter och att detta kommer att påverka 
medclsbehovet redan följande budgetår. TPR:s begäran om medelsför
stärkningar kan sammanfattas enligt följande. 

I. TPR begär 500000 kr. för att utveckla sitt stöd till länsstyrelsernas 
trafikplanering. TPR föreslår att 500 000 kr. överförs till rådet från ansla
get C 4. Industriverket under tolfte huvudtiteln för detta ändamål. 

2. För vidareutveckling av rådets prognoser för person- och godstrans
porter yrkar TPR 300000 kr. för att kunna anlita externa konsulter för 
analysarbete m. m. 

3. TPR anser att statistik- och prognossektionen behöver förstärkas 
med en handläggartjänst för att kunna uppfylla de ökade krav som ställs på 
underlagsmaterial för trafikplanering. Kostnaden beräknas till 210 000 kr. 

4. TPR hemställer om ytterligare 400000 kr. till information om energi
hushållning. 

5. För åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret yrkar TPR 
4860000 kr., varav merparten (3600000 kr.) avser anskaffning av nöd
vändig skyddsmateriel för landsvägstransporter. Vidare planeras utveck
ling av ransoneringssystemet. med hänsyn till kontokortsanvändning, för
stärkning av ledningsorganisation, utbildning av personal vid CB och 
länsstyrelserna, underhåll av radioutrustning, specialbearbetning av for
donsstatistik, testkörning av bilregistret samt datalistor med fordonsupp
gifter. 

Föredragandens överväganden 

Som framgått tidigare är TPR:s arbetsuppgifter av skiftande karaktär och 
utförs inom skilda områden. Detta innebär att rådets verksamhet succes
sivt förändras. 

Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 innebär omfattande ändringar 
av TPR:s uppgifter. Beslutet innebär både ökade och minskade uppgifter. 
Förändringarna kan sägas ske inom i huvudsak följande fem sakområden: 
- yrkestrafiklagstiftning 
- handikappanpassning av färdmedel och terminaler inom den kollektiva 
trafiken 
- statsbidrag till vissa investeringar.som rör kollektiv persontrafik 
- upphandling av interregional persontrafik på järnväg 
- förhandlingar om avtal för ersättning till trafikhuvudmännen för över-
tagande av viss persontrafik på järnväg. 

·I budgetpropositionen år 1988 (prop. 1987 /88: I 00 bil. 8) anmälde jag 
att jag hade för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om en 
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översyn av resursfördelningen till transportrådets olika arbetsområden. J 
sitt trafikpolitiska beslut förutsatte riksdagen att regeringen vid sin avise
rade översyn skulle beakta de förändringar av TPR:s verksamhet som blev 
resultatet av riksdagens olika beslut med anledning av den trafikpolitiska 
propositionen. 

Mot denna bakgrund har regeringen den 15 december 1988 beslutat 
tillkalla en särskild utredare (Dir. 1988: 70) för att se över transportrådets 
verksamhet. Förutom de förändringar som riksdagens trafikpolitiska be

. slut inneburit för TPR bör gränsdragningen gentemot närbesläktade upp
gifter hos andra myndigheter ses över. Utredaren skall redovisa sina över
väganden och förslag senast den 31 januari 1990. 

Jag anser att TPR:s förslag till fördelning av besparingar på budgetår i 
enlighet med huvudförslaget bör kunna accepteras. Detta innebär att ingen 
reducering görs av TPR:s anslag H l. under det kommande budgetåret. 

TPR är funktionsansvarig myndighet för transporter inom totalförsva
rets civila del. Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet godtar 
jag TPR:s medelsbcräkning på 4 860 000 kr. 

Som tidigare framgått för TPR i sin anslagsframställning fram en rad 
yrkanden om anslagsförstärkningar under det kommande budgetåret. En
ligt min bedömning bör, i avvaktan på resultatet av översynsarbetet, inga 
förändringar utöver ovanstående göras i fråga om medelstilldelningen till 
TPR. Jag avstyrker därmed TPR:s yrkanden i övrigt. 

Pris- och löneomräkningen beräknar jag för TPR:s del till l 610 000 kr. 
Jag har i mitt förslag beaktat dels att tjänstebrevsrätten föreslås upphöra 

för TPR fr. o. m. den l juli 1989. dels förslaget om upplösning av RC
organisationen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Transportrådt't för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

an~ag på 242l0000 kr. 

H 2. Transportstöd för Norrland m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 För~ag 

242 524000 
257 300000 
297 800000 

Från anslaget ges stöd för att utveckla näringslivet i de norra delarna av 
landet genom bidrag till godstransporter och persontransporter samt till 
datakommunikation. 

Gods1ra1L1portstiidet är ett fraktbidrag i efterskott till företag. Bidrag 
lämnas för järnvägs- och landsvägstransporter i yrkesmässig trafik. Det 
gäller transporter av dels varor som förädlats inom stödområdet till hel
eller halvfabrikat samt vissa jordbruks- och livsmedelsprodukter som här
rör från stödområdet, dels råvaror och halvfabrikat som anskaffats av 
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företag i stödområdet inom vissa bestämda näringsgrenar. Särskilda regler 
gäller för transporter till hamnar och som sedan skall gå vidare med 
lastfartyg. 

Godstransportstödct lämnas med 10 till 50% av nettofraktkostnaden 
beroende på transportsträckans längd och avsändningsortens belägenhet 
inom stödområdet. 

Persontransportstödet omfattar tjänsteresor med flyg och järnväg för 
personal anställd vid industriföretag med arbetsställe inom stödområdet. 
Företagets produktion skall vara sådan att den är berättigad till godstrans
portstöd eller vara inriktad på uppdragsverksamhet av datateknisk och 
teknisk natur samt vissa former av ekonomisk uppdragsverksamhet. Stöd 
lämnas med viss procent av reskostnaden beroende på var inom stödområ
det företaget är beläget. 

Datastödet möjliggör kraftigt reducerade kostnader för datakommunika
tion med malmfälten. 

TPR:s anslagsframställning 

Bidragsbehovet för godstransports/ödet beror dels på de stödberättigade 
transporternas omfattning, dels på de taxor som de större transportföre
tagen tillämpar för sina tjänster. Volymförändringar i transportstödet 
följer i stort konjunkturutvecklingen för svensk industri och på vissa av de 
större exportmarknaderna. Ökningstakten i fråga om transportstödets om
fattning har därför varierat mellan åren. 

Med utgångspunkt från de senaste årens utveckling av godstransportstö
det samt från beräknade volym- och fraktprisökningar på 3 respektive 
10% beräknas behovet av godstransportstöd uppgå till 286,8 milj. kr. 

Reglerna för persomransportstöd har under innevarande budgetår utvid
gats till att omfatta fler delbranscher inom s. k. uppdragsverksamhet. Vi
dare har långväga anslutningsresor med flyg eller järnväg till utrikesav
gångar blivit stödberättigade. För budgetåret 1988/89 finns 13,6 milj. kr. 
anslagna till persontransportstödet, vilket TPR anser vara ett belopp som 
är rimligt för att på ett tillfredsställande sätt stödja det norrländska nä
ringslivets behov av nödvändiga affärskontakter. 

Med hänsyn till att det under budgetåret 1987 /88 endast utbetalades 7,3 
milj. kr. i persontransportstöd och med beaktande av att genomförda 
regeländringar ännu inte helt slagit igenom, beräknar TPR medelsbehovet 
till 10 milj. kr. TPR anser att persontransportstödet, liksom godstrans
portstödet, bör anvisas som förslagsanslag då det är bidragsreglerna som 
styr medelsförbrukningen. 

Till följd av riksdagens regionalpolitiska beslut år 1985, bedrivs en 
treårig försöksverksamhet med stöd till datakommunikation med malm
fälten. Försöksverksamheten påbörjades den 1 januari 1986 och skall 
utvärderas efter bidragsåret 1988. TPR räknar dock med att stödet kom
mer att lämnas även efter den treåriga försöksperiodens utgång. TPR yrkar 
därmed att 1 milj. kr. skall anvisas även för det kommande budgetåret. 
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Fördragandens överväganden 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat TPR:s hantering av transportstö
det. RRV konstaterade att transportstödet är en väl etablerad stödform 
och att TPR:s hantering av detta stöd successivt förbättrats och förenklats 
både för företagen och TPR. Vidare har produktiviteten i TPR:s gransk
ningsarbete ökat. 

Jag vill i detta sammanhang nämna den utredning om regionalpoliti
kens inriktning m. m. (Dir. 1987:4) som för närvarande pågår. I direktiven 
för översynen av TPR:s verksamhet anges att utredningsmannen i fråga om 
de transportstöd som handläggs av TPR bör samråda med den regionalpo
litiska utredningen. 

Jag beräknar i likhet med TPR att medelsbehovet för transportstöd för 
Norrland m. m. uppgår till 297 800 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Transportstöd jor Norrland m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 297 800000 kr. 

H 3. Riksfärdtjänst 

1989/90 Förslag 

*Utbrutet anslag. 

62400000* 

Från anslaget ges stöd till riksfärdtjänst. Syftet med riksfärdtjänsten är 
att ge svårt handikappade möjlighet att göra längre resor inom landet till 
normala kostnader. Berättigade till riksfärdtjänst är personer som på 
grund av sitt handikapp och brist på tillgängliga trafikmedel måste resa på 
ett dyrare sätt än normalt. 

Riksfärdtjänstresor kan ske med flyg, tåg, taxibil eller med specialfordon 
till ett pris som motsvarar kostnaden för att åka andra klass tåg. I vissa fall 
kan även ledsagare medfölja. 

TPR:s anslagsframställning 

Enligt TPR:s prognoser beräknas antalet nytillkommande resenärer med 
riksfärdtjänsten öka med drygt 4% samtidigt som antalet resor stiger med 
7 %. Detta innebär att 21 200 resenärer förväntas göra totalt 41 100 resor 
under budgetåret 1989/90. Det statliga bidraget beräknas uppgå till l 76 l 
kr. per resa. 

TPR har under år 1988 slutfört det uppdrag som rådet haft från rege
ringen att utreda riksfärdtjänstens framtida utformning. 

Enligt TPR:s bedömning uppfyller dagens utformning av riksfärdtjäns
ten målet att ge svårt handikappade möjlighet att göra längre resor till 
normala kostnader. Det finns dock en hel del brister i dagens system. 
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Handikapporganisationerna anser att riksfärdtjänsten är byråkratisk och 
krånglig för resenärerna. Vidare är systemet svårt att tillämpa för kommu
nerna, som skall pröva ansökningar och besluta om tillstånd för riksfärd
tjänst. 

I sin redovisning av utredningsuppdraget angående riksfärdtjänsten har 
TPR redovisat en rad åtgärdsförslag som i första hand syftar till att 
förenkla systemet utan att driva upp kostnaderna. 

Föredragandens överväganden 

TPR:s förslag till framtida utformning av riksfärdtjänsten har nyligen 
remissbehandlats. Beredningsarbete pågår för närvarande inom regerings
kansliet och ambitionen är att en proposition skall kunna föreläggas riks
dagen under våren 1989. 

Anslaget för riksfårdtjänsten kommer att behandlas i den nämnda pro
positionen. Jag föreslår därför att anslaget tills vidare förs upp med oför
ändrat belopp, dvs. 62 400 000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att frågan om hur transporter för 
gamla, handikappade och sjuka skall kunna effektiviseras bereds inom 
regeringskansliet. Detta arbete kan ses som en förberedelse till en eventuell 
proposition om dessa frågor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Rik~fardtjänst 

för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 62 400 000 kr. 

H 4. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

117 224000 
49000000 
34000000 

Fr. o. m. innevarande budgetår har de statliga stöd som tidigare utgick 
till kollektivtrafik, skärgårdstrafik samt till fjälltlygtrafik avvecklats. Från 
anslaget ges nu ett särskilt statsbidrag under fem år till sådan trafik som 
ersätter nedlagd järnvägstrafik. Statsbidraget är under avveckling och 
kommer att upphöra efter utgången av budgetåret 1990/91. 

TPR:s anslagsframställning 

För det kommande budgetåret beräknas anslagsbehovet minska från 49 
milj. kr. budgetåret l 988/89 till 34 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Jag godtar TPR:s beräkning och föreslår att 34 milj. kr. anvisas för budget
året 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning .for lokal och regional kollektiv persontra.fik för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 34 000 000 kr. 

H 5. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1987/88 Utgift 0 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för buss- och taxivärderingsnämn
dens verksamhet .. Nämnden prövar frågor om inlösen av trafikrörelser 
enligt 5 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik. Vidare prövar 
nämnden enligt övergångsbestämmelserna till yrkestrafiklagen ( 1988: 263) 
frågor om inlösen med anledning av återkallelser enligt 3 kap. 7 § gamla 
yrkestrafiklagen ( 1979: 559) före utgången av år 1988. 

Nämnden består av tre ledamöter med ersättare som samtliga utses av 
regeringen. Nämndens kostnader förskotteras av staten och belastar slutli
gen den inlösenskyldige genom utdebitering efter varje värdering. TPR 
svarar för nämndens kanslifunktion. 

TPR:s anslagsframställning 

TPR förordar att anslagsbcloppet under nästa budgetår förblir oförändrat 
med I 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag ansluter mig till TPR:s bedömning och föreslår att anslaget under nästa 
budgetår förs upp med ett formellt belopp på I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för 1•isst värdering.~f'örfarande för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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H 6. Köp av interregional persontrafik på järnväg 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

274000000 
583800000 

Under anslaget finansieras statens köp av viss interregional trafik på 
stomnätet, inlandsbanan och malmbanan samt omkostnadspålägg för tra
fikhuvudmännens köp av tågtrafik på länsjärnvägama i enlighet med 1988 
års trafikpolitiska beslut. 

TPR:s anslagsframställning 

TPR har i uppgift att för regeringens räkning förhandla med SJ och 
upphandla sådan interregional järnvägstrafik som bedöms vara regional
politiskt viktig, men som inte kommer till stånd på företagsekonomiska 
grunder. 

För budgetåret 1989/90 räknar TPR i sin anslagsframställning med att 
köp av trafiktjänster m. m. från SJ kommer att uppgå till 580 milj. kr. 
Detta belopp motsvarar det anslag för budgetåret 1989/90 som angavs i det 
trafikpolitiska beslutet efter en viss indexuppräkning. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare i samband med min redogörelse för konsekvenserna av 
den nya järn vägspolitiken beskrivit principerna för statens upphandling av 
tågtrafik samt den överenskommelse som transportrådct och SJ träffat om 
statens köp av viss persontrafik. 

Med utgångspunkt från 1988 års trafikpolitiska beslut beräknar jag 
anslagsbchovet till 556 milj. kr. Vidare har jag förutsatt en indexuppräk
ning på 5 %, dvs. till 583,8 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 583 800000 kr. 

H 7. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss 
persontrafik på järnväg 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

46000000 
97650000 

Under anslaget finansieras det statsbidrag som i enlighet med 1988 års 
trafikpolitiska beslut skall lämnas till trafikhuvudmännen för viss trafik på 
länsjärnvägar. 
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TPR:s anslagsframställning 

TPR har fått ett regeringsuppdrag att administrera bidraget till trafik
huvudmännen. 

För budgetåret 1989/90 räknar TPR med att ersättningsbeloppet för den 
aktuella trafiken på länsjärnvägarna kommer att uppgå till 105 milj. kr. 
Detta belopp är en indexuppräkning av det i det trafikpolitiska beslutet 
angivna anslaget för budgetåret 1988/89. 

Föredragandens överväganden 

I propositionen om trafikpolitiken inför 1990-talet angavs medelsbehovet 
till 93 milj. kr. budgetåret 1989/90. Efter en viss indexuppräkning av detta 
belopp beräknar jag anslaget till 97 650000 kr. budgetåret 1989/90. 

Med hänsyn till att anslags- och kostnadsberäkningarna mellan anslagen 
H 6. och H 7. kan komma att behöva justeras bör regeringen bemyndigas 
att göra erforderliga omfördelningar mellan anslagen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Ersättning till trafikhuvudmännen for köp av i·iss persontra

.tik på järnväg för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag 
på 97 650000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1989/90 vid behov 
omfördela medel mellan anslagen H 6. Köp av interregional per
sontrafik på järnväg och H 7. Ersättning till trafikhuvudmännen för 
köp av viss persontrafik på järnväg. 
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I. Transportforskning 
I l. Statens väg- och trafikinstitut 

1987 /88 Utgift 0 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag I 000 

I 2. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

36624000 
40700000 
41 960000 

Reservation 247732 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 174 000 kr. inte ställts till institu
tets förfogande till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har enligt sin instruktion till huvud
uppgift att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser vägar 
och järnvägar, vägtrafik och järnvägstrafik, samt säkerhet i sådan trafik. 
Institutet skall också bedriva informations- och dokumentationsverksam
het inom sitt verksamhetsområde. 

VTI leds av en styrelse. I denna ingår generaldirektören och åtta andra 
ledamöter som utses av regeringen. Antalet heltidsanställda vid institutet 
uppgår till ca 200 personer. Institutet är administrativt uppdelat på fyra 
avdelningar: en vägavdelning, en trafikant- och fordonsavdclning, en tra
fikavdelning samt en driftavdelning. Verksamheten är för närvarande 
indelad i fem olika program. nämligen trafiksystem, väg, järnväg, trafikant 
och fordon samt myndighetsuppgifter. 

VTI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, 
dels med ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudgeten 
avser att täcka kostnader för programmet Myndighetsuppgifter samt egen 
FoU-verksamhet vid institutet. 

Bidragsmedel används huvudsakligen för att höja kunskapsnivån och 
förändra kunskapsprofilen så att institutets attraktionskraft som uppdrags
myndighet kan öka samt för att utföra forskning inom områden som av 
statsmakterna angivits som viktiga men där uppdragsgivare saknas. Till 
grund för VTI:s verksamhet ligger ett av institutet utarbetat s. k. rampro
gram. 

VTI:s anslagsframställning 

Institutet föreslår i sin anslagsframställning att anslaget I 2. (Bidrag till 
VTI) bibehålls på en realt oförändrad nivå för budgetåret 1989/90 efter 
avdrag för den engångsanvisning institutet fick föregående budgetår. 

Institutet redovisar även ett besparingsalternativ innebärande att det 
treåriga huvudalternativ som inleddes budgetåret I 987 /88 fullföljs med en 
tvåprocentig real nedskärning budgetåret 1989/90. VTI avvisar dock detta 
alternativ. Motiven för detta är i huvudsak att en neddragning av bidrags-
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anslaget på sikt kommer att få konsekvenser beträffande ekonomin, som 
betydligt överstiger de temporära nominella besparingarna. Behovet av en 
stark egen FoU beror framför allt på att det enligt alla erfarenheter krävs 
en väl etablerad och erkänd forskning på hög nivå för att uppdragsgivare 
skall anlita institutet. Risken för negativt rörelseresultat för VTI:s del ökar 
också på grund av att 80% av uppdragsgivarna är statliga organ som själva 
i flera fall utsätts för en reduktion av sina anslag. 

Institutet räknar med att man vid oförändrat bidragsanslag tillsammans 
med SJ och banverket kan fullfölja och utöka den av regeringen senast i 
den trafikpolitiska propositionen uttalade prioriteringen av järnvägsforsk

ning. 

Föredragandens överväganden 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten samt den 
av mig föreslagna ändringen. 

Personal (årsarbetskrafter) 

Kostnader (tkr.) 
Myndighetsuppgifter 
Egen FolJ 
FolJ-uppdrag 
Div. försäljning 

Totalt 

Intäkter 
Anslag myndigheten 
Anslag egen FolJ 

Summa anslag 

FoU på uppdrag 
Div. försäljning 

Totalt 

1988/89 

201 

10207 
30493 
46000 

2800 

89500 

10207 
30493 

40700* 

46000 
2800 

89500 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 3 

+ 313 
+ 947 
+5000 
-1100 

+5160 

+ 313 
+ 947 

+1260 

+5000 
-1100 

+5160 

*Av angivet belopp har inte 174000 kr. ställts till institutets förfogande till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram. 

Min bedömning är att situationen för VTI inför budgetåret 1989/90 är 
sådan att en planenlig real minskning av utgifterna med 2 % kan genomfö
ras enligt det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 
1987 /88. Jag förutsätter därvid att vägverkets uppdragsforskning hos VTL 
som utgör ca hälften av den totala uppdragsvolymen vid institutet, även 
fortsättningsvis kan bibehållas på en hög nivå. Regeringen har givit väg
verket och VTI i uppdrag att senast den I juli 1989 redovisa ett femårigt 
program för vägverkets uppdragsforskning vid institutet. Jag fäster stor 
vikt vid detta arbete. Jag räknar likaså med att utvecklingen av järnvägs
forskningen vid VTl fortsätter genom samarbetsavtal mellan SJ. banverket 
och institutet i enlighet med riktlinjerna i den trafikpolitiska propositio

nen. 
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Jag har i mitt förslag beaktat avgiftsbeläggningen av redovisningsrevi
sionen vid uppdragsmyndigheter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr., 
2. till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 

1989190 anvisa ett reservationsanslag på 41 960000 kr. 

I. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

411000 
500000 

Utgår 

Reservation 484000 

Över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars värde över
stiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

VTI :s anslagsframställning 

.För budgetåret 1989/90 begär institutet ett oförändrat utrustningsanslag 
om 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För att VTI skall kunna ta tillvara den kompetens som institutet har krävs 
tillgång till tekniskt avancerad utrustning. Den anslagsfinansierade verk
samheten och uppdragsverksamheten är intimt sammanfogade. Detta le
der till att all utrustning används inom hela institutets verksamhet. 

För en fortsatt gynnsam utveckling av verksamheten är det angeläget att 
institutet har möjlighet att göra nödvändiga investeringar i ny teknik m. m. 
En möjlighet att åtminstone delvis åstadkomma detta är att utvidga upp
dragsverksamheten i syfte att ~tärka institutets ekonomi. Jag bedömer 
detta som möjligt. Den samlade verksamheten bör därför också så långt 
möjligt bedrivas så att investeringsutgifterna kan finansieras inom ramen 
för institutets ekonomi. Mot den bakgrunden föreslår jag att VTl:s behov 
av löpande investeringar fortsättningsvis får finansieras med avskrivnings
och överskottsmedel. Detta bör medföra ett incitament för VTI att effekti
visera sin planering och utöka sin uppdragsverksamhet. Mitt förslag inne
bär att utrustningsanslaget avskaffas och att all medelstilldelning till VTI 
fortsättningsvis sker via anslaget I 2. Bidrag till statens väg- och trafikinsti
tut. Regeringen bör besluta om de närmare förutsättningarna för den 
fortsatta finansieringen av VTI :s investeringar över detta anslag. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att bemyndiga regeringen att förordna om att försörjningen av 

kapital till löpande investeringar vid statens väg- och trafikinstitut i 
fortsättningen skall ske med anlitande av driftmedel under självkon

solideringsansvar. 

I 3. Statens väg- och trafikinstitut: Återanskaffning av viss 
basutrustning · 

Nytt anslag 
1989/90 Förslag 5000000 

VTI:s anslagsframställning 

En stor del av institutets nuvarande utrustning finansierades i samband 
med utlokaliseringen till Linköping. Denna utrustning är nu över 10 år 
gammal och måste enligt VTI successivt förnyas för att institutet ska 
bibehålla och vidareutveckla sin kompetens, vilket är nödvändigt för att 

konkurrenskraften inte ska gå förlorad. Institutet saknar möjligheter att 
fondera medel i den omfattning som behövs för sådana tillfälliga och 
relativt omfattande reinvesteringar. För detta krävs att extraordinära fi

nansieringsåtgärder prövas. Institutet hemställer därför om ett särskilt 
anslag för återanskaffning av viss grundläggande utrustning. Det totala 
medelsbehovet uppgår enligt VTI till ca 25 milj. kr. varav 5 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående föreslagit att investeringar i VTI:s utrustning i 
fortsättningen skall finansieras med de avskrivnings- och överskottsmedel 
som verksamheten genererar. Trots detta kommer institutet under över
skådlig tid att sakna möjlighet att med sådana medel göra mer omfattande 
investeringar i institutets basutrustning. Dessa investeringar är mot bak
grund av de skäl som institutet anfört av en sådan art att de motiverar ett 
särskilt anslag. Jag föreslår därför att ett nytt anslag inrättas för reinveste
ringar i VTI:s basutrustning. För budgetåret 1989/90 bör 5 milj. kr. anslås. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens 1•äg- och trajikinstitut: Ateranskajfning a1· viss basut

rustning för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 

5000000 kr. 
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I 4. Transportforskningsberedningen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

30736000 
35 830000 
37720000 

Reservation 13787000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 36 000 kr. inte ställts till bered
ningens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Transportforskningsbercdningen (TFB) har enligt sin instruktion till 
uppgift att planera, initiera, stödja och samordna forskning, utveckling 
och demonstrationsprojckt som rör transporter, trafik och trafiksäkerhet. 

TFB leds av en styrelse på nio personer. Vid beredningen finns ett kansli 
på 14 personer som leds av överdirektören, samt en rådgivande delegation 
med 36 ledamöter som företräder olika intressenter på transportforsk
ningcns område. Delegationen bistår styrelsen med råd och synpunkter 
beträffande forskningens inriktning. 

Beredningen har utarbetat ett långsiktigt forskningsprogram och inrättat 
ledningsgrupper för vissa av de forskningsområden som prioriterats i 
programmet. Programmet indelas i huvudområdena övergripande FoU, 
persontransporter, godstransporter och materialadministration samt tra
fiksäkerhet. 

TFB:s anslagsframställning 

Eftersom TFB inte har separata anslag för förvaltning och FoU-bidrag 
redovisar TFB hela verksamheten i enlighet med regeringens anvisningar 
för förvaltningsanslag. Det innebär att anslagsframställningen omfattar tre 
budgetår. 

TFB föreslår i sin anslagsframställning ett ökat anslag för FoU-i·erksam
het till 36 milj. kr. vilket skall jämföras med 30,2 milj. kr. för budgetåret 
1988/89. 

TFB:s långsiktiga plan visar på stora forskningsbehov inom området. En 
del av dessa får ytterligare ökad tyngd under de närmaste åren bl. a. genom 
det trafikpolitiska beslutet. Det gäller framför allt miljöproblem, järnvä
gens roll i transportsystemet, transportsystemets roll i den regionala ut
vecklingen. kollektivtrafiken och trafiksäkerheten. Om inte TFB får dispo
nera de föreslagna resurserna dvs. en ökning av det ordinarie anslaget till 
ca 36 milj. kr. per år kan detta enligt TFB innebära att det inte blir möjligt 
att snabbt få igång forskning inom de nya insatsområdena miljö och 
järnväg, eller att öka insatserna på trafiksäkerhetsområdet. Det blir också 
endast möjligt att göra mycket begränsade satsningar i internationella 
samarbetsprojekt såsom det EG-initieradc DRIVE-programmct. 

Den viktigaste orsaken till att nya satsningar inte blir möjliga annat än 
på sikt vid oförändrad anslagsnivå är enligt TFB att en stor del av FoU
medlen är uppbundna i långsiktiga projekt. Under närmaste kommande 
budgetår är således normalt i genomsnitt ca 65 % av anslaget uppbundet, 
inom vissa områden upp till 80%. Därtill kommer att långsiktiga projekt 
svårligen kan avbrytas även om inga formella beslut är tagna om medel. 

TFB har för förva/tningskostnadsde/en begärt att få bli undantaget från 
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huvudalternativet. Huvudanledningen till detta är att administrationen av 
det engångsanslag på 100 milj. kr. för utvecklingsinsatser inom kollektiv
trafiken m. m. som TFB fick genom den trafikpolitiska propositionen 
ställer speciellt st9ra krav på kansliet i form av initiativ till projekt, 
programarbete, uppföljning, anordnande av seminarier och konferenser. 
TFB ser därför ingen möjlighet att kunna bedriva verksamheten på ett 
tillfredsställande sätt om förvaltningsanslaget skall reduceras med 5 % på 
tre år enligt budgetanvisningarna. I stället anser TFB att sekreterarresur
serna måste förstärkas med en ny tjänst fr. o. m. budgetåret 1989/90 vilket 
innebär en uppräkning av förvaltningsanslagetmed 150000 kr. 

Beredningen hemställer slutligen även om att få göra åtaganden under 
anslaget I 4. för budgetåret 1990/91 om 29,0 milj. kr. och för budgetåret 
1991192 om 20,0 milj. kr., motsvarande 80 respektive 55 % av den äskade 
FoU-medelsnivån för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten samt den 
av mig föreslagna förändringen. 

Personal 

Kostnader (tkr.) 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Bidrag till forskning. 

utveckling och 
demonstrationsprojekt 

Uppdragsforskning 

Totalt 

lnkomster(tkr.) 
Anslag 14. 
Ersättning för uppdrag m. m. 

Totalt 

1988/89 

14 

5167 
(3 601 )* 

440 

30223 
I 

35831 

35 830* 
I 

35831 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

0 

+I 055 
(+ 320) 
+ 82 

+ 753 
0 

+1890 

+ 1890 
0 

+1890 

*Av angivet belopp har inte 36000 kr. ställts till beredningens disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 

Budgetåret 1989/90 är det sista året i det treåriga program som lades fast 
genom 1987 års riksdagsbeslut om forskning. Regeringen avser att föreläg
ga riksdagen en ny proposition i ärendet våren 1990. I avvaktan på denna 
är jag nu inte beredd att tillstyrka en allmän nivåhöjning av TFB:s FoU

medel utöver en uppräkning av anslaget med 6% i likhet med vad som 
föreslås för andra forskningsstödjande organ. TFB har under år 1988 fått 
en ny och mer ändamålsenlig organisation som enligt min mening bör leda 
till en effektivisering av verksamheten. Det är min bedömning att TFB:s 
ordinarie anslag tillsammans med det engångsanslag på 100 milj. kr. för 
utveckling och dcmonstrationsprojekt som beredningen fick genom den 

13 Riksdagen 1988189. I sam!. Nr 100. Bilaga 8 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 8 

181 



trafikpolitiska propositionen (prop. 1987 /88: 50 bil. 1, TU 18, rskr. 202) 
skapar möjligheter för TFB att på ett effektivt sätt initiera och stödja FoU
verksamhet på de områden som prioriterats av riksdag och regering, bl. a. 
på miljöområdet. Det är därvid viktigt att anslagen kan utnyttjas på ett så 
rationellt sätt som möjligt. Ett exempel på detta är att medel från engångs
anslaget enligt min mening utöver teknik för kollektivtrafik även bör 
kunna utnyttjas för försök och demonstrationsprojekt med miljö- och 
energieffektiv teknik i distributionsfordon. 

Beträffande de internationella samarbetsprojekten om FoU på vägtrafik
sektorn, framför allt det EG-initierade FoU-programmet DRIVE (Dedica
ted Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe), anser jag att det är 
mycket viktigt att Sverige genom TFB kan ges möjlighet att delta i sådant 
samarbete, inte minst mot bakgrund av c.e uttalanden som riksdagen gjort 
med anledning av propositionen om Sverige och den västeuropeiska inte
grationen (prop. 1987 /88:66). Forskning kring hur ett framtida europeiskt 
vägtrafikssystem baserat på modern informationsteknologi kommer att 
påverka samhället ur bl. a. trafiksäkerhets-, miljö-, energi- och logistisk 
synvinkel är av central betydelse, och det är viktigt att Sverige kan få del av 
resultaten. Detta kräver svenska statliga resursinsatser eftersom våra fors
kare inte kan få del av för ändamålet avsatta EG-medel. Även vägverket 
och styrelsen för teknisk utveckling avser enligt vad jag erfarit att inom 
sina resp. ansvarsområden stöjda svenska FoU-insatser inom DRIVE
programmet. 

Av regeringens finansplan framgår att särskilda resurser har avsatts för 
bl. a. svenskt deltagande i delar av EG:s forsknings-och utvecklingsprogram. 
Jag avser därför att föreslå regeringen att återkomma till dessa frågor i 
vårens kompletteringsproposition. 

Beträffande de medel för energirelaterad transportsystem.forskning från 
den treåriga energiforskningsramen som integrerats i TFB:s ordinarie 
FoU-anslag förordar jag en minskning till 3 milj. kr. för budgetåret 
1989/90 i enlighet med det forskningspolitiska beslutet år 1987. Jag har i 
denna fråga samrått med chefen för miljö- och energidepartementet. 

Utvecklingen inom informationsteknologin och telekommunikation.\'Om

rådet har stor betydelse för samhället och inte minst för transportsektorn. 
För närvarande pågår diskussioner om initiering av ny framtidsinriktad 
forskning med inriktning mot post- och telesektorerna. Studierna syftar 
bl. a. till breddad, långsiktig kunskapsuppbyggnad om samhällseffekterna 
av alternativa utvecklingssccnarier på dessa områden. TFB är ett i förhål
lande till affarsverken obundet forskningsstödjande organ som därför en
ligt min mening är lämpligt att administrera FoU-projekt med denna 
inriktning. Enligt vad jag erfarit kommer beredningen under budgetåret 
1989/90 att inleda sådan verksamhet. Jag förutsätter att denna FoU
verksamhet kan finansieras med medel dels från TFB:s anslag, dels från 
post- och televerken. 

Beträffande TFB:sjorvaltningskostnader vill jag anföra följande. Med de 
ökade FoU-medel som beredningen erhållit genom de forsknings- resp. 
trafikpolitiska besluten följer ökad administration, vilket anstränger 
TFB:s begränsade kansliresurser hårt. Jag har av detta skäl beräknat medel 
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för en ny sekreterartjänst i enlighet med TFB:s förslag. Med en sådan 
resursförstärkning bör dock enligt min mening TFB kunna tillämpa ett 
treårigt huvudalternativ för sina förvaltningskostnader med en av bered
ningen föreslagen reell nedskärning med I, 7 % för budgetåret 1989/90. 

Jag har i mitt förslag beaktat dels att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 
för TFB fr. o. m. den I juli 1989, dels förslaget om upplösning av RC
organisationen. 

Jag anser att beredningens medelsdispositioner för budgetåren 1990/91 
och 1991/92 bör anpassas till den av mig föreslagna medelsnivån för FoU
ändamål och föreslår mot bakgrund av detta ramar på 24 resp. 17 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Transpor(forskningsberedningen för budgetåret 1989/90 an

visa ett reservationsanslag på 37 720000 kr., 
2. medge att regeringen bemyndigar transportforskningsbered

ningen att besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och 
demonstrationsprojekt under budgetåren 1990/91 och 1991 /92 
inom en ram av 24000000 kr. resp. 17000000 kr. 
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J. Övriga ändamål 
J 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1987188 Utgift 0 
1988/89 Anslag l 000 
1989/90 Förslag l 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är central 
förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografis
ka frågor. SMHI skall särskilt bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad 
forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde. 

SMHI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och sex 
ledamöter som utses av regeringen. En av ledamöterna är ordförande. 

SMHI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge
ten, dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets 
myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck
ning. 

SMHI:s anslagsfra~ställning 

Det ekonomiska resultatet av SMHI:s verksamhet för budgetåret 
1987 /88, budgeten för 1988/89 och bedömningarna för 1989/90 framgår 
av följande sammanställning. 

Utfall Budget Prognos 
1987 /88 1988/89 1989/90 
tkr. tkr. tkr. 

Intäkter 
Myndighctsuppgifter 115 963 101318 108 655 
Uppdragsvcrksamhet 84216 111000 115000 
Övrigt 9024 8000 8000 

209203 220318 231655 

Kostnader 203470 213318 223155 

Resultat före avskrivningar 5733 7000 8500 

Uppdragsverksamheten ökar successivt och uppgår i dag till ca 50% av 
SMHI:s totala omsättning på drygt 200 milj. kr. Särskilt prognosverksam
heten har ökat kraftigt under 1980-talet. Prognosverksamheten exkl. luft
farten omsätter för närvarande ca 19 milj. kr. och beräknas vid oförändra
de konkurrensförhållanden öka med ca 10 % per år. 

Luftfartsverket, som är institutets största uppdragsgivare, svarar för ca 
40 milj. kr. eller ca 40% av uppdragsverksamheten. 

Uppdragsverksamhetens ökning ligger i linje med riksdagens och rege
ringens krav på att institutet skall bedriva sin verksamhet på affärsmässiga 
grunder. Detta förut!!ätter enligt SMHI möjligheter att även vid konjunk
turnedgångar bedriva utvecklingsarbete. SMHI hemställer därför om att få 
avsätta överskott i rörelsen i en resultatutjämningsfond. För budgetåret 
1987 /88 uppgår överskottet till ca l milj. kr. 

Utbyte av observationsdata sker dagligen över hela världen via ett 
globalt telekommunikationssystem. Dessa data är tillgängliga för bl. a. 
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utländska företag som härigenom ges möjlighet att konkurrera med SMHI. 
Eftersom den svenska vädertjänsten är den enda i Europa som tar betalt 
för den s. k. basverksamheten innebär detta att SMHI gentemot andra, 
t. ex. utländska vädertjänster och företag, hamnar i en oförmånlig konkur
renssituation. SMHI vill uppnå en ökad affarsmässighet och utveckla 
denna del av verksamheten. Detta kräver samtidigt enligt SMHI att kon
kurrensen sker på relativt lika villkor. Av denna anledning vill SMHI ha 
möjlighet att bilda ett aktiebolag. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har (prop. 1980/81: 149, s. 6, TU 27, rskr. 334) ställt sig bakom 
dåvarande föredragandens uppfattning att de arbetsformer som gäller för 
våra affarsverk i så stor utsträckning som möjligt bör gälla även för SMHI. 
Jag anser att ett sätt att öka institutets ekonomiska beslutsbefogenheter är 
att i förening med ett väl avgränsat ekonomiskt ansvar ge SMHI möjlighet 
att genom fondering balansera vinst/förlust i rörelsen. SMHI utvecklar 
fortlöpande sina produkter. Detta arbete är resurskrävande och kräver 
samtidigt en viss kontinuitet. Med en resultatutjämningsfond ges möjlig
heter att bedriva arbetet med att utveckla bättre produkter och produk
tionsmetoder även vid en eventuell tillfällig försvagning av SMHI:s resul
tat. 

SMHI skall enligt riksdagsbeslut (prop. 1984/85: 100 bil. 8, s. 141, TU 
17, rskr. 207) successivt föra över en skälig andel av kostnaderna för sin 
basverksamhet till affarsverksamheten, så att full kostnadstäckning upp
nås. Detta innebär att SMHl:s uppdragsverksamhet blir dyrare än t. ex. 
utländska företags prognosförsäljning här i landet. Framför allt på sikt kan 
detta bli ett allvarligt problem för SMHI. 

Institutets affarsutveckling är nära knuten till utvecklingen inom avan
cerade teknologi om råden som t. ex. radar och satellitteknologi. SMHI har 
uppmärksammat den ökande konkurrensen på prognosområdet. Situatio
nen i dag är den att svenska och utländska företag har tillgång till väderda
ta som gör att man i konkurrens med SMHI kan bedriva prognosverksam
het på svenskt område. Jag anser det därför viktigt att underlätta SMHI:s 
samarbete med svensk industri på detta område. 

SMHI har i en särskild skrivelse till regeringen tagit upp frågan om att 
bilda ett aktiebolag. Jag anser av olika skäl det väsentligt med en väl funge
rande vädertjänst i landet. När det gäller den svenska vädertjänstens affars
inriktade del är det av stor betydelse att den ges möjlighet att ta upp konkur
rensen på I ika vi Il kor med utländska vädertjänster. Ett sätt att uppnå detta är 
att låta SMHI komplettera sin verksamhet genom att ingå som delägare i ett 
aktiebolag. 

Förutsättningar för ett delägarskap är att bolaget skall driva försäljning 
och distribution av meteorologisk information och meteorologiska tjänster 
till kunder i Västsverige samt annan därmed förenlig verksamhet. Samtli
ga kostnader och intäkter som hänför sig till SMHl:s engagemang i bolaget 
skall redovisas särskilt. Det är därvid angeläget med en klar avgränsning 
mellan SMHI och bolaget. För att tillgodose detta skall institutet i samråd 
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med riksrevisionsverket utforma regler som tillgodoser dessa behov. I 
detta sammanhang utgår jag ifrån att vinstmedel som hänför sig till statens 
ägarandel inte automatiskt tillfaller SMHI. 

Jag har erfarit att bolagets säte skall vara i Mölndal. 
Mot bakgrund av vad jag anfört föreslår jag att staten genom SMHI får 

gå in som delägare i detta bolag. Initialt beräknas aktiekapitalet 
till totalt 700000 kr. Finansieringen av SMHI:s del av aktiekapitalet bör ske 
genom att balanserade vinstmedel i SMHI:s rörelse tas i anspråk. Något 
tillskott från statsbudgeten krävs alltså inte. 

För att tillgodose samhällets behov av en bättre anpassad väderservice 
beslöt riksdagen (prop. 1983/84: 125 bil. 4, TU 27, rskr. 315) att anvisa 
medel till en pilotanläggning för ett framtida vädcrtjänstsystem - Promis. 
Trafikutskottet förutsatte därvid att erfarenheterna av försöksvcrksamhe
ten redovisades för riksdagen, vilket jag nu avser att göra. 

Av den lägesrapport som SMHI har presenterat framgår att projektet av 
skilda skäl har blivit ca två år försenat. Pilotanläggningen Promis kommer 
i början av år 1989 att starta den operationella prognosproduktionen. Den 
operativa starten har föregåtts av en kartläggning av marknaden för korta 
detaljerade prognoser samt marknadsföringen av dessa. T. o. m. budget
året 1987 /88 uppgår SMHI:s satsning i personella resurser i projektet till 
motsvarande 13, 7 milj. kr. Vid tiden för beslutet om projektet beräknades 
SMHI:s insats i denna del till ca 9 milj. kr. Vid studier av simulerad 
prognosproduktion fann SMHI att en kraftfullare satsning än beräknat 
måste göras på produktionsmetodik. Detta för att möjliggöra produktion 
av prognoser för ett stort antal kunder. Jag noterar att SMHI redan har 
kunnat nyttiggöra en stor del av detta utvecklingsarbete i sin ordinarie 
produktion samt att ovannämnda försening inte medfört ökade kostnader 
på statsbudgeten. 

Det framgår av SMHI:s rapport att pilotanläggningen haft en positiv 
industripolitisk effekt redan innan Promis operativa period startat. 
Ericsson Radar Electronics har som en följd av projektet utvecklat en 
central arbetsplats för vädertjänstproduktion, ett unikt satellitdatabearbet
ningssystem samt en ny typ av dopplerväderradar. Av dessa produkter har 
framför allt dopplerväderradarn rönt stort intresse på världsmarknaden. 
Hittills har Ericsson Radar Elcctronics sålt ett trettiotal väderradarsystem 
till ett tiotal länder till ett sammanlagt värde av över I 00 milj. kr. Export
framgången och samarbetet mellan SMHI och Ericsson Radar Electronics 
har lett till att ca 100 personer i dag arbetar med meteorologiska system 
inom företaget. SMHI avser att inkomma med sin slutrapport om Promis
projektet till regeringen under hösten 1990. 

SMHI har i en särskild skrivelse till regeringen föreslagit att 97 milj. kr. 
anvisas under en tioårsperiod bl. a. för en ökad satsning på miljöeffekt
forskning. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om propositionen (prop. 1987/88:85. 
s. 170, JoU 23, rskr. 373) om miljöpolitiken inför 90-talet. Föredraganden 
föreslår förstärkta resurser för att genomföra naturvårdsverkets program 
för övervakning av miljökvalitet. Dessa kan komma även SMHI till del 
genom särskilda uppdrag från naturvårdsverket. Jag vill vidare erinra om att 
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regeringen i propositionen ( 1988/89: 10, JoU 6, rskr. 58) om särskilda åtgär
der med anledning av algblomning och säl död föreslår att 30 milj. kr. anvisas 
till bl. a. forskning och övervakning. Jag förutsätter därför att naturvårdsver
ket och SMHf samarbetar i dessa frågor. 

Jag konstaterar att de åtgärder som regeringen redan vidtagit är en god 
grund för SMHI:s arbete på detta område. Jag förutsätter att SMHI av 
berörda intressenter får uppdrag inom de områden där institutet har 
särskild kompetens. Jag är därför inte beredd att föreslå några ytterligare 
medel till SMHI för denna verksamhet. Jag har i denna fråga samrått med 
chefen för miljö- och energidepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr., 
2. godkänna att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

får inrätta en resultatutjämningsfond i enlighet med vad jag föror
dat 

3. godkänna att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
får gå in som delägare i ett aktiebolag i enlighet med vad jag 
förordat. 

J 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

115963000 
117686000* 
108 655000 

Reservation 2000000 

•Varav 15.6 milj. kr. (prisläge feb. 1987) förts över till fjärde huvudtitelns anslag D 1. 
Flygförband: Ledning och förbandsvcrksamhet. Vidare har av anslaget för budgetåret 
1988/89 768 tkr. inte ställts till SMHI:s disposition till följd av tillämpande! av en 
utgiftsram. 

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHI:s myndighetsuppgifter. 

SMHI:s anslagsframställning 

SMHI har redo\'isat ett huvudförslag enligt anvisningarna. För år 1989/90 
har SMHI beräknat besparingen till ca 1,8 milj. kr. Härutöver har SMHI 
för budgetåret 1989/90 begärt ökade anslag för följande ändamål. 

Konventionen för Eumetsat gäller med nuvarande satellitsystem t. o. m. 
år 1995. Arbetet med ett fortsatt system för vädersatelliter har emellertid 
påbörjats inom Eumetsat. Kostnaden för Sveriges del för det planeringsar
bete som föregår idrifttagningen av nya satellitsystem har SMHI beräknat 
till 2,35 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

En viktig fråga för Sverige att nu ta ställning till är vad som händer när 
nuvarande satellitsystem skall ersättas. De framtida europeiska satellitsy-
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stemen kommer med all säkerhet innebära att det nuvarande geostationära 
systemet ersätts med en ny generation sådana satelliter. Något polärt 
system inom Eumetsat finns inte i dag men kommer att behövas i framti
den för att komplettera USA:s s. k. Polar Platform. 

Den europeiska vädersatellitorganisationen Eumetsat bildades år 1986. 
Sverige, som är medlem sedan starten, förband sig då att betala 0,93 % av 
de beräknade totala kostnaderna utjämnade över åren t. o. m. år 1995. 
Sedan starten har inflationen medfört en ökning av det ursprungliga belop
pet. Sveriges betalningsprofil innebär att vi i dag är det enda landet vars 
årliga bidrag beräknas på det ursprungliga beloppet. SMHI begär därför ett 
engångsbelopp på 6,84 milj. kr. som kompensation för inträffade och 
beräknade inflationseffekter. 

SMHI har vidare aviserat att det europeiska väderprognoscentret 
ECMWF i början av år 1990 kommer att byta ut sin superdator. Datorby
tet kommer att ge medlemsländerna en ökad årlig kostnad som för Sveri
ges del beräknas till 384000 kr. Dessutom hemställer institutet om ökade 
driftmedel till övriga datorinvestcringar. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget för nästa budgetår bör beräknas med utgångspunkt i SMHl:s 
besparingsplan. Det innebär bl. a. att besparingar på 1,84 milj. kr. bör 
kunna göras. Hänsyn har då också tagits till övergången till det s. k. 
Metcom-systemet. som jag redogjorde för i förra årets budgetproposition. 

Vad gäller den framtida meteorologiska verksamheten vill jag framföra 
följande. 

Jag anser att det är viktigt att SMHI ges en möjlighet att delta i det 
internationella arbetet. Sverige anmälde redan år 1983 vid en mellanstatlig 
konferens sitt intresse av att delta i den europeiska vädersatellitorganisa
tionen Eumetsat. Dess syfte är att upprätta, underhålla och utnyttja euro
peiska operationella meteorologiska satellitsystem. Det internationella 
samarbetet är väsentligt för att fortsatt förbättra prognosverksamheten och 
för att kunna bedriva en effektiv vädertjänst. 

Kvaliteten på den operativa vädertjänsten är helt beroende av tillgången 
till bra observationer. Meteorologiska satelliter som snabbt kan samla in 
information från de mest otillgängliga områdena på jorden är i det sam
manhanget ett väsentligt komplement till de observationer som kan göras 
från marken. Redan i mitten av 1960-talet skaffade SMHI utrustning för 
att kunna ta emot satellitinformation. 

I Eumetsatkonventionen talas det om det initiala satellitsystemet. Kon
ventionen bör således tolkas som att en fortsättning avses följa på nuva
rande system. 

För att få en fullständig täckning av väderinformationsbehovet torde det 
bli nödvändigt för de europeiska länderna att i framtiden utrusta egna 
geostationära och polära satelliter med meteorologiska instrument. För 
närvarande utnyttjas amerikanska polära satelliter. USA kommer emeller
tid i mitten av 1990-talet att gå över till endast en s. k. Polar Platform. 
Detta innebär att även de europeiska länderna måste skjuta upp en Polar 
Platform. Inom ESA (European Space Agency) planerar man att lösa detta 
inom ramen för Columbusprojektet. ESA avser därför att stå för utveck-
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Iingskostnadcrna för en europeisk Polar Platform. Eumetsat avses utrusta 
denna med meteorologiska instrument och svara för de operativa kostna
derna liksom även för följande satelliter. Kostnaderna för systemet är 
ännu inte kända. Enligt SMHI:s beräkningar kan den årliga kostnaden för 
Eumetsatsamarbetct för Sveriges del fr. o. m. budgetåret 1990/91 komma 
att uppgå till i medeltal mellan 11 och 23 milj. kr. per år beroende på 
vilken fördelningsnyckel medlemsländerna kommer överens om. Med
lemsländerna diskuterar för närvarande finansieringsfrågan. Det är därför 
inte möjligt att nu ta ställning till det framtida medelsbehovet. 

Det är emellertid av största vikt att Sverige kan vara med och påverka 
hur ett framtida meteorologiskt satellitsystem skall vara utrustat och där
med kunna påverka kostnaderna för det. Den del av anslaget som avser 
Eumetsat bör därför för budgetåret 1989/90 inkludera det planeringsarbete 
som tas upp i den s. k. General Budget och bl. a. avser det geostationära 
satellitsystemet MSG och ett polärt satellitsystem. Eftersom finansierings
frågan för det framtida systemet inte lösts är jag nu inte beredd att ta ställning 
till Sveriges engagemang i Eumetsat efter det att den nya generationen satel
liter tagits i bruk. Jag föreslår att bidraget till Eumetsatförbudgetåret 1989/90 
.bör uppgå till 4,55 milj. kr. 

När det gäller SMHI:s begäran om kompensation för inflationskostna
derna konstaterar jag att begäran avser både den inflation som har varit 
sedan Eumetsatprogrammet startade år 1983 samt beräknad inflation 
t. o. m. år 1995. Jag ser inte något rimligt skäl att anvisa särskilda medel för 
kostnader som inte inkluderats i de betalningsregler som avtalats. 

För den internationella verksamheten har jag även beräknat 384 000 kr. 
till utbyte av dator vid det europeiska väderprognoscentret. 

Från anslaget betalas även bidrag till vissa andra internationella organi
sationer. Det finns skäl att vid anslagsbcräkningen särbehandla dessa 
bidrag eftersom de bl. a. är beroende av olika valutakursers inbördes 
förhållanden och endast delvis är påverkbara för SMHI. De internationel
la organisationer Sverige bidrar till via SMHI och medlemsavgiftens stor
lek framgår av följande sammanställning. Anslaget för budgetåret 1989/90 
är beräknat med hänsyn till dessa belopp. 

WMO' 
ECMWF2 

Eumetsat3 

NAos• 

Beräk
nad 
avgift 
1989190 

613000 CHF 
445000 f 
615000 ECU 5 

180000 Dkr.(60%) 
9000 f(40%) 

Yärldsmcteorologiska organisationen. 
Europeiska centret för medellånga väderprognoser. 
Europeiska vädcrsatellitorganisationen. 

Kurs 

4.35 
11.30 
7.40 
0.91 

11.30 

Kronor 

2666000 
5028000 
4550000 

164000 
102000 

Väderskeppsorganisationcn (Sverige har utträtt men är fortfarande bundet av 
vissa kapitalkostnader). 
Europcan currency unit. 
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SMHI:s anslagsfinansierade väderinformation delges via riksradions pro
gram I. Härutöver produceras väderinformationsutbudet inom ramen för 
SMHI:s uppdragsverksamhet. Sådan information lämnas t. ex. via TV, 
lokalradio och riksradions program 3. SMHI har efter samråd med Sveri
ges Radio AB och sjöfartsverket studerat olika lösningar för att kunna nå 
fler människor än hittills med väderinformation. Det förslag till överens
kommelse med Sveriges Radio AB och sjöfartsverket som institutet har 
kommit fram till innebär att SMHI inom ramen för oförändrade resurser 
har lyckats klara en höjd ambitionsnivå när det gäller utbudet av väder
prognoser i radion. Jag noterar det positiva i detta. Jag anser att det är en 
samhällelig skyldighet att ge bra väderprognoser. Jag anser det vidare 
självklart att SMHI och Sveriges Radio AB själva får komma överens om i 
vilken kanal den skattefinansierade väderrapporteringen skall ske. 

SMHI bör således för budgetåret 1989/90 ges ett pris- och löneomräknat 
anslag minskat med en besparing på 1,84 milj. kr. samt tilldelas vissa 
ytterligare medel enligt vad jag har förordat. Anslaget för budgetåret 
1989/90 blir då enligt följande plan. 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Internationella organisationer 

Summa 

Plan 

1988/89 

99 786 
(76868)* 

8500 
9400 

117686 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

-2541 
(-7672) 

400 
3110 

-9031 

*Av angivet belopp har inte 768 tkr. ställts till SMHI:s disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 108 655 000 
kr.. 

2. godkänna de riktlinjer som jag anfört i fråga om det fortsatta 
Eumetsatsamarbetet, 

3. godkänna de riktlinjer som jag anfört i fråga om väderrapportc
ringen i media. 

J 3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Utrustning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

11280569 
33900000 
20000000 

SMHI:s anslagsframställning 

Reservation 2 792 847 

För att tillgodose behovet av mätstationer och datakommunikation inom 
den hydrologiska prognostjänsten anser SMHI att medel behöver tillföras 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 8 

190 



institutet. Vattenföringsstationsnätets förtätning och automatisering bör 
fortsätta bl. a. för att bättre kunna beräkna hur och i vilken omfattning 
föroreningar sprids till havet. Vissa vattenregleringsföretag har börjat att 
bygga upp s. k. älvcentraler för att öka beredskapen bl. a. vid översväm
ningar. För att tillgodose dessa företags beställningar av mätdata m. m. 
från SMHI behöver institutet inom sin uppdragsverksamhet investera i 
bl. a. datorutrustning. Vidare begär SMHI ytterligare medel bl. a. för att 
ersätta gammal och omodern teknisk utrustning. 

Totalt beräknar SMHI sitt investeringsbehov till ca 30 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 
I förra årets budgetproposition föreslog jag att SMHI skulle tilldelas de 

investeringsmedel som var nödvändiga för att övergå till ett modernt 
telekommunikationssystem - Metcom. Riksdagen godkände förslaget 
(prop. 1987/88:100, bil. 8, s. 79, TU 11, rskr. 155). Mot denna bakgrund 
föreslår jag nu att resterande investeringsmedel, 7,6 milj. kr., för Metcom
systemet tillförs institutet för budgetåret 1989/90. Av effektivitets- och ar
betsmiljöskäl har jag även prioriterat SMHI:s önskemål att byta ut sin tele
fonväxel. För att underlätta för SMHI att åta sig uppdrag som kräver inve
stering i ny utrustning har jag även beräknat medel för sådana investeringar. 
Räntor och avskrivningar för dessa investeringar skall på sedvanligt sätt 
belasta uppdragen. Jag har dessutom beräknat medel för bl. a. ytterligare 
ersättningsinvesteringar. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust
ning för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
20000000 kr. 

J 4. Statens geotekniska institut 

1987/88 Utgift 0 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Statens geotekniska institut (SGI) är central förvaltningsmyndighet för 
geotekniska frågor. Institutet bedriver geoteknisk forskning och utvecklar 

metoder för grundläggning och jordförstärkning. SGI skall också informe
ra om forskning och forskningsresultat samt bearbeta och sprida geotek
nisk kunskap. SGI utför undersökningar, utredningar och andra uppdrag i 
huvudsak åt statliga myndigheter och kommuner. 

SGI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och fem 
ledamöter som utses av regeringen. En av ledamöterna är ordförande. 

SGI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, 
dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets myn
dighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. 
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SGI:s anslagsframställning 

Den kunskapsuppbyggande forskningen inom institutet uppgår till 43 % 
eller ca 13 milj. kr. av institutets omsättning på ca 31 milj. kr. Detta 
innebär att institutets forskning på geoteknikområdet motsvarar 60% av 
den totala svenska geoteknikmarknadens forskning. SGI skall bedriva 
uppdrags verksamhet. För närvarande uppgår den till ca 63 % eller närmare 
20 milj. kr. av den totala omsättningen. 

Det ekonomiska resultatet av SGI:s verksamhet för budgetåret 1987 /88, 
budgeten för 1988/89 och bedömningarna för 1989/90 framgår av följande 
sammanställning. 

Utfall Budget Prognos 
1987/88 1988/89 1989/90 
tkr. tkr. tkr. 

Intäkter 
Myndighetsuppgifter 11094 11577 12019 
U ppdragsverksamhet 19 573 20597 20674 
Övrigt 120 200 200 

30787 32374 32893 

Kostnader 30272 31829 32438 

Resultat före avskrivningar 515 545 455 

Föredragandens överväganden 

Jag anser det viktigt att SGI även forsättningsvis strävar efter att bibehålla 
en uppdragsverksamhet av betydande omfattning. SGI eftersträvar i sam
manhanget en rimlig balans mellan uppdragsverksamheten och den myn
dighetsorienterade delen. Institutets ambition är att uppdragsverksamhe
ten skall uppgå till ca 60% av den totala omsättningen. Jag delar institutets 
uppfattning att den kunskapsuppbyggande forskningen är grunden för 
verksamheten. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens geotekniska institut för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

J 5. Bidrag till statens geotekniska institut 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

11094008 
11152000* 
12 019000 

Reservation 59885 

*Av anslaget har 73000 kr. inte ställts till SGI:s disposition till följd av tillämpande! 
av en utgiftsram. 

Från anslaget betalas kostnaderna för SGI:s myndighetsuppgifter. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 8 

192 



SGI:s anslagsframställning 

SGI begär i sin anslagsframställning ett pris- och löneomräknat anslag. 
Förutom tillkomsten av den nya plan- och bygglagen samt naturresurs
lagen som har lett till att SGI i allt större utsträckning anlitas som expert
myndighet avser institutet att successivt bygga upp sin kompetens på 
järn vägsområdet. För att tillgodose bl. a. dessa behov hemställer SGI om 
ett i reala termer oförändrat anslag. 

Föredragandens överväganden 

SGI:s primära uppgift är att bedriva tillämpad forskning inom geoteknik
området. För att tillgodose behovet av ett opartiskt sakkunnigorgan för 
remiss- och rådgivningsverksamhet vid t. ex. tillståndsprövning av depo
nering av kärnbränsleavfall samt för att ge SGI en möjlighet att bygga upp 
sin kompetens bl. a. vad gäller vibrationer och bärighet vid järn vägsbyg
gande har jag utgått från att SGI bör ges ett pris- och löneomräknat anslag 
med viss besparing för budgetåret 1989/90. Jag har i mitt förslag beaktat 
avgiftsbeläggningen av redovisningsrevisionen vid uppdragsmyndigheter. 
Jag förordar därför att institutet tilldelas medel enligt nedanstående plan. 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Plan 

1988/89 

9198 
(7 260)* 
1954 

11152 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

756 
(702) 
111 

867 

*Av angivet belopp har inte 73000 kr. ställts till SGI:s disposition till följd av 
tillämpandct av en utgiftsram. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsansiag på 12 019 000 kr. 
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Register Prop. 1988/89: l 00 

Översikt Bil. 8 

18 Inledning 

Själll! lwrndtiteln 

23 A. Kommunikationsdepartementet m. m. 
23 I Kommunikationsdcpartementet 21915000 
23 2 Utredningar m. m. 5300000 
24 3 Viss internationell verksamhet 6950000 

34165000 

25 B. Vägväsende .. 
41 I Vägverket: Ambetsverksuppgifter m. m. 11105000 
42 2 Drift av statliga vägar 5460000000 
46 3 Byggande av riksvägar 1417900000 
47 4 Byggande av länstrafikanläggningar 970000000 
49 5 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 558100000 
50 6 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar 439000000 
51 7 Tjänster till utomstående 35 700000 
51 8 Vägverket: Försvarsuppgifter 39100000 
52 9 Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder 622000000 

9552905000 

55 c. Trafiksäkerhet 
63 I Trafiksäkerhetsverket: Samordning, Trafikmiljö. For-

don och Trafikant 1000 
68 2 Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. 1000 
70 3 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande 29400000 
71 4 Bidrag till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar 112 500000 
72 5 Bidrag till reningsutrustning på gamla personbilar 50000000 

191902000 

74 D. Järnvägstrafik 
92 I Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar 2595000000 
94 2 Nyinvesteringar i stomjärnvägar 583300000 
94 3 Ersättning till banverkct för vissa kapitalkostnader 94000000 
95 4 Särskilda nyinvesteringar i stomjärnvägar 25000000 
96 5 Järn vägs i nspekt ioncn !0300000 
97 6 Banverkct: Försvarsuppgifter 42400000 
98 7 Banvcrket: Omlokaliseringskostnader 18000000 

111 8 Ersättning till statens järnvägar för utveckling av gods-
trafik 455000000 

112 9 Ersättning till statens järnvägar i samband med utdel-
ning från AB Swcdcarricr 1000 

3823001000 

113 E. Sjöfart 
Sjöfar1.1·1·erket 

118 Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster 132770000 
120 2 F ritidsbåtsregister 19000000 

ärriga .1jö.får1sändamål 
121 3 Transportstöd för Gotland 37000000 
122 4 Handelsflottans pensionsanstalt I 000 
123 5 Handelsflottans kultur- och fritidsråd I 000 
125 6 Ersättning till viss kanaltrafik m. m. 60500000 
126 7 Stöd till svenska rederier 25000000 
127 8 Bidrag till svenska rederier 550000000 
128 9 Bro över Falsterbokanalcn 26400000 

850672000 
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130 F. Luftfart Prop. 1988/89: 100 
138 l Beredskap för civil luftfart 25 500000 Bil. 8 
139 2 Ersättning för särskilda rabatter vid tlygtrafik på Got-

land 14500000 
140 3 Bidrag till kommunala flygplatser m. m. 15000000 
140 4 Civil trnfiktlygarutbildning 47 100000 
142 5 Statens haverikommission 1000 

102 101 000 

143 G. Postväscnde 
152 1 Ersällning till postverkct för befordran av tjänstcför-

sänddser 574290000 
153 2 Ersättning till post verket för tidningsdistribution 24000000 

598290000 

154 Tclekommuniktioner 

167 H. Kollekthlrafik m. m. 
167 1 Transport rådet 24210000 
169 2 Transportstöd för Norrland m. m. 297 800000 
171 3 Riksfardtjänst 62400000 
172 4 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 34000000 
173 5 Kostnader för visst värderingsförfarande 1000 
174 6 Köp av interregional persontrafik på järnväg 583800000 
174 7 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss per-

sontrafik på järnväg 97650000 
1099861000 

176 I. Transportforskning 
176 1 Statens väg- och trafikinstitut 1000 
176 2 Bidrag till statens viig- och trafikinstitut 41 960000 
179 3 Statens väg- och trafikinstitut: Ateranskaffning av viss 

basutrustning 5000000 
180 4 Transport forskn i ngshered ni ngcn 37720000 

84681000 

184 J. Öuiga ändamål 
184 1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1000 
187 2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 108 655 000 
190 3 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Ut-

rustning 20000000 
191 4 Statens geotekniska institut 1000 
192 5 Bidrag till statens geott'kniska institut 12019000 

140676000 

Summa kr. 16478254000 
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Bilaga 9 till budgetpropositionen 1989 

Fin an sdepartemen tet 
(Sjunde huvudtiteln) 

Översikt 

Finansdepartementets verksamhetsområde omfattar frågor om ekonomisk 
politik och skattepolitik och frågor som rör statens budget och resursför
delningen inom den offentliga sektorn. 

Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m. fl. 
generella statliga bidrag till den kommunåla sektorn och andra kommunal
ekonomis.ka frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också 
tullfrågor utom frågor om tulltaxai:i och befrielse från tull. Vidare bereder 
departementet frågor som rör statlig lokalförsörjning. bank- och försäk
ringsväsendet. värdepappershandeln, statliga lotterier och spel, m. m. 
Som en följd av den ändrade arbetsfördelningen i regeringen fr. o. m. den I 
januari 1989 har frägor om konsolidering av utländska skulder samt om 
världsbanksgruppen: utom vissa biståndspolitiska frågor, överförts från 
utrikesdepartementet till finansdepartementet.. Fr. o. m. den 1 juli 1989 
hör också riksgäldskontoret till finansdepartementet. 

De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsområde 
som nu läggs fram för budgetåret omfattar 21 978 milj. kr. Detta innebär 
en ökning med 813 milj. kr. i förhållande till motsvarande budgeterade 
utgifter under innevarande budgetår. 

Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 

Inom finansdepartementet utarbetas riktlinjerna för den ekonomiska poli
tiken. Vidare utarbetas budgetpolitiska riktlinjer på kortare och längre 
sikt. Regeringskansliets arbete med budgetforslaget leds och samordnas av 
finansdepartementet. 

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken redovi
sas i finansplanen tillsammans med förslaget till statsbudget. I bilagor till 
finansplanen redovisas en preliminär nationalbudget (PNB) samt riksrevi
sionsvcrkets inkomstberäkning och beräkning av budgetutfallet. National
budgeten utarbetas inom finansdepartementet, med underlag från bl. a. 
konjunkturinstitutet. Nationalbudgeten innehåller analyser och prognoser 

. för den internationella och svenska ekonomiska utvecklingen. 
Inom finansdepartementet görs även analyser av fördelningsfrågor och 

den ekononomiska utvecklingen på längre sikt. Bl. a. görs inom finansde
partementet de statliga långtidsutredningarna. Ett huvudsyfte med dessa 
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är att analysera olika strategier för att uppn~ de grundläggande ekonomis
ka politiska målen. I detta arbete kartläggs både de resurser som finns 
tillgängliga i framtiden och de anspråk på resurserna som kan komma att 
ställas. För närvarande publiceras långtidsutredningar vart tredje år. 

·Finansdepartementet ·svarar för de årligen utarbetade långtidsbudgetar
na för statens utgifter och inkomster för de kommande fem budgetåren. 
Långtidsbudgeten presenteras i samband med komplctteringsproposi
tionen varje år.. Långtidsbudgetkalkylerna beskriver vilken budgetutveck
ling som blir följden om inga nya utgiftsåtaganden görs och inga nya beslut 
fattas om ändrade skatte- och utgiftsregler. De utgör däremot inte någon 
prognos över innehållet i kommande statsbudgetförslag, utan är rena kon
sekvensframskrivningar av gällande åtaganden. 

Kredit- och valutapolitik m. m. 

För riksbankens verksamhet gäller från den I januari 1989 en ny lag (SFS 
1988: 1385) om Sveriges riksbank. Genom den nya riksbankslagen har en 
rad föråldrade bestämmelser i den tidigare lagstiftningen utmönstrats. 
Samtidigt har riksbankens uppgifter preciserats på ett mer ändamålsenligt 
sätt och så långt möjligt begränsats till att avse rena centralbanksuppgifter. 
I lagen anges att riksbanken har ansvar för kredit- och valutapolitiken. 
Banken skall också främja ett säkert och effektivt bctalningsväsende. Riks
banken skall vidare vara bankernas och statens bank samt ansvara för 
beredskapsplanläggning vad gäller bank- och bctalningsväsende. Bestäm
melserna om kassakrav har förts från lagen (1974: 922) om kreditpolitiska 
medel till riksbankslagcn. Det kan i detta sammanhang nämnas att kassa
krav, som sedan flera år tillämpats på bankerna, sedan den 1 juli 1988 
också tillämpas på finansbolagen. 

Antalet fullmäktige i riksbanken ökas frän sju till åtta. Av dessa skall sju 
väljas av riksdagen. Dessa utser inom sig ordförande och väljer den åtton
de fullmäktigen som också skall vara chef för riksbanken. Dessutom väljs 
högst två vice riksbankschefer. Riksbankschefen och vice riksbankschefer
na väljs för en tid av fem år. De av riksdagen valda fullmäktige utses för 
riksdagens valperiod, dvs. tre år. 

Nyordningen innebär att regeringen inte längre kommer att utse full
mäktiges ordförande. Å andra sidan har det i lagen föreskrivits att fullmäk
tige skall samråda med det statsråd som regeringen bestämmer innan 
riksbanken fattar beslut av större penningpolitisk vikt. 

Inom valutaregleringens område är det libcraliseringsprogram som rege
ringen föreslog i 1986 års kompletteringsproposition nu i huvudsak ge
nomfört. Programmets huvudpunkter var att avveckla regleringarna för 
finansiering av dircktinvcstcringar, förvärv av utländska aktier samt inve
stering i fast egendom i utlandet. 

I årets finansplan redovisas regeringens syn på det fortsatta liberalise

ri ngsarbetet. 
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Internationellt ekonomiskt samarbete 

Sverige deltar aktivt i arbetet inom flera internationella organisationer för 
ekonomiskt-politiskt och valutapolitiskt samarbete. Finansdepartementet 
verkar härvid i samråd med övriga berörda departement och myndigheter. 
Finansdepartementets ekonomiska attacheer liksom handelsråden i de 
större länderna och i Norden spelar en viktig roll genom att tillhandahålla 
värdefull information på det ekonomiska och ekonomisk-politiska områ

det. 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är 

den mest betydelsefulla organisationen för ekonomiskt samarbete mellan 
industriländerna'. Inom ramen för OECD analyseras det ekonomiska läget 
och diskuteras aktuella ekonomisk-politiska problem. Ungefär en gång per 
år granskas dessutom varje enskilt medlemsland med avseende på den 
ekonomiska utvecklingen och den förda ekonomiska politiken. · 

Internationella valutafonden (IMF) spelar en central roll i det interna
tionella valutasamarbetet och i arbetet med att lösa betalningsproblemen i 
de skuldtyngda länderna. En ökad vikt har härvid kommit att läggas vid 
samarbetet med Yärldsbanken (IBRD) bl. a. i syfte att stödja strukturom
vandlingen i utvecklingsländerna. Konsultationer sker regelbundet mellan 
IMF och varje enskilt mediemsland om den ekonomiska och ekonomisk
politiska utvecklingen i landet. 

Ekonomisk- politiska och valutapolitiska spörsmål avhandlas även i 
den s. k. Tio-gruppen (G 10) där Sverige som ett av de numera elva 
medlemsländerna aktivt deltar. 

Inom ramen för den europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 
diskuteras främst handelsfrågor men även det allmänna ekonomiska läget i 
EFTA-länderna. Under det senaste året har arbetet inom EFTA i ökad 
utsträckning inriktats på frågor relaterade till integrationsarbetet inom de 
europeiska gemenskaperna (EG). 

Inom ramen för Sveriges samarbete med EG hålls årligen ett möte 
mellan representanter för EG-kommissionen och finansdepartementet, 
varvid frågor om den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska poli
tiken diskuteras. Både i detta sammanhang och i det löpande arbetet inom 
finansdepartementet avseende EG-frågor har det pågående integrations
arbetet. som bl. a. omfattar ett flertal åtgärder på kapitalliberaliserings
och skatteområdena, alltmer kommit i fokus. 

Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området är väl utbyggt. De 
nordis~a finansministrarna möts normalt två gånger per år för att avhand
la frågor av gemensamt intresse och för att förbereda gemensamma nordis
ka insatser i internationella sammanhang. En nordisk konjunkturgrupp 

träffas en gång varje halvår för att granska och diskutera utvecklingen av 
ekonomierna och den ekonomiska politiken i de nordiska länderna. Varje 
höst publiceras en nordisk konjunkturrapport. I den nordiska ämbetsman
nakommitten för ekonomiska och finanspolitiska frågor bereds ekonomis
ka frågor av gemensamt nordiskt intresse. Gemensamma nordiska stånd
punkter i IMF förbereds i det nordiska finansutskottet. Nordiska ekono-
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miska forskningsrådet ger stöd till analyser av och utredningar om aktuella 
frågor rörande de no.rdiska ekonomierna. 

En viktig del av det nordiska ekonomiska samarbetet har under de 
senaste åren skett inom ramen för den nordiska ekonomiska handlingspla
nen "'Norden i växt". Denna löper ut 1988 och efterföljs av handlingspla
nen "Ett starkare Norden"', som utarbetats under åren 1987 och 1988. Den 
nya planen, som kommer att behandlas vid· Nordiska rådets ordinarie 
session i Stockholm våren 1989, är tänkt att tillämpas under perioden 
1989-1992. 

Finansdepartementet deltar också i arbetet inom FN:s ckonom.iska 
kommission för Europa (ECE). där främst den långsiktiga ekonomiska 
ut vecklingen i såväl de västliga industriländerna som i Östeuropa analyse
ras. 

FN:s konferens för handel och utveckling (UNC'TAD) håller normalt 
möten vart ljärdc år. Den senaste konferensen ägde rum i juli 1987. 
Dessemellan hålls möten med UNCT AD:s styrelse, olika expertgrupper 
etc. Finansdepartementets medverkan avser främst monetära och vissa 
finansiella frågor. 

Finansdepartementet medverkar vidare i de bilaterala blandade regc
ringskommissionerna med Förbundsrepubliken Tyskland. Norge samt Ja
pan. 

Skatteförvaltningen och exekutions,·äsendet 

Riksskattevcrket (RSV) svarar för den centrala ledningen av skatteförvalt
ningen och exekutionsväscndet. RSV har också uppgifter som central 
förvaltningsmyndighet för frågor om folkbokföring och allmänna val. 

En huvuduppgift för verket inom skatteområdet är att verka för en 
c~ektiv och rättvis beskattning. Denna uppgift fullgör RSV genom före
skrifter. råd, utbildning, information till myndigheter och allmänhet.· 
kontrollverksamhct samt en kontinuerlig uppföljning och anpassning av 
organisation och arbetsformer inom skatteförvaltningen till utvecklingens 
krav. Inom skatteförvaltningen finns på regional nivå 24 länsskattemyn
dighetcr och på lokal nivå 120 lokala skattemyndigheter. 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets 
verksamhet. De senaste åren har en lång rad reformer genomförts i syfte 
att förenkla och förbättra skattesystemet. Reformerna gäller såväl organi
sationen som de materiella beskattningsreglcrna. 

Den nya organisation som genomfördes den I januari 1987 innebar att 
. länsstyrelsernas skatteavdelningar bröts ut och bildade självständiga läns
skattemyndighcter. Samtidigt fick RSV förstärkta lednings- och styrnings
funktioncr inom den sammanhållna skatteförvaltning som på detta sätt 
bildades. En viktig uppgift för RSV har varit att genom omfördelning av 
förvaltningens resurser se till att de mest arbetstyngda länen har kunnat få 
en viss förstärkning. Den nya organisationen har av allt att döma fungerat 

väl. 
Skatteförvaltningen har i likhet med andra myndigheter utsatts för en 

strikt budget prövning med ökade krav på prioriteringar o.ch höjd effektivi-
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tel. Med hänsyn till. framför allt behovet av fortsatt omfördelning av 
resurser. förberedelserna inför 1990 års allmänna fastighetstaxering, beho
vet av investering i' ADB-utrustning och det omfattande reformarbete som 
pågår på skatteområdet föreslås dock att skatteförvaltningen tillförs ökade 
resurser. 

Parallellt med att vidareutveckla den nya organisationen och styr- och 
ledningsformcrna inom denna pågir arbetet på att förenkla beskattnings
rcglcrna. Det .förfarande med förenklad självdeklaration för löntagare som 
införts fr. o. m. 1987 års taxering har i huvudsak motsvarat förväntningar
na. Ytterligare exempel på förenklingar är att den kommunala taxeringen. 
för juridiska personer har slopats, att beskattning av fysiska personer i 
andra kommuner än hemortskommuncn har slopats och att enklare regler 
för uppbörd av kvarstående skatt har införts. Sammantaget har dessa 
beslut lett till inte oväsentliga rationaliscringsvinster. I ett 'andra reform
skede arbetar nu tre stora utredningar med att se över skattesystemet med 
sikte på förenklingar och förbättringar. Arbetet beräknas bli klart under år 
1989 och kunna resultera i en genomgripande reform i början av 1990-
talet,. Samtidigt utreds under riksskattcverkcts ledning frågan om skatte
förvaltningens framtida organisation inom länen. Ett principförslag i den 
frågan är att vänta i början av år 1989. 

En ny organisation för exekutionsväsendet har genomförts den. 1 juli 
1988. I stället för de tidigare 81 kronofogdemyndigheterna har det bildats 
24 nya myndigheter. en i varje län. Ett viktigt syfte med omorganisationen 
har varit att få en mera flexibel organisation. där resurser lättare kan 
omfördelas så att insatserna görs där de bäst behövs. Omorganisationen 
har ocks:l syftat till att underlätta samverkan mellan kronofogdemyndighe
ten och länsskattemyndigheten i arbetet med indrivning av skatter och 
avgifter. Riksskattcverkct har fått i princip samma lednings- och styrnings
funktioncr inom cxekutionsväscndet som verket sedan någon tid har inom 
skatteförvaltningen. För att de mest arbetstyngda länen skall kunna få en 
omedelbar förstärkning föreslås ett visst tillfälligt resurstillskott till exeku
tionsväsendet. 

Statlig Iokalförsörjning 

Kompletterande riktlinjer för handläggningen av lokalförsörjningcn före
slås. bl. a. i fråga om finansiering av lokalkostnader och samordning mel
lan statliga myndigheter. Byggnadsstyrelscn ges en mer rambetonad styr
ning. Till treårsplanen för investeringar fdreslås I 100 milj. kr. pe_r år. 

Tullverket 

En huvuduppgift för tullverket är att .debitera, uppbära och redovisa tullar 
och andra skatter samt avgifter som skall tas ut för varor vid införsel. 
Vidare övervakar verket efterlevnaden av bestämmelser om in- ocl'\ utför
sel av varor samt utövar uppsikt och kontroll över trafiken till och från 
utlandet. Inom tullkontrollen är bekämpning av narkotikasmuggling ett 
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starkt prioriterat område. Särskilda kontrollstyrkor har även byggts upp. 
för bl. a. bekämpning av ekonomisk brottslighet samt för exportkontroll av 
högteknologi produkter och krigsmateriel. 

Ett begränsat sparmål med en minskning av förvaltningskostnaderna 
med 1.3 milj. kr. föreslås tillämpas på tullverket för budgetåret. Resurs
förstärkningar föreslås för granskning och registrering av enhetsdokumen
tet för handeln mellan EG- och EFTA-länderna. fortsatt anskaffning av 
narkotikahundar, m. m .. medel för flygspaning och förbättrad utbildning 
för kontroll av farligt gods samt medel fik nya lokaler i Arlanda. Vidare 
föreslås nyanskaffningar av fordon. telematericl samt teknisk utrustning 
för narkotikabekämpning om ca 3.8 milj. kr. 

Bank- och försäkringsverksamhet, m. m. 

Den svenska kapitalmarknaden har. både vad gäller krcditmarknadcn och 
värdcpappcrsmarknaden, förändrats radikalt som följd av den avreglering 
som successivt skett under 80-talet. Utvecklingen präglas alltjämt av snab
ba och omfattande förändringar. Nya finansiella instrument och nya aktö
rer tillkommer fortlöpande. Bankernas, övriga kreditinstituts och försäk
ringsbolagens verksamheter har breddats· under tilltagande konkurrens 
mellan instituten. Tendenserna till en utsuddning av de traditionella vcrk
samhetsgränscrna har blivit allt starkare. Till bilden hör även en tilltagan
de internationalisering, bl. a. i form av utlandsetablering och delägande i 
utländska finansiella företag. Den nu antydda utvecklingen har allmänt 
sett medfört ett ökat riskinslag i verksamheten. 

Den finansiella utvecklingen har nödvändiggjort en genomgripande 
översyn av strukturen inom kapitalmarknads- och försäkringsområdena. 
En sådan har gjorts inom Kreditmarknadskommitten (Fi 1983:06) vars 
huvudbetänkande (SOU 1988:29) Förnyelse av kreditmarknaden avläm
nats under år 1988. Värdepappersmarknadskommillen (Fi 1987:03), som 
behandlar frågor rörande värdepappershandeln samt börs- och fondkom
missionärsvcrksamheten. väntas lägga fram sitt utrcdningsförslag under år 
1989. Inom försäkringsområdet har inom ramen för .forsäkringsverksam
lzetskommittens (E 1979:01) arbete ett antal förslag lagts fram under de 
senaste åren. däribland kommittens slutbetänkande (SOU 1987: 58) För
säkringsväsendet i framtiden. Förslagen har behandlat principiella fråge

ställningar rörande det enskilda försäkringsväscndet. Frågorna bereds för 
närvarande inom regeringskansliet. 

Inom finansdepartementet väntas under år 1989 arbetsgrupper lägga 
fram förslag i frågor som rör kredit- och försäkringsväsendets struktur. 
Särskilt intresse ägnas därvid bl. a. gränsdragningen mellan bank- och 

försäkringsrörelse. 
Det nu redovisade översynsarbetet kan resultera i ny eller ändrad lag

stiftning inom praktiskt taget alla delar av det finansiella området. Samti
digt ställs ökade krav på bevakningen av de finansisella marknaderna. 
Inspektionsmyndigheterna kan därför komma att ställas inför nya och 
betydande arbetsuppgifter under de närmaste åren. När effekterna av 
utredningsarbetet kan avläsas tydligare än vad som för närvarande är 
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möjligt bör det finnas förutsättningar för att ta upp även inspektionsmyn- Prop. 1988/89: I 00 
digheternas organisation till omprövning. Bil. 9 

Utvecklingen inom bank- och försäkringsområdena har redan föranlett 
en förstärkning av inspektionernas resurser och ställer även under det 
närmaste budgetåret krav på ökade resursinsatser. Verksamheten hos in
spektionerna finansieras genom obligatoriska avgifter från de institut som 
står under tillsyn. Den ökade aktiviteten och de snabba förändringarna på 

. marknaderna har lett till att inspektionerna undantagits från tillämpning 
av huvudförslaget i årets budgetproposition. Bankinspektionen och för
säkringsinspektionen föreslås fä förstärka sina resurser med nära fyra 
respektive nära en milj. kr. för att möta de ökade kraven. 

Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Skattcu(iämningssystcmet syftar till att utjämna de stora skillnader som 
finns mellan enskilda kommuner resp. landstingskommuner i fråga om 
skattekraft och kostnader för bedrivande av kommunal verksamhet. Bi
dragssystemet är ett av de frä~sta medlen för en i möjligaste mån likvärdig 
kommunal service i olika delar av landet. 

Riksdagen beslöt våren 1979 (prop. 1978/79:95. FiU35. rskr. 335. SFS 
1979: 362) om en omfattande förändring av skatteutjämningssystemet vil
ket medförde att ~idraget ökade med 2,9 miljarder kr. i 1979 års penning
värde eller 64%. Reformen var fullt genomförd år 1982 och innebar att 
grundgarantinivån höjdes kraftigt i framför allt de södra och mellersta 
delarna av landet. Inriktningen av reformen ledde dessvärre till att skatte
satserna generellt sett blev betydligt högre i Norrland än i övriga delar av 
landet. För att bryta denna utveckling och åstadkomma en bättre regional 
balans beslöt riksdagen våren 1988 (prop. 1987 /88: I 00 bil. 9. FiU 19, rskr 
244) att ändra systemet för kommunal skatteutjämning. Ändringen inne
bär att man inom en i stort sett oförändrad ram får en kraftig utjämnings
effekt på skattesatserna och en mer påtaglig regionalpolitisk inriktning. 
Medlen omfördelas så att en större andel ges till kommuner och landsting i 
de norra delarna av landet. Även några områden i de södra delarna har 
haft en ogynrisam utveckling inom näringslivet och får därför en viss 
förstärkning av skatteutjämningsbidraget. 

Den tekniska uppbyggnaden av skatteutjämningssystemet behålls i prin
cip med bl. a. anknytningen till medclskattekraften som en viktig del. 
Intervallet mellan skattekraftsklasserna minskas till två procentenheter 

med undantag för garantier under I 03 %. 
Spärreglerna avvecklas och effekterna av dessa inarbetas i grundgaranti

erna. Bidraget till högskattekommunerna för sänkning av skattesatserna 
inarbetas också i grundgarantin. 

Beräkningen av skillnader i kostnader för åldersstruktur ändras. De 
åldersberoende verksamheter som beaktas kompletteras med gymnasie
skolan för kommunerna· och den öppna vården för landstingen. Kostna
derna för statskommunala bostadsbidrag beräknas enbart med hänsyn till 
andelen familjer med bostadsbidrag. Beräkningen av kostnaderna för 7 



barnomsorg blir oförändrad. Den sociala strukturen beaktas genom att Prop. 1988/89: I 00 
hänsyn tas tifl kommunernas kostnader för socialbidrag. Enligt tidigare Bil. 9 

system fick kommunerna ett tillägg till grundgarantin om befolknings-
minskningen under den senaste tioårsperioden översteg 5 %. Samma 

gränsvärde skall nu gälla även för landstingen. Bidraget för befolknings-
minskning blir mer än fördubblat genom att bidraget per person utöver 
gränsvärdet förstärks. 

En maximering av den skattesats som läggs till grund för bidragsbcräk
ningcn har införts och är satt till 16:00 kr./skr. för kommunerna, 13: 50 

kr./skr. för landstingen och till 29: 50 kr./skr. för de kommuner som inte 
ingår i landsting. De kommuner och landsting som har en högre skattesats 

får genom denna ändring minskat skatteutjämningsbidrag. Denna bidrags

minskning har för kommunerna i norra Sverige kompenserats genom en 
högre grundgaranti. 

Bidragsökningarna för åren 1986- 1988 har finansierats genom en skat

teutjämningsavgift som tas ut på kommunernas och landstingskommuncr~ 
nas totala skatteunderlag. Skatteutjämningsavgiften bestämdes till 0: 14 

kr./skr. för år 1986 och har sedan höjts med 0: 10 kr./skr. för vardera åren 
1987 och 1988. Fr. o. m. år 1987 höjdes dessutom skatteutjämningsavgif
ten med 0: 13 kr./skr. för kommunerna för att ersätta en utcblive'n bespa
ring på utbildningsbidragcn. Inga ändringar har gjorts för år 1989 av den 

proportionella skatteutjämningsavgiften. Skatteutjämningsavgiften upp
går således för år 1989 till 0:4 7 kr./skr. för kommunerna och till 0: 34 

kr./skr. för landstingskommuncrna. 
En särskild avgift tas ut fr. o. m. år 1986 av kommuner med mycket hög 

skattekraft. Denna avgift, som är progressiv. skärptes år 1988. År 1989 

sänks den nedre gränsen för uttag av avgiften så att ytterligare kommuner 
får erlägga avgift. Progressiviteten skärps dessutom för att ytterligare redu
cera de mest extrema skillnaderna i kommunalskatt. 

För år 1989 får kommuner och fandstingskommuner tillsammans ordi
narie skatteutjämningsbidrag med preliminärt 15 325 milj. kr. Av landets 
totalt 284 kommuner erhåller 239 (84 %) skatteutjämningsbidrag år 1989. 
Samtliga landstingskommuner utom tre får skatteutjämningsbidrag. 

Utöver ordinarie bidrag får regeringen enligt 7 § lagen ( 1988:491) oni 
skatteutjämningsbidrag bevilja extra skatteutjämningsbidrag. För år 1989 
har regeringen beviljat 287 milj. kr. i extra bidrag. Förutom bidrag som 

efter ansökan beviljas kommuner och landstingskommuncr som av olika 

skäl har kommit i ekonomiska svårigheter utgår för år 1989 bi.drag för tre 

speciella ändamål. De kommuner, som med anledning av förändringarna i 
skatteutjämningsbidraget förlorar mer än 0: 50 kr./skr, får full kompensa

tion för år 1989 för den bidragsminskning som överstiger 0: 50 kr./skr. Den 

slopade utbobeskattningen får inga bestående effekter för kommuner som 

får skatteutjämningsbidrag. Det blir däremot fallet för kommuner som 
inte får skatteutjämningsbidrag. Ett särskilt stöd ges därför övergångsvis 
till de kommuner som inte far skatteutjämningsbidrag och som på grund 

av reformen får ett mer påtagligt skattebortfalL För att trygga kollektivtra-

fiken i glesbygden, sedan statsbidraget för detta ändamål slopats, utges ett 

särskilt. bidrag om 70 milj. kr. till Gotlands kommun samt till kommuner- 8 



na och landstingskommunerna i de s. k. skogslänen. Inom ramen för extra 
skatteutjämningsbidrag beviljas också efter ansökan 25 milj. kr. som stöd 
till kommuner som vidtar förebyggande åtgärder mot jordskred, över
svämningar och andra naturolyckor. 

Skatteutjämningsbidragen för år 1989 motsvarar en kommunal skat_te
sats på 3:25 kr./skr. i genomsnitt för landet eller 1 855 kr./inv. Den största 
betydelsen har skatteutjämningssystemets för Gotlands, Jämtlands och 
Norrbottens län. 

Skatteutjämningsbidragens utveckling under senare år framgår av föl-
jande sammanställning. 

Skatteutjämningsbidrag till den kommunala sektorn åren 1979, 1982 samt 1985-· 
1989 (milj. kr.) 

1979 1982 1985 1 1986 1987 1988 I 98')c 

Ordinarie 
bidrag 4604 9886 10844 11699 12908 13924 ·15325 

varav till 
kommuner 2705 5 467 6015 6470 7 143 7 684 8596 
landsting-
kommuner I 774 4337 4829 5229 5 765 6240 6 729 
kyrkliga 
kommuner 125 82 

Extra skatte-
· utjämnings-
bidrag 115 206 180 230 356 323 287 

varav särskild 
kompensation 

10°5 (1982) 

Totalt 4719 10092 11024 11929 13264 14247 15612 

Skatteut-
jämningsal-
gifter 1167 2700 3987 4576 

1 Bidragsniv:'ln !lr 1985 hiinger samrn.an dels med ne.ddragningcn av grundgarantin 
med en procentenhet dels med slopandet av den kommunala beskattningen av 
juridiska personer 
c Preliminära uppgiti<:r 

Fr. o. m. år 1985 slopades den kommunala beskattningen ar juridiska 
personer och kommunerna får en kompensation. härför genom ett särskilt 
statsbidrag. Riksdagen har senare beslutat reducera kompensationen, för 
år 1986 med 30 kr.lin v. och för år 1988 med ytterligare 90 kr./inv. För år 
1989 har regeringen fastställt kompensationen till kommunerna för slopad 
kommun:::! beskattning av juridiska personer till samma belopp som för år 
1988. dvs. sammanlagt ca 879 milj. kr. 

I samband med förenklingar av skattereglerna har garantibeskat111inge11 
ar .f.i·sisk.a personers .ti1stigheter slopats liksom det extra avdraget från 
inkomst av schablontaxerad fastighet. Riksdagen har beslutat att kompen
sera den kommunala sektorn för hela det bestående inkomstbortfallct. För 
år 1989 har regeringen fastställt kompensationen till kommunerna, lands
tingen och de kyrkliga kommunerna för slopad garantibeskattning av 
fysiska personers fastigheter, inkl. det extra avdraget från inkomst av 
schablontaxerad fastighet, till sammanlagt 925 milj. kr. 

Prop. 1988/89:100 
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De kommunalekonomiska frågorna inför år 1990 kommer att behandlas 
i 1989 års kompletteringsproposition. I bilaga 1 till budgetpropositionen 
(finansplanen) redovisas vissa utgångspunkter. för övervägandena i dessa 
frågor. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i förhål
lande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret 
1989/90 framgår av följande sammanställning. 

Anvisat Förslag Förändring 
1988/89 l 989/90 
milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

A Fin:msdepartcmcntet m. m. 95.0 97.4 + 2.4 
B Skatte- och indrivningsväscn 3521.2 3 826.3 +305.1 
c Statlig lokalförsörjning m. 111. 825.0 1120,0 +295.0 
D Vissa centrala myndigheter 837.5 1 I 012.7 + 175.2 
E Bidrag och ersättningar till 

kommunerna 15 840,2 15 840.2 
F Övriga ändamål 46,8 81.8 + 35.0 

Totalt för finansdepartementet 21165,72 21978,4 +812,7 

1 Exkl. statlig lokalförsörjning 
c Med hänsyn till ändringen i uppgiftsfordclningcn mellan finans- och civildeparte
menten överförs anslagen till Pris- konkurrens- och konsumentfrågor. Statens arbets
givarverk och till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. till 
civildepartementet. Statsbudgetens belopp i denna sammanställning har därför 
minskats med sammanlagt 2 737.9 milj. kr. 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 
avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra
mcn med I%. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader 
med motsvarande belopp i samband med reglcringsbrevcns utfärdande. 
En översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns 
un.dcr rubriken Särskilda frågor i finansplanen. Under respektive berört 
anslag anges hur mycket som ej disponeras. 

Prop. 1988/89: 100 
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Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Engström såvitt avser frågorna under littera C 
och punkten D 4: statsrådet Feldt såvitt avser övriga delar 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

A. Finansdepartementet m. m. 

A I. Finansdepartementet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

63411440 
61 778000 
75190000 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Personal 

Anslag 
Förvaltn i ngskostnader 

(därav lönekostnader) 

237 

61 788000 1 

(48077000) 

61788000 

+ 12 

+ 13402000 
(+ 11863000) 

+ 13402000 

'Av anslaget for budgetåret 1988/89 har 480000 kr. inte ställts till finansdeparte
mentets disposition till följd av tillämpandct av en utgiftsram. · 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 75 190000 kr. Genom förordningen ( 1988: 1575) om ändring 
i departementsförordningen ( 1982: 1177) har arbetsfördelningen mellan 
civildepartementet och finansdepartementet ändrats så att statens löne
och pensionsfrågor samt pris-, konkurrens- och konsumentfrågor överförts 
till civildepartementet. Från utrikesdepartementet till finansdepartemen
tet har förts frågor om konsolidering av utländska skulder. !>amt om världs
banksgruppen utom vissa biståndspolitiska frågor rörande de fattigaste u
ländcrna. s. k. IDA-länder samt programländer för svenskt bistånd. Dessa 
förändringar och behovet av en utökad bevakning av de internationella 
ekonomiska marknaderna. en ökad omfattning av arbetet med den natio
nella kredit- och värdcpappersmarknaderi samt arbetet med ett nytt skatte
system har medfört att departementets organisation behöver förändras 

och att ett resurstillskott om totalt tolv tjänster jämfört med tidigare 
erfordras. Dessutom krävs resurser för att åstadkomma ett nytt budgetsy
stem. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Finansdepartnnentet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 75 190000 kr. 
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A 2. Ekonomiska attacheer 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 890974 
3030000 
3 196000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 14000 kr. inte ställts till attache
ernas disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska attacheer. Sådana 
tjänster finns inrättade i Bryssel. Paris och Washington. Medelsbehovet 
för nästa budgetår beräknar jag till 3 196 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ekonomiska auachi'er för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förs lagsanslag på 3 196 000 kr . 

. A 3. Utredningar m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

28 797 625 
29000000 
19000000 

Reservation 3652 690 

Från anslaget bestrids förutom kostnaderna för finansdepartementets 
kommittecr även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutredningarna 
och vissa arbetsgrupper. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riks.dagen 
att till Utredningar 111. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 19000000 kr. 
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B. Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

l Allmänt om skatteförvaltningen och 
exekutionsväsendet 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets verk
samhet. Regeringen har under senare år gjort en målmedveten satsning i 
syfte att förenkla och förbättra skattesystemet. Insatserna gäller s~väl de 
materiella beskattningsreglerna som förfarandereglerna. Vidare har orga
nisatoriska förändringar gjorts för att få en mer ändamålsenlig förvaltning 
samt för att förbättra centralmyndighetens lednings- och styrningsfunk
tion . .Ytterligare reformer förestår. Flera stora utredningar arbetar sålunda 
med att se över skattesystemet. Deras arbete beräknas bli avslutat under år 
1989. 

För såväl det allmänna som enskilda borgenärer är det av vikt att 
exekutionsväsendet snabbt och effektivt kan verkställa fastställda rättsan
språk. En ny organisation för exekutionsväsendet har genomförts som 
bl. a. syftar till en jämnare fördelning av resurserna och förstärkt ledning 
och styrning från centralmyndighetens sida. 

Den totala anslagsökningen för skatteförvaltningen och exekutionsvä
sendet uppgår till ca 298 milj. kr. Engångskostnader för 1990 års allmänna 
fastighetstaxering samt kostnader för utbyte av äldre ADB-terminaler och 
viss annan ADB-utrustning utgör en stor del av resurstillskottet. 

2 Organisationen 

2.1 Skatteförvaltningen 

Skatteförvaltningen omorganiserades den 1 januari 1987. Länsstyrelsernas 
skatteavdelningar bröts ut och bildade egna myndigheter. 
Iänsskattemyndigheterna. Den nya organisationen har varit i funktion för 
kort tid för att några djupare analyser skall kunna göras. Redan nu kan 
dock konstateras att de förbättrade lednings- och styrmöjligheter som 
riksskatteverketfått har inneburit en mera flexibel resursanvändning och 
gett ökade möjligheter till fortlöpande rationalisering av verksamheten. 
Utvecklingen går vidare mot en allt effektivare. mer serviceinriktad och på 
det hela taget bättre skatteförvaltning. 

2.2 Exekutionsväsendet 

Exekutionsväsendet omorganiserades den 1 juli 1988. I stället för de 
tidigare 81 kronofogdemyndigheterna bildades 24 nya kronofogdemyndig
heter. en i varje län. Riksskatteverket har fått i princip samma lednings
och styrmöjligheter inom exekutionsväsendet som verket sedan någon tid 
har vad gäller skatteförvaltningen. Den nya organisationen har bl. a. till 
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syfte att möjliggöra ett mer rationellt. utnyttjande av resurserna ocry under- Prop. 1988/89: l 00 
lätta den omfördelning av resurser mellan olika län som motiveras av Bil. 9 
fördelningen av arbetsunderlaget. 

2.3 Huvudmannaskapet för folkbokföringen 

Genom riksdagsbcslut (~rop. 1986/87: 158. I 987 /88:SkU2. rskr. 
1987188:2) har bestämts att de lokala skattemyndigheterna fr. o. m. den I 
juli 1991 skall sköta den lokala folkbokföringen. I beslutet förutsätts att de 
allmänna försäkringskassorna skall integreras i folkbokföringsarbetet på så 
sätt att de skall kunna medverka vid handläggning av samtliga de ärenden 
som initieras genom anmälan från enskilda. Prövningen av foikbokfö
ringsfrågorna. registerföringen och ansvaret för registret skall dock förbe
hållas folkbokföringsmyndigheterna. En organisationskommitte (Fi 
1988:02) har tillsatts som skall lämna förslag om hur organisationen 
närmare skall utformas. 

2.4 Lokalförsörjningen 

Byggnadsstyrelsen redovisar i bilaga till sin anslagsframställning för bud
getåret 1989/90 lokalförsörjningsplaner för olika myndighetsområden. För 
skatteförvaltningen och exekutionsväsendet redovisas ett antal projekt 
som bl. a. syftar till samlad lokalisering av myndigheter eller samlokalise
ring med andra myndigheter. Fortfarande råder dock stor osäkerhet om 
vilka förändringar i lokalbehovet som på sikt kommer att föranledas av 
den nyss genomförda omorganisationen av cxekutionsväscndet och av 
folkbokföringens framtida organisation. Redovisningen kommer att byg
gas ut när organisationskommitten för folkbokföringen har hunnit studera 
lokalkonsekvenserna av omorganisationen mera i detalj.' 

3 Förenklingar och kommande förändringar av 
skattesystemet 

Regeringen har under de senaste åren arbetat målmedvetet på att förenkla 
och förbättra skattesystemet. Arbetet avser såväl förändringar i de materi
ella reglerna som i de regler som styr förfarandet. Jag kommer i detta 
avsnitt att gå igenom en del av de förändringar som beslutats under år 
1988 eller tidigare och ange vilka effekter dessa fått på skatteförvaltning
ens resurser. Jag kommer också att något beröra planerade förändringar. 

3.1 Effekter av beslutade förenklingar 

Hösten 1986 gav regeringen riksskatteverket i uppdrag att utreda de admi
nistrativa effekterna för skatteförvaltningen av vissa ändringar i skatte- 14 



och uppbördsförfattningarna. Verket redovisade uppdraget i den anslags
framställning som avgavs hösten· 1987. Följande förenklingar togs upp: 
slopad kommunal taxering av juridiska personer, förenklad självdeklara
tion, ändrade regler om skattetillägg, höjd gräns för deklarationsplikt, 
slopad marginalskattespärr. slopad sambeskattning av makars 8-inkoms
tcr, slopade räntetillägg, slopad kommunal garantibeskattning och utbobe
skattning, uppbörd av kvarskatt vid endast ett tillfälle samt utökat ADB
stöd i fastighetstaxeringen. Rationaliseringseffekterna av de nu nämnda 
ändringarna har beaktats vid medclstilldelningen för innevarande budget
år. 

Beträffande flera av ändringarna gäller att rationaliseringsvinsten kan 
tas hem successivt under flera år. I mitt budgetförslag, som jag strax 
återkommer till, har jag beaktat möjligheten att ta hem ytterligare rationa

. liseringsvinster genom att reducera anslaget för regional och lokal skatte-
förvaltning med 3 milj. kr. · 

3.2 Planerade förändringar 

Ett omfattande utredningsarbete pågår i syfte att ytterligare förcrikla och 
förbättra skattesystemet. Jag skall här begränsa mig till att peka på dels en 
utredning som nyligen har avslutat sitt arbete, dels tre pågående utredning
ar. Skatteförenklingskommitten (B 1982:03) har under år 1988 lagt fram 
detaljförslag till ett förenklat taxcringsförfarande. Bland de pågående ut
redningarna tänker jag först och främst på utredningen om reformerad 
inkomstbeskattning. Den har enligt sina direktiv till uppgift att lägga fram 
förslag om bl. a. lägre marginalskatter, breddad skattebas genom minskade 
avdragsmöjligheter, en mer enhetlig kapitalbeskattning och förenklingar. 
En annan utredning har till uppgift att se över företagsbeskattningen och 
även den skall sträva efter lägre skattesatser, bredare skattebas och förenk-

. lingar. En tredje utredning ser från liknande utgångspunkter över den 
indirekta beskattningen. Arbetet i de nu nämnda utredningarna beräknas i 
huvudsak bli avslutat under juni 1989. 

Av det anförda framgår att det finns all anledning att räkna med ytterli
gare förenklingar .och förbättringar av skattesystemet. Enligt min mening 
bör såväl det pågående som det nyligen avslutade utredningsarbetet kunna 
resultera i genomgripande förändringar av skattesystemet med angiven 
inriktning i början av 1990-talet. 

4 Prioritering under budgetåret 1989/90 

Prioriterade områden i årets budgetförslag är åtgärder för att åstadkomma 
en fördelning av skatteförvaltningens och exekutionsväsendcts resurser 
som bättre svarar mot den geografiska fördelningen av arbetsunderlaget. 
förberedelserna inför 1990 års allmänna fastighetstaxering, ADB-utrust
ning och förbättrad skattekontroll av stora företag m. m. 

Vad först beträffar resursfördelningen mellan myndigheterna gäller att 
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riksskattcverket nyligen har börjat tillämpa en modell för resursfördel
ningen inom skam:tiirra/111i11grn som på sikt skall leda till baians mellan 
resurstilldelning och arbetsunderlag. Att det inom exek111io11sräse11de1 
finns allvarliga obalanser i detta hänseende har påvisats bl. a. av kommit
ten (Fi 1987:02) för genomförande av en ny organisation för cxekutionsvä
sendet m. m. Som kommitten har framhållit - och det har giltighet för 
både skatteförvaltningen och exekutionsväsendet - måste emellertid om
fördelningen tillåtas ta viss tid i anspråk. Den skulle annars leda till 
oacceptabla konsekvenser för personalen i de län eller på de orter där en 
förhållandevis kraftig neddragning behöver göras. 

I det nya systemet med uppdelad allmän fastighetstaxering är det små
hustaxeringen. som genomförs första gången år 1990. som kräver de störs
ta resurserna. Skälet till detta är att antalet taxeringsobjekt och ägare är så 
stort. Detta påverkar bl. a. behovet av utbild~ing för personalen och om
fattningen av informationsinsatserna. Jag återkommer senare till vilka 
resurstillskott som behövs på dessa områden under budgetåret 1989/90 för 
all fastighetstaxeringen skall kunna genomföras. 

När det gäller ADB-utrustning kommer jag att föreslå att .riksskattcver
kct får ett resurstillskott för att kunna ersätta återstående terminaler och 
skrivare av äldre typ samt i begränsad omfattning nyanskaffa sådan utrust
ning. Nyanskaffningsbchovet hänger samman med den stora mängd infor
mation som skall behandlas vid 1990 års allmänna fastighetstaxering. 

I fråga om skattekontrollen anser jag att den satsning som görs under 
innevarande budgetår på förbättrad kontroll av de största företagen bör 
fortsätta och utökas något. Det resurstillskott som jag senare kommer afr 
föreslå bör emellertid också kunna användas för insatser när det gäller 
särskiit svårkontrollerade företagsformer eller typer av transaktioner. Jag 
vill i detta sammanhang understryka vikten av att riksskatteverkct förbätt
rar uppföljningen av verksamheten. Det gäller alla delområden av verk
samheten inom såväl skatteförvaltningen som cxekutionsväsendet och inte 
minst skattekontrollen. Verket skall senast i anslagsframställningen för 
budgetåret 1990/91 redovisa hur de utökade resurserna på detta om råde 
har använts och vilka effekter insatserna enligt verkets mening har haft. 

B 1. Riksskattcverket 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

611 514911 
608200000 
710693000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har I 540000 kr. inte ställts till 
riksskattcverkets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Riksskattcvcrket är central förvaltningsmyndighct för frågor om skatter 
och socialavgifter samt folkbokföring och val i den mån annat inte följer 
av särskilda föreskrifter. Vidare är verket central förvaltningsmyndighct 
för frågor om verkställighet enligt utsökningsbalken eller annan författning 
samt frågor om tillsyn i och lönegaranti vid konkurs. likaledes i den mån 
annat inte följer av särskilda föreskrifter. 
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Bestämmelser om riksskattcvcrkets ledning och organisation m. m. finns 
i 2 kap. förordningen ( 1988: 832) med instruktion för skatteförvaltningen. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnad..:r 

(därav lönekostnader) 
Expenser för annat än 

eget behov 
Utbildning och infor

mation 
ADB-verksamhet 

Summa 

1988/89 

966 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

220 332 000 1 • 2 738 000 
(153953000) (+ 11677000) 

57138000 + 6407000 

41442000 + 11571000 
289 288 000 + 81 777000 

608200000 +!02493000 

1 Av angivet belopp har 1 540000 kr. inte ställts till riksskatteverkets disposition till 
följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Riksskatteverkets yrkanden 

Riksskatteverkct har i anslagsframställningen för 1989/90 redovisat ett 
treårigt huvudförslag som. jämfört med anslaget för innevarande budget
år, innebär en minskning med två procent för 1989/90, en procent för 
1990/91 och två procent för 1991 /92. 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna för budgetåret 
1989/90 har någon pris- och löneomräkning inte ruorts. 

En nedräkning av riksskatteverkets anslag med två procent motsvarar ca 
12.1 milj. ·kr. Verkets beräknade .huvudförslag för budgetåret 1989/90 
innebär emellertid att anslaget räknas ned med 4. 7 milj. kr. Verket har i 
stället föreslagit en nedskärning med 14 milj. kr .. motsvarande ca 12.6 
procent, på anslaget B 5. Årlig taxering. 

Riksskatteverket har i anslagsframställningen i första hand yrkat undan
tag frän huvudförslaget och i andra hand att huvudförslaget skall bestäm
mas bara för ett år. Som skäl för att slippa huvudförslagstillämpning 
anförs att skattesystemet kontinuerligt är föremål för mer eller mindre 
omfattande förändringar till vilka skatteadministrationen successivt måste 
anpassas. De långsiktiga åtgärder som nu vidtas kräver initialt stora inves
teringar i ett förändringsarbete som kommer att pågå in på 1990-talet. 
Verket konstaterar att besparingar kan åstadkommas på två principiellt 
skilda sätt, nämligen dels genom ökad produktivitet och dels genom mins
kad verksamhet. När det gäller besparingar genom rationalisering framhål
ler emellertid verket att de åtgärder som kan komma i fråga har det 
gemensamt att de kräver investeringar, bl. a. i utbyggt ADB-stöd. Det 

andra sättet att göra besparingar på - minskad verksamhet - kan på 
verkets myndighetsanslag åstadkommas på tre sätt, nämligen genom mins
kad offensiv kontrollverksamhet. minskat utvecklingsarbete och minskad 
grundutbildning för personalen i den regionala och lokala skatteförvalt
ningen. 

Utöver huvudförslaget lämnar riksskatteverket ett budgetförslag som 

2 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr /00. Bilaga 9 
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innebär en utbyggnad av verksamheten med 150677000 kr. För utbygg
nad av ADB-stödet begärs 109,5 milj. kr .. varav 24.9 milj. kr. hänför sig 
till personal- och konsultkostnader för underhåll och viss utveckling av 
systemen. För arbetet med förberedelser på ADB-området inför 1990 års 

allmänna fastighetstaxering begärs 13.8 milj. kr. och för utrcdningsarbete 

inför genomförandet av en ny organisation för folkbokföringen 5.2 milj. 
kr. Resterande 69,9 milj. kr. hänför sig till anskaffning av ADB-utrustning 

och utbildning som föranleds av anskaffningarna. Det gäller crsättnings
anskaffning och viss nyanskaffning av terminaler och skrivare. utbyte av 
vissa delar av den centrala· datoranläggningen m. m. Delvis är nyanskaff

ningsbehovet föranlett av 1990 års allmänna fastighetstaxering. För övriga 

kostnader som gäller fastighetstaxeringen, såsom utbildning m. m., begärs 
sammanlagt 21 milj. kr. och för övriga förberedelser inför genomförandet 

av en ny organisation för folkbokföringen 2.6 milj. kr. För förstärkning av 

utbildningen för skatteförvaltningens personal begärs 8 milj. kr. För viss 

förstärkning av riksskatteverkets personalresurser på andra områden än 
utbildningsområdet, viss övertalig personal på beskattningsavdelningen 

samt vissa gemensamma funktioner begärs sammanlagt 5. l milj. kr. 

Föredragandens Öl'erväganden 

För nästa budgetår bör medel för riksskatteverkets verksamhet beräknas 
på det sättet att ett ettårigt huvudförslag tillämpas i fråga om förvaltnings

kostnader - med undantag för den skatterättsliga och den skatteadmini
strativa huvudavdelningen samt nämnden för rättsärenden - och ADB

verksamhet. Enligt mina beräkningar innebär en sådan tillämpning av 

huvudförslaget för budgetåret 1989/90 en minskning av. an~laget med 7 
milj. kr. efter pris- och löneomräkning. Jag har gjort den bedömningen att 
huvudförslaget bör kunna tillämpas på det sätt som jag nu föreslår utan 
allvarliga konsekvenser inom verkets prioriterade områden. 

I syfte bl. a. att åstadkomma en resursfördelning mellan myndigheterna 
inom den regionala och lokala skatteförvaltningen liksom inom exeku
tionsväscndet som bättre motsvarar den geografiska fördelningen av ar
betsunderlaget föreslår jag att den besparing som görs genom tillämpning 
av huvudförslaget på dessa förvaltningar återförs till riksskattevcrket för 

fördelning mellan länen. För skatteförvaltningens del har som jag redan 

nämnt en ny modell för medelsfårdelningcn börjat tillämpas. I fråga om 

cxekutionsväsendet gäller att regeringen nyligen uppdragit åt riksskatte
verkct att uta.rbeta en plan för hur en utjämning av resurserna skall kunna 

ske under en tre- till femårsperiod. 
Beträffande anslagen till riksskatteverket vill jag framhålla följande. 

Pris- och löneomräkningen uppgår till 35,6 milj. kr. 

För ADB-utveckiingsarbete samt utbildning och information m. m. 
inför 1990 års allmänna fastighetstaxering har jag beräknat 34,8 milj. kr. 
När det gäller ADB-verksamheten i övrigt har jag till att börja med beräk

nat 10,5 milj. kr. avseende personal som krävs för underhåll och viss 

utveckling av befintliga system. Beloppet motsvarar en del, nämligen 

lönedelen, av de belopp med vilka anslagsramen i fråga om ADB-verksam-
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het enligt regeringens medgivanden har överskridits de senaste åren. Jag 
har vidare beräknat 51.5 milj. kr. för ersättningsanskaffning av terminaler 
och skrivare samt för sådan nyanskaffning av ADB-utrustning som föran
leds av 1990 års allmänna fastighetstaxering. I avvaktan på en närmare 
analys av den ADB-strategi som verket har lagt fram i anslutning till 
anslagsframställningen för budgetåret 1989/90 är jag inte beredd att ta 
ställning till andra anskaffningsbehov inom ADB-området än de som nu 
har nämnts. Jag avser att låta en arbetsgrupp ta fram det underlag som 
behövs för att regeringen längre fram skall kunna ta ställning till ADB
strategin. 

För en förstärkning av &rundutbildningen för skatteförvaltningens per
sonal har jag beräknat 3 milj. kr. 

Riksskatteverkets lednings- och styrningsroll inom cxekutionsväsendet 
har förstärkts fr. o. m. den I juli 1988. För de arbetsuppgifter som har 
tillkommit på detta område har jag beräknat U.milj. kr. Jag har vidare 
beräknat 1 milj. kr. som tillfälligt resurstillskott på grund av att viss 
personal som inte flyttat med beskattningsavdelningen till Ludvika inte 
har kunnat placeras på andra tjänster. 

Utbildningsinsatserna inför 1990 års allmänna fastighetstaxering kräver 
en tillfällig förstärkning av utbildningsadministrationcn hos riksskattever
kct. För detta ändamål har jag beräknat 0.3 milj. kr. Jag är för närvarande 
inte beredd att föreslå något resurstillskott för arbetet med att genomföra 
en ny organisation för folkbokföringen. Behovet av sådant resurstillskott 
kan bedömas först när arbetet i den organisationskommittc som tillkallats 
har framskridit något ytterligare. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställning
en beräknar jag anslaget till 710 693 000 kr. Jag har i mitt förslag beaktat 
att tjänstebrcvsrätten föreslås slopad för riksskattcvcrket fr. o. m. den 1 juli 
1989. Jag har även beaktat konsekvenserna av att RC-organisationen 
upplöses fr. o. m. den 1 juli 1989 (se vidare Bil 2 Gemensamma frågor. 
avsnitt 4). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksskallert!rkl!t för budgetåret 1988/89 anvisa ett förslags

anslag på 710 69 3 000 kr. 

B 2. ·Regional och lokal skatteförvaltning 

1987/88 Utgift 1976611000 
1988/89 Anslag 2 139 829 000 
1989/90 Förslag 2 287 556 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 18 738 000 kr. inte ställts till 
förvaltningens disposition till följd av tillämpandct av en i.Itgiftsram. 

Den regionala och lokala skatteförvaltningen utgörs av 24 länsskatte-
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myndigheter och 120 lokala skattemyndigheter. 
Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor om 

skatter. socialavgifter och folkbokföring om inte annat följer av särskilda 
föreskritler. Länsskattemyndigheten är under riksskatteverket chefsmyn
dighet för de lokala skattemyndigheterna i länet och skall meddela de 
beslut som behövs i fråga om verksamheten hos dessa myndigheter, om 
inte detta ankommer på annan. Länsskattemyndigheten skall bistå länssty
relsen i arbetet med de allmänna valen. 

Bestämmelser om länsskattemyndighetens ledning och organisation 
m. m. finns i 3 kap. förordningen (1988: 832) med instruktion för skatte
förvaltningen. 

De lokala skattemyndigheterna är lokala förvaltningsmyndigheter för 
frågor om skatter och socialavgifter, pensionsgrundande inkomst samt 
folkbokföring, allt i den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter. 

Bestämmelser om den lokala skattemyndighetens ledning och organisa
tion m. m. finns i 4 kap. förordningen ( 1988: 832) med instruktion för 
skatteförvaltningen. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsutgifter 

Summa 

Uppbördsmedel 
Ersättning från allmänna 

pensionsfonden 1988/89 
Ersättning från data

enheterna 

Nettoutgift 

1988/89 

11565 

2000915 000 1 

(1873753000) 
298 812 000 

30224000 

2329951000 

183 622 000 

6500000 

2139829000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 124848000 
( + 116 752000) 
+ 30436000 
- 9084000 

+ 146200000 

2527000 

+ I 000000 

+ 147727000 
1 Av angivet belopp har 18 738000 kr. inte ställts till förvaltningens disposition till 
följd av tillämpande! av en utgilisram. 

Riksskatteverkets yrkanden 

Riksskatteverket har i anslagsframställningen för 1989/90 redovisat ett 
treårigt huvudförslag som. jämfört med anslaget för innevarande budget
år. innebär en minskning med två procent f~r 1989/90, en procent för 
19~0/9 I och två procent för 1991 /92. 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna för budgetåret 
1989/90 har någon pris- och löneomräkning inte gjorts. 

Riksskatteverkets beräknade huvudförslag för budgetåret 1989/90 inne
bär att anslaget räknas ned med 35,2 milj. kr. Verket yrkar emellertid i 
första hand att länsskattemyndigheterna och cte lokala skattemyndigheter
na skall undantas från huvudförslaget och i andra hand att huvudförslaget 
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skall bestämmas bara för ett är. Som skäl för att länsskattemyndigheterna Prop. 1988/89: 100 
och de lokala skattemyndigheterna skall undantas från huvudförslagstill- Bil. 9 
lämpningen anför verket bl. a. följande. Besparingar kan ske genom ökad 
produktivitet eller minskad vcrksamhetsvolym. På länsskattemyndighe-

terna och de lokala skattemyndigheterna skulle resursminskningarna leda 
till längre handläggningstider och sämre kontroll av svårgranskade dekla

rationer. Den offensiva kontrollen i form av främst revisioner och arbets

givarkontroll skulle minska. 
Utöver huvudförslaget redovisar riksskatteverket ett budgetförslag. vil

ket innebär en utbyggnad av verksamheten med 83.3 milj. kr. För att 
förbättra personalförsörjningsläget genom bl. a. inrättande av särskilda 

rekryteringstjänster i vissa län begärs 20 milj. kr. För att täcka kostnaderna 

för ökat resande till följd av en mera omfattande revisionsverksamhet 
begärs 3 milj. kr. För ökade lokalvårdskostnader begärs 6, 7 milj. kr. För 

diverse engångsutgifter i samband med flyttningar och ombyggnader samt 
för anskaffning av ny utrustning m. m. begär verket 28.6 milj. kr. För 

anskaffning av nya telefonväxlar begärs 7.1 milj. kr. och för bindning av 

äldre längder 1.9 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar riksskatteverkets uppfattning att en renodlad huvudförslagstill
lämpning skulle få negativa effekter för den regionala och lokala skatteför
valtningen. Det gäller först och främst möjligheten att omfördela resurser 

till de mest arbetstyngda länen. I de län där en neddragning bör ske är 
personalomsättningen i många fall låg. Det är bl. a. av det skälet svårt att 
på kort tid frigöra så stora resurser att det finns något att omfördela, om 
samtidigt förvaltningen som helhet är underkastad det besparingskrav som 

huvudförslaget innebär. De negativa effekterna av en renodlad tillämp
ning av huvudförslaget gäller emellertid också genomförandet av de om
fattande reformer som förestår inom skatteförvaltningen och även förbere
delserna inför 1990 års allmänna fastighetstaxering. För egen del gör jag 
den bedömningen att ett huvudförslag på två procent bör tillämpas på 
länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna budgetåret 
1989/90 men att det i likhet med de närmast föregående åren bör ske på 
det sättet att motsvarande del av myndigheternas anslag förs till riksskat
teverkets disposition. Detta innebär enligt mina beräkningar att myndig
heternas anslag minskas med 48,9 milj. kr. Den tillämpning av huvudför

slaget som jag nu har redogjort för bör ge utrymme för förbättringar av 

personalförsörjningsläget i vissa utsatta län av det slag som verket har 

begärt särskilda resurser för. 
Beträffande anslagen till den regionala ·och lokala skatteförvaltningen 

vill jag vidare framhålla följande. 
Pris- och löneomräkningen uppgår till 168.8 milj. kr. 

Med början innevarande budgetår görs insatser för förbättrad skatte

kontroll av de största företagen. Under budgetåret 1989/90 anser jag det 
lämpligt att ytterligare något öka insatserna med inriktning på stora före

tag men också på företagsformer och typer av transaktioner som är särskilt 21 



svårkontrollerade frän skattesynpunkt. För detta ändamål har jag beräknat 
5 milj. kr. Riksskatteverket skall senast i anslagsframställningen för bud
getåret 1990/91 redovisa en utvärdering av insatserna på detta område. 
Den totala omfattningen av den fördjupade kontroll som sker i form av 
främst revisioner har ökat kraftigt på senare år. För de ökade resekostna
der som detta medför har jag beräknat 1.5 milj. kr. 

När länsskattemyndigheterna bildades gjordes en beräkning av den tota
la lokalyta som dessa myndigheter disponerade. Resurser för lokalvård 
tilldelades utifrån denna beräkning. Det har senare visat sig att lokalytan 
är större än vad den tidigare beräkningen visade. För de kostnader för 
lokalvärd som tidigare inte beaktats har jag beräknat 1,4 milj. kr. 

Ett antal myndigheter har behov av ny utrustning i samband med 
flyttning eller ändringar i befintliga lokaler. För detta har ca 12.9 milj. kr. 
beräknats. För länsskattemyndigheten i Kopparbergs län samt de lokala 
skattemyndigheterna i Handen. Varberg. Kungälv. Sunne. Falun. Mora. 
Sandviken. Örnsköldsvik och Piteå har jag vidare beräknat medel för 
investering i nya telefonväxlar. nämligen totalt 6.3 milj. kr. Anskaffningar
na ger utrymme för rationaliseringar och driftskostnadsminskningar. 
Förvaltningskostnaderna skall därför minskas med ett belopp motsvaran
de tio procent av anskaffningskostnaden. Slutligen har jag för bindning av 
äldre längder beräknat 1, 9 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställning
en beräknar jag anslaget till 2 287 556 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Regional och lokal ska11e.färmlt11ing budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 2 287 556 000 kr. 

B 3. Kronofogdemyndigheterna 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

621344237 
610412000 
658 373000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 4 707 000 kr. inte ställts till 
kronofogdemyndigheternas disposition till följd av tillämpande! av en 
utgiftsram. 

Kronofogdemyndigheternas verksamhet avser dcis indrivning av det 
allmännas fordringar på skatter. avgifter och böter m. m .. dels verkställig
het i mål som anhängiggörs av enskilda rättsägare. Kronofogdemyndighe
ternas verkställighet regleras bl. a. i utsökningsbalken. Dessutom handläg
ger kronofogdemyndigheterna ärenden enligt lagen ( 1970: 741) om statlig 
lönegaranti vid konkurs. Vidare är vissa kronofogdemyndigheter tillsyns
myndighct~r enligt 7 kap. 25 *konkurslagen (1987:672) och har i denna 

Prop. 1988/89: 100 
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egenskap tillsyn över förvaltningen i konkurser. 
I varje län finns en kronofogdemyndighet. Bestämmelser om kronofog

. demyndighetens ledning och organisation m. m. finns i 3 kap. förordning

en ( 1988: 784) med instruktion för exekutionsväscndet. 

Personal 

Anslag 
Förvaltn ingskostnader 

(därav lönckostnadc:r) 
Lokalkostnader 
Exekutiva 
förrättn i ngsknstn. 
Div:ändamål 

Summa 

l; ppbiirdsmedcl 
Ersättning från all

männa pensionsfonden 

1988/89 

2872 

510424000' 
(470701000) 

88 320000 

7927000 
11 508000 

61_8179 000 

7 767000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+38 181000 
(+33714000) 
+ 2015000 

:!_O 
+ 3021000 

, 43 217 000 

- 4 744000 

Nettoutgifl 6!0412000 -+-4796!000 
1 Av angivet helopp har 4 707 000 kr. inte: ställts till kronofogdemyndigheternas 
disposition till följd av tillämpande:! av en utgiftsram. 

Riksskatteverkets yrkanden 

Riksskattcverket redovisar i anslagsframställningen för 1989/90 ett tre
årigt huvudförslag som. jämfört med anslaget för innevarande budgetår,. 

innebär en minskning med två procent för 1989/90. en procent för 1990/91 
och två procent för 1991 /92. 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna för budgetåret 
1989/90 har någon pris- och löncomräkning inte gjorts. 

Riksskalleverket yrkar i första hand att kronofogdemyndigheterna skall 
undantas från huvudförslagstillämpning och i andra hand att huvudförslag 
skall bestämmas för bara ett år.Som skäl för att kronofogdemyndigheterna 
skall undantas från huvudförslagstillämpning hänvisar verket till vad 
kommitten (Fi 1987:02) för genomförande av en ny organisation för 
exekutions väsendet m. m. har anfört om behovet att omfördela resurser 
mellan olika län och mellan vcrksamhetsortcr inom ett län. Detta är enligt 
kommitten en process som måste tillåtas ta viss tid i anspråk.Samtidigt 

behövs en omedelbar resursförstärkning i vissa särskilt arbetstyngda län. I 

den delen hänvisar verket också till vad riksdagens revisorer anfört i en 

rapport om Kronofogdemyndigheternas utnyttjande av personalresurser

na ( 1985/86: 7). Vidare gäller att kronofogdemyndigheterna- fr. o. m. den I 

juli 1988 har tagit över ansvaret för sin egen ekonomi- och personaladmi

nistration. 

Utöver huvudförslaget redovisar riksskattevcrket ett budgetförslag som. 

jämfört med anslaget för innevarande budgetår. innebär en utbyggnad av 
verksamheten med 22 milj. kr. För att de mest arbetstyngda länen och 

Prop. 1988/89: IOO 
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verksamhetsorterna skall kunna få en omedelbar förstärkning begärs över- Prop. 1988/89: 100 

gångsvis ett tillskott med 8 milj. kr. För att täcka kostnaderna för krono- Bil. 9 

fogdemyndigheternas styrelser begärs 2.2 milj. kr. och för chefsutveckling 

0.9 milj. kr. Slutligen begär verket för vissa engångsutgifter i samband med 

flyttningar m. m. 8.7 milj. kr. och för anskaffning av nya telefonväxlar 1.2 

milj. kr. 

Föredragandens Ö\'Crvägandcn 

En ny organisation för exekutionsväsendet genomfördes den I .juli 1988. 

Ett viktigt syfte med omorganisationen var att skapa bättre möjligheter att 

uppnå resursmässig balans mellan olika län och verksamhetsorter. Flera 

utredningar. bl. a. de studier som gjorts av organisationskommittcn, har 

visat att det i dag finns stora obalanser i resursfördelningen. Samtidigt 

fortsätter antalet enskilda mål hos kronofogdemyndigheterna att stiga 

snabbt, vilket orsakar problem främst i de län som redan har ett resursun

derskott jämfört med resten av landet. En omfördelning försvåras emeller

tid. inom exekutionsväscndet liksom inom skatteförvaltningen, av att 

förvaltningen som helhet är underkastad det besparingskrav som huvud

förslaget innebär. Till detta kommer för exekutionsväsendets del att de 

nya kronofogdemyndigheterna. i motsats till de tidigare 81 myndigheter

na. resursmässigt har det fulla ansvaret för sin egen ekonomi- och perso

naladministration. )ag delar därför riksskatteverkets uppfattning att en 

renodlad huvudförslagstillämpning inte bör komma i fråga. 

Huvudförslaget bör i stället tillämpas på det sättet att det belopp med 

vilket myndigheternas anslag minskas förs till riksskatteverkets disposi
tion för att fördelas mellan länen. Enligt mina beräkningar uppgår detta 

belopp till 12,6 milj. kr. Jag delar också verkets uppfattning att det behövs 

ett tillfälligt resurstillskott för att de mest arbetstyngda myndigheterna 
skall kunna få en omedelbar resursförstärkning. För detta ändamål har jag 

beräknat 6.5 milj. kr. 

Vid de nya kronofogdemyndigheterna finns lekmannastyrelser. För ar

voden m. m. till styrelseledamöter har jag beräknat 2.2 milj. kr. 
Den nya organisationen ställer krav på en förbättrad ledningsfunktion 

inom myndigheterna. Jag har därför beräknat 0,9 milj. kr. för särskilda 

insatser för chefsutveckling under budgetåret 1989/90. 

För ökade lokalkostn.ader till följd av vissa tillfälliga förhyrningar och 

ökade lokalvårdskostnadcr har· jag beräknat sammanlagt 1,1 milj. kr. Ett 

antal myndigheter behöver dessutom anskaffa ny utrustning i samband 

med flyttningar. För detta ändamål har jag beräknat I milj. kr. 

Slutligen har jag beräknat medel för investering i nya telefonväxlar till 

myndigheternas kontor i Kristianstad, Skövde och Västerås, nämligen 

totalt 1.2 milj. kr. Anskaffningarna ger utrymme för rationaliseringar Och 

driftskostnadsminskningar. Förvaltningskostnaderna skall därför minskas 

med ett belopp motsvarande tio procent av anskaffningskostnaden. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställning

<!n beräknar jag anslaget till 658 373 000 kr. 24 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kronq/iJgdemyntlighetcrna för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 658 373 000 kr. 

B 4. Stämpelkostnader 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4830400 
2 556 000 
2812000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postvcrkets uppbörd av in
flutna stämpclmedel och tillhandahållande av stämpelmärken. 

Kostnaderna för stämpel väsendet under nästa budgetår beräknar jag till 
2 812000 kr. 

Jag yill i detta sammanhang erinra om att stämpclskatteutredningen (B 
1977:06) har lämnat förslag till ett förenklat och mer lättöverskådligt 
system än det nuvarande och bl. a. föreslagit att stämpclmedclsuppbörden 
rationaliseras och stämpelmärkena mönstras ut· ur ett framtida system. 
Stämpelskatteutredningens förslag bereds efter remissbehanäling f. n. 

finansdepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stämpc/kostnatler för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 2 812 000 kr. 

B 5. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

J 14691984. 
110900000 
114925000 

Från detta anslag betalas för närvarande bl. a. ersättningar till ordföran
de och kronoombud i taxeringsnämnder enligt 129 ~ taxcringslagen 
(1956:623) samt kostnader för handräckning på grund av avtal med främ
mande makt i vissa beskattningsärenden. 

Från detta anslag bör även andra kostnader som kan bli aktuella för 
allmän eller särskild fastighetstaxering kunna få bestridas. 

Pris- och löncomräkningen uppgår till 6,6 milj. kr. Tillämpning av 
huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 2 milj. kr. Systemet 
med den förenklade självdeklarationen medför en reducering av anslaget 
med 14 milj. kr. Beräkningen grundas på att samma antal deklarationer 
som vid 1988 års taxering förstahandsgranskas avs. k. fritidsgranskare. En 
fortsatt övergång till tjänstemannagranskning skulle kräva en inte oväsen!-

Prop. 1988/89: I 00 
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Jig utbyggnad av den fasta organisationen. En sådan utbyggnad bör enligt 
min mening inte ske i avvaktan på att de resursmässiga konsekvenserna av 
bl. a. ett framtida ·nytt taxeringsförfarande kan överblickas bättre. Riks
skatteverkct skall före utgången av maj 1989 närmare redovisa de resurs
mässiga konsekvenserna av en övergång till enbart tjänstemannagransk
ning av inkomst- och förmögenhetsdeklarationer.Riksskatteverket har be
gärt 15 milj. kr. för att täcka kostnaderna för lantmäteriverkets medverkan 
i förberedelsearbetet inför 1990 års allmänna fastighetstaxering. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader .for årlig taxl'ring m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 114 925 000 kr. 

B 6. Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med 
skatteuppbörd m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

60875225 
49 345000 
52000000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket och bankerna för deras 
medverkan vid skatteuppbörden. Ersättningarna avser bl. a. uppbörd och 
redovisning av skatt som betalas in genom postverket och bankerna. 
utbetalning genom postkontor av överskjutande preliminär skatt samt 
kostnader för post verkets bestyr med mervärdcskatten. Från anslaget beta
las vidare ersättning till postverket för de kostnader som uppstår genom 
att folkbokföringsmyndighcterna underrättas om permanenta adressför
ändringar som har anmälts till posten. 

Enligt en promemoria som har upprättats inom po.1·trerkt!t beräknas 
medelsbehovet för verket för nästa budgetår till 53 283 264 kr. Därav avser 
51 154 264 kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och 
utbetalningar av skatt. befordran av frankeringsfria försändelser, bestyret 
med mervärdeskatt m. m. samt 2 129 000 kr. ersättning, för information till 
fol kbokföri ngsmynd igheterna. 

Postbcfordringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av 
postverket beräknats i gällande avgiftsnivå. · 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i postverkcts beräkningar förordar jag att anslaget förs 
upp i statsbudgetförslagct för nästa budgetår med 52 milj. kr. Det ankom
mer emellertid på regeringen att senare besluta om de crsättningsbelopp 
som skall betalas ut. Detta sker på grundval av särskilda framställningar 
som bygger på vederbörandes faktiska medverkan m. m. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverkct för 

Prop. 1988/89:100 
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distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter m. m. 
betalas från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersätt
ning till posrverkel för befordran av tjänsteförsändelser. 

Hemställan 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersä1111i11g till JHJst1·<'rket m.jl. .f(ir /Jcsi_vrct med skatti!upp

börd m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
52 000'000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
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C. Statlig lokalförsörjning 

Riktlinjer för hantering av lokalkostnader 

Föredragandens Öl'erväganden 

Riksdagen har godkänt nya riktlinjer för den statliga lokalförsörjningcn 
baserade på regeringens förslag i 1988 års budgetproposition (prop. 
1987/88: 100. bil. 9 s. 36-4Q. FiU 26, rskr. 338). 

I. Statsmakterna och myndigheterna bör lägga ökad vikt vid lokalkost-
naderna och deras förändringar 

2. Verksamhet och lokalförsörjning bör prövas· samlat 
3. Lokalförsörjning bör prövas långsiktigt 
4. Myndigheter bör ges ökade möjligheter att under kostnadsansvar 

disponera resurser för lokaler 
5. Handläggningen av lokalförsörjningen bör i ökad utsträckning kunna 

delegeras till myndigheterna 
Som allmän riktlinje för regeringens budgetpolitik gäller att reformer 

måste finansieras genom omprioriteringar. Alla utökningar av myndighe
ternas lokaler innebär i princip ökade kostnader på statsbudgeten. En 
tillämpning av budgetpolitiken på lokalförsörjningens område innebär 
följaktligen att alla utökningar av lokalkostnaderna måste finansieras ge
nom omprioriteringar. Hittills har dessa avvägningar gjorts på statsmakts
nivå. En förutsättning för att kunna delegera denna typ av beslut till 
myndigheterna är därför att dessa övertar kostnadsansvarct för resurs
avvägningen, inom ramen för den av statsmakterna angivna budgetpoliti

ken. 
Enligt gällande ordning är byggnadsstyrelscn lokalhållare med fullt kost

nadsansva~ för lokalförsörjningen inkl. förmögcnhetsförvaltningen. De 
ekonomiska ramarna ges av regeringen i regleringsbrcv och genom beslut i 
enskilda lokalförsörjningsärenden. Införande av ramanslag för myndighe
ter kommer att innebära nya krav på hantering av lokalkostnader i bud
getprocessen (prop. 1987 /88: 150). Enligt gällande ordning prövas lokalbe
hoven av ·regeringen. I fråga om förhyrning av lokaler kan regeringen 
besluta. medan större investeringar underställs riksdagens prövning. För
hyrning av generella kontorslokaler prövas av byggnadsstyrclsen. De lo
kalbrukande myndigheterna anvisas medel för att betala lokalkostnader 
inom ramen för resp. myndighets anslag. Någon reell prövning av lokal
kostnaderna har vanligtvis inte skett i budgetprocessen. eftersom ramarna 
för lokalförsörjningcn beslutats i särskild ordning. 

Mina överväganden i fråga om lokalkostnadernas hantering utgår fort
sättningsvis ifrån att de lokalbrukande myndigheterna skall ges ärlig kom
pensation för prisändringar som inträffar mellan budgetåren på motsva
rande sätt som gäller för andra resursslag. 

En förutsättning för att de lokalbrukande myndigheternas beslutsbcfo
gcnhetcr skall kunna ökas är att de är beredda att ta över delar av kostnads
ansvaret för sina lokaler. Myndigheterna får därmed möjlighet att göra 
överväganden om fördelning av befintliga medel på olika resursslag. För 
vissa större sektorer ökar härigenom möjligheterna att bemästra flaskhals 
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- problem genom att ~crksamhets- och lokalförsörjningsåtgärdcr kan Prop. 1988/89: 100 
planeras och beslutas i ett sammanhang. Bil. 9 

En friare resursanvändning för myndigheterna ökar incitamenten för 
besparingar bl. a. genom ett effektivare lokalutnyttjande. Under den pågå
ende försöksverksamhctcn med lokalkostnader på ramanslag prövas olika 
former och rutiner för umgänget mellan byggnadsstyrclscn och de lokal-

. brukande myndigheterna. I regeringens riktlinjer för försöksvcrksamhctcn 
anges på vilket sätt myndigheterna får tillgodoräkna sig genomförda lokal
besparingar. Enligt min bedömning är det av stor vikt att dessa riktlinjer 
utvecklas ytterligare både med avseende på lokalbrukarens och lokalhålla
rens/hyresvärdens roller och ansvar, i riktning mot vad som kan anses vara 
brukligt på lokalhyrcsmarknaden. Jag vill dock samtidigt betona att dessa 
strävanden har en naturlig, praktisk begränsning, eftersom de lokalbrukan
de myndigheterna och byggnadsstyrclscn i detta avseende är aktörer på en 
i huvudsak intern. statlig marknad. Som allmän riktlinje är det dock 
viktigt att slå fast att myndigheterna bör ha möjlighet att tillgodoräkna sig 
lokalbesparingar som kan omfördelas till verksamhet. 

En friare resursanvändning möjliggör också att myndigheter kan utöka 
sitt lokalinnehav. Inom ramen för den pågående försöksverksamhctcn 
med lokalkostnader på ramanslag kan beslut om detta fattas av myndighe
terna själva. Med ökat kostnadsansvar följer att myndigheterna i dessa fall 
måste ikläda sig ansvaret för att finansiera ökningar av sitt lokalinnehav 
genom omprioriteringar. Om myndigheterna själva beslutar om ny eller 
ändrad verksamhet så mästc det ingå i förutsättningen för beslutet att även 
ev. lokalkostnadsförändringar, liksom följdkostnadcr för inredning och 
utrustning m. m., kan finansieras inom ramen för en i princip oförändrad 
medelstilldclning. 

Statsmakternas prövning kommer enligt de nya riktlinjerna för lokalför
sörjningen att fortsättningsvis göras samlat för verksamhet och lokaler. I 
de fall vcrksamhetsförändringar m. m. förutsätter beslut av statsmakterna. 
så måste sådana förslag till nya eller ändrade verksamheter därför alltid 
förutsättas innehålla konsekvensbekrivning av kostnader för lokalförsörj
ningcn dvs. såväl för lokaler som för inredning och utrustning m. m. 

Det är enligt min mening nödvändigt att dessa allmänna riktlinjer för 
hantering av lokalkostnader tillämpas så snart som möjligt. Byggnadssty-
rclscn har redovisat långsiktiga lokalförsörjningsplaner för större delen av 
den civila statsförvaltningen. I anslutning till varje större lokalförsörj
ningsärcndc redovisas konsekvenser i form av förändrade lokalkostnader. 
För några av de projekt som ingår i lokalförsörjningsplancrna har regering-
en tidigare tagit ställning till omfattningen av lokalbehovet. Ytterligare 
några projekt har aktualiserats till följd av brister i arbetsmiljö och liknan-
de orsaker. men har ännu inte redovisats för regeringen. Enligt min me-
ning bör dessa projekt under en övergångsperiod kunna accepteras utan 
krav på fullständig finansiering, eftersom myndigheterna inte i tidigare 
skeden av planeringen har kunnat beakta dessa riktinjer för lokalkostna-
dernas hantering. I den mån dessa projekt innehåller utökningar av re
formkaraktär så bör de dock finansieras i skälig omfattning. 

Sammanfattningsvis förordar jag följande riktlinjer för hantering av 29 



lokalkostnader i de fall då myndigheterna själva fattar beslut om sin 
lokalförsörjning. 

1. Myndigheter skall kunna tillgodoräknas lokalbesparingar för att om
fördela till verksamheter 

2. Myndigheter måste finansiera utökade lokalkostnader genom omprio
riteringar 

Riktlinjer för samordnad lokalförsörjning 

Föredragandens överväganden 

I de nya riktlinjerna för lokalförsörjn:ng ingår som en särskild punkt 
förslag till ökad samordning av den statliga lokalförsörjningen (prop. 
1987/88:100 bil.9 s. 45). Jag vill i detta sammanhang redovisa vissa 
övergripande riktlinjer för denna samordning, som bör ligga till grund för 
regeringens förnyelsearbete inom lokalförsörjningen. 

Statsmakterna beslutar oin ansvars-. befogenhets- och kompetensfördel
ning mellan riksdag, regering och myndigheter samt mellan myndigheter. I 
frågor som rör lokalförsörjning bör den övergripande styrningen ske ge
nom ställningstagande till utvecklingen av myndigheternas lokalkostnader 
och till medelstilldelningen. Utvecklingen av den statliga förmögenheten 
sker liksom tidigare genom förvärv eller avveckling av fastigheter samt 
genom statlig byggproduktion. Genom enskilda regeringsbeslut utvecklas 
en tillämpad lokalstandard och anges en profil på anskaffningen. dvs. vad 
som köps, förhyrs, byggs och avvecklas. 

Det ankommer på regeringen att besluta om ramar och spelregler för den 
statliga lokalförsörjningen såväl för de enskilda myndigheterna som för 
samarbetet mellan byggnadsstyrelsen och myndigheterna. Viktiga utgångs
punkter är att villkoren, allmänt sett. skall följa vad som gäller för lokalhy-
resmarknaden i övrigt. _ 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att regeringen inte i egentlig 
mening kan styra prisnivån på lokaler eller kostnadsutvecklingen på 
byggproduktionen. Staten är i dessa avseenden bara en av många aktörer 
på en komplicerad marknad. Statlig lokalförsörjning innebär att lokaler, 
konsulter. entreprenörer. entreprenader etc, handlas upp på marknaden på 
samma villkor som för övriga aktörer. Marknadsbilden i landet är ofta 
olika. och den kan för den oinitierade vara svår att överblicka. Det-handlar 
också ofta om långsiktigt bindande beslut. 

Inom de områden där statsmakterna har direkt inflytande är <ler möjligt 
att initiera en utveckling i fråga om ansvars- och befogenhetsfördelningen 
mellan lokalhållare och lokalbrukare. På de områden där statsmakterna 
inte kan styra, dvs. i första hand där fastighets- och byggbranschen sätter 
de ekonomiska villkoren m. m., är det med hänsyn till villkoren på mark
naden. frågornas komplexitet och ekonomiska vikt nödvändigt att kunna 
agera med kompetens och tyngd. Samordningen genom de lokalhållande 
myndigheterna har därför ekonomisk betydelse i varje enskilt ärende, men 
framför allt i ett längre perspektiv. Det är därför enligt min mening viktigt 
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att statsmakterna skapar förutsättningar för att staten kan agera kompe
tent på denna· marknad och att den statliga kompetensen för lokalförsörj
ningsfrågor vidmakthålls, utvecklas och utnyttjas effektivt. 

På vissa orter agerar olika statliga lokalhållare samtidigt och på samma 
lokalhyresmarknad. Det är det därför av vikt att de olika fastighetsförval
tande och lokalhållande myndigheternas agerande samordnas av praktiska 
skäl. Denna samordning bör ske genom samråd i fråga om planering fcki 
första hand generella lokaler, som kontor m. m. Byggnadsstyrelsen är idag 
den myndighet som hanterar de flesta lokalförsörjningsärendena. Jag 
finner det därför naturligt att byggnadsstyrelsen inom ramen för sin orts
planering ges uppgiften att samordna de olika lokalhållande myndigheter
nas ageranden. Detta förutsätter någon form av samrådsförfarande myn
digheterna emellan. Samrådet bör ges en förenklad form med inriktning på 
operativa resultat, bl. a. mot bakgrund av vad jag har anfört om huvudmo
tivet för samordning, nämligen at~ så långt som möjligt stärka statens 
samlade agerande. 

I 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: 100 bil. 2 s. 22) anges 
vidare att affärsverken skall åläggas att följa av byggnadsstyrelsen utarbe
tad standard vad avser kontorslokalcr och andra lokaler av generell karak
tär såsom utbildningslokaler och sekundärutrymmen. Motsvarande bör 
även gälla för försvaret. Fortifikationsförvaltningen (FortF) bör ges en 
motsvarande roll vid befåstningsarbeten m. m. inom det civila området. 

Det är lämpligt att dessa frågor behandlas i anslutning till regeringens 
översyn av gällande handläggningsordning för lokalförsörjningsärenden. 

Sammanfattningsvis förordar jag följande riktlinjer för samordning av 
lokalförsörjning. 

I. Statlig lokalförsörjning skall samordnas så långt som möjligt. Kompe
tens för lokalförsörjningsfrågor skall finnas samlat inom staten och skall 
vidmakthållas, utvecklas och utnyttjas effektivt. 

2. Statliga fastighetsförvaltare och lokalhållare skall så långt som möjligt 
samordna sitt agerande på lokala marknader. Byggnadsstyrelsen ges ett 
samordningsansvar. 

3. Statliga lokalhållare skall tillämpa en gemensam standard för lokaler 
av generell karaktär. Byggnadsstyrelsen ges ansvar för utarbetandet av 
gemensam standard. FortF ges ett motsvarande ansvar i fråga om befäst
ningsarbeten m. m. 

Genomförande av samordnad statlig lokalförsörjning 

I 1988 års budgetproposition anmäldes att frågan om genomförande av 
samordnad statlig lokalförsörjning var under utredning. Utredningen (dir 
1987:24) har i augusti 1988 lämnat betänkandet SOU 1988: 36 Effektiv 
statlig lokalförsörjning - förslag om ändrade verksamhets- och organisa

tionsformer. 
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Sammanfattning av utredningens förslag 

Utredningen om samordnad statlig lokal försörjning har haft till uppgift att 
utarbeta förslag till hur en samordnad statlig lokalförsörjning kan genom
föras. l uppgiften har ingått att i kontakt med bl. a. byggnadsstyrelsen och 
FortF ta fram ett förslag om hur en organisatorisk samordning av de 
verksamheter som bcdr.ivs av dessa båda myndigheter kan utformas. Vida
re har utredningen haft till uppgift att särskilt belysa hur möjligheterna till 
samverkan med affärsverk, övriga lokalhållande myndigheter och andra 
lokalförvaltare i fråga om den tekniska fastighetsförvaltningen kan förbätt
ras. 

Utredningen utgår från det omfattande utvecklingsarbctct som pågår 
inom det statliga lokalförsörjningsområdet. 

Inom byggnadsstyrelsen och FortF har under 1980-talet ett omfattande 
och för båda myndigheterna likartat organisat.ionsutvecklingsarbete på
börjats. Utvecklingsarbetet har tyngdpunkt i bl. a. delegering-av ansvar och 
regionalisering av parallella resurser för operativa uppgifter. 

Utredningen konstaterar att tidigare utrcdningrtr, den så kallade 
huvudprogram 5-kommittcns resp. lokalförsörjningsutredningcns samord
ningsförslag i mycket begränsad utsträckning lett till konkreta samord
ningsåtgärder, vare sig vad gäller samordning mellan byggnadsstyrclsen 
och FortF eller vad gäller samordning av den statliga fastighetsförvaltning
en. Däremot har vid sidan av, och i vissa avseenden som en följd av, dessa 
utredningar genomförts och initierats ett betydande utvecklingsarbete 
inom den civila statsförvaltningen resp. inom försvaret. 

En analys av skillnader och likheter mellan byggnadsstyrelsens och 
FortFs verksamhetsområden visar att skillnader finns i de båda myndighe

ternas roller inom resp. system, fördelning av personella resurser på olika 
aktiviteter. lokalisering av produktionsenheter samt vad gäller ekonomi
system och finansieringsprinciperna som styr de båda myndigheternas 
verksamhet. Betydande likheter finns dock samtidigt vad gäller myndighe
ternas centrala roll för lokalförsörjningen inom resp. system och i fråga om 
personella resurser och kompetens. Påtagliga likheter finns också avseende 
organisatorisk uppbyggnad, aktuella organisationsutvecklingstendenser 
och utnyttjandet av avancerad ADB-teknik. De fördelar som står att finna 
i en samordning av den statliga lokalförsörjningen handlar både om kort
siktiga rationaliseringsvinster och personalbesparingar och om . sådana 
långsiktigt verkande fördelar som sammanhänger med .möjligheterna att 
anpassa organisation och resurser för lokalförsörjningsfrågor till behov och 
utveckling inom statsförvaltningen i stort. Samordning av resurser för 
lokalförsörjning. som en stödfunktion för annan verksamhet, kan dock 

också medföra nackdelar, t. ex. minskad lyhördhet för lokalbrukarnas 
behov. 

På lokalförsörjningsområdet har utformningen av de ekonomiska styr
instrumcnten stor betydelse. Utredningen anser att utrymme för väsentli
ga förbättringar finns på detta område. Stor vikt bör bl. a. fästas vid att 
korrekta kostnadssignaler når alla som anskaffar, upplåter, förvaltar och 
brukar lokaler. Vidare är det nödvändigt med en omsorgsfull ekonomisk 
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redovisnii:ig av den egna verksamheten. bl. a. mot bakgrund av att lokalför
sörjningstjänster i många fall tillhandahålls på marknaden. 

Tre principiella modeller för samordning av den statliga lokalförsörj
ningen. vilka benämns A, B och C. presenteras. 

Afode// .4 baseras på utvecklingsmöjlighetcr inom dagens organisatoriska 
struktur med ett bibehållande av byggnadsstyrelsen och FortF som två 
fristående myndigheter. Härvid utgår modellen från pågående och i många 
avseenden likartade organisationsutvecklingstendenser inom de två myn
digheterna. Ett tydligt kund-leverantörförhållande skapas inom försvaret 
genom att FortFs roll och uppgifter förändras i riktning mot att bli en 
uppdragsmyndighet inom försvaret vilken organiserar verkställighetsre
surser för såväl byggproduktion som teknisk fastighetsförvaltning m. m .. 
varvid de senare organisatoriskt överförs frän de militära forbanden till 
FortF. I modellen ingår också ökad samverkan mellan byggnadsstyrelsen 
och FortF på ett antal områden. 

Modell B innebär en organisatorisk samordning av byggnadsstyrelsens 
och större delar av FortFs verksamheter i en ny myndighet utanför försva
ret. kallad byggverket. Byggverket har gentemot den civila statsförvalt
ningen samma uppgifter som den nuvarande byggnadsstyrelsen inkl. den 
utveckling som förordas i de senaste årens budgetpropositioner. Byggver
ket övertar större delen av nuvarande FortFs uppgifter gentemot försvaret 
samt de verkställighetsuppgifter avseende teknisk fastighetsförvaltning 
som fdr närvarande åvilar de militära förbanden. Försvaret åläggs i modell 
B att uppdra åt byggverket att verkställa flertalet åtgärder i lokalförsörj
ningsprocessen avseende både generella lokaler och försvarsspecifika an
läggningar. Inom försvaret erfordras resurser för främst behovs-, formule
rings- och kravställaruppgifter. administrativ fastighetsförvaltning, upp
följning av köpta tjänsfer m. m. Dessa resurser tillförs i modellen främst 
försvarets materielverk och de militära förbanden. 

Modell C utgår från att försvarets fredsorganisation i allt väsentligt skall 
vara densamma s.om organisationen i kris och i krig. Modellen Innebär en 
organisatorisk samordning av byggnadsstyrclsens och delar av FortFs 

. verksamheter i en ny myndighet utanför försvaret. kallad byggverket. 
Försvarets resurser är i modell C dimensionerade för att ta ett fullt ansvar 
för lokalförsörjningsfrågorna. På central nivå tillförs försvarets materi
elverk resurser för verkställighet av viss projektledning. projektering och 
upphandling av byggproduktionsåtgärdcr avseende försvarsspecifika an
läggningar. De militära förbanden tillförs resurser för beställning av bygg
produktionsåtgärder på marknaden m. m., samtidigt som resurser för 
verkställighet av teknisk fastighetsförvaltning normalt kvarstår i förbands
organisationen. Byggverket fungerar gentemot försvaret som en av flera 
tänkbara leverantörer av tjänster inom lokalförsörjningsområdet. Samar
bete mellan försvaret och byggverkct' regleras i ett femårigt produktions
åtagande och därefter i ett samarbetsavtal. 

Modellbeskrivningarna innefattar uppskattningar av behovet av perso
nella resurser för lokalförsörjningsfrågor inom byggnadsstyrelsen och 
FortF resp. byggverket samt inom försvarets organisation i övrigt. Med 
ledning av dessa uppskattningar bedöms de direkta och kortsiktiga perso-

3 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 9 

33 



nalbcsparingarna uppgå till ca 100. pcrsonår i modell A, ca 175 personår i 
modell B ca 95 pcrsonår i modell C. 

I samtliga modeller ingår åtgärder för att precisera fastighetsförvalt
ningsansvarets innebörd, fördelning och delegering inom statsförvaltning
ens olika sektorer. Bl. a. föreslås ett samlat statligt fastighctsregister. Vida
re föreslås i alla modeller åtgärder i syfte att förbättra förutsättningarna för 
samverkan inom den tekniska fastighetsförvaltningen med atfarsvcrk och 
andra fastighetsförvaltande myndigheter. organisationer m. fl. 

De tre principmodellerna värderas inbördes mot ett antal kriterier, som 
alla kan sägas representera olika krav vilka är väsentliga att beakta då 
samordningsåtgärdcr skall genomföras. Utredningen tar inte ställning till 
vilket av kriterierna som bör tillmätas störst vikt och därmed inte heller till 
vilken av modellerna som ger sammantaget störst måluppfyllelse. Den 
relativa jämförelsen mellan modellerna kan sammanfattas enligt följande. 

Modd/ A bedöms ge de lägsta genomförandekostnaderna och minsta 
omställningssvårigheterna. Modell B bedöms ha störst förenlighet med den 
av regeringen förordade utvecklingen av den statliga lokalförsörjningcn, 
såsom denna utveckling uttrycks i 1987 och 1988 års budgetpropositioner. 
samt ha den största besparingspotentialen. såväl vad gäller kortsiktiga 
personalbesparingar som långsiktiga besparingsmöjligheter. Modell B be-. 
döms också ge de bästa förutsättningarna för att rationellt samla statlig 
kompetens inom lokalförsörjningsområdet och de bästa förutsättningarna 
för samverkan med atfarsverkcn m. fl. inom den tekniska fastighetsförvalt
ningen. Modell C bedöms ge de bästa bcredskapsmässiga och krigsorgani
satoriska effekterna och ha störst förenlighet med överbefälhavarens över
väganden kring utvecklingen av försvarets produktionslcdningssystem och 
utvecklingen inom det s. k. huvudprogram S så som dessa överväganden 
kommer till uttryck i Försvarsmaktsutrcdning 88:s slutrerniss från april 
1988. Modellerna B och C bedöms också ge gynnsammare regionalpolitis
ka effekter än modell A. 

De tre modellerna lägger tyngdpunkt i olika aspekter av begreppet 
samordning. Samtliga modeller förutsätter samordning inom den civila 
statsförvaltningens lokalförsörjning i enlighet med statsmakternas rikt-

. linjer och förslag. och för den som sätter denna typ av samordning i 
centrum spelar det mindre roll vilken modell som väljs. För den som sätter 
samordning inom försvarets lokalförsörjning i centrum står valet i första 
hand mellan modell A. som lägger tyndpunkten i samordning av den 
frcdstida lokalförsörjningsfunktionen som sådan inom försvaret. och mo
dell C, som lägger tyngdpunkten i samordning av lokalförsörjningsuppgif
tcr med andra uppgifter inom försvaret till en samlad beredskaps- och 
krigsförbandsinriktad helhet. För den som sätter behovet av samordning 
mellan den civila statsförvaltningens och försvarets lokalförsörjning i cent
rum är det naturligt att föredra modell B. 

Slutligen understryks vikten av att vissa förändringsåtgärder inom det · 
statliga lokalförsörjningsområdet vidtas oavsett organisatorisk lösning. 
Dessa åtgärder ger i sig förutsättningar för betydande framtida besparingar 
på områdeL Den ekonomiska styrningen bör utformas så att de som 
brukar lokalerna blir medvetna om de fulla kostnaderna. Verksamheter av 
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egen-regi-karaktär, till vilka alternativ på marknaden finns, bör så långt 
möjligt bedrivas på uppdragsbasis. Fastighetsförvaltningsansvarcts inne
börd och fördelning inom statsförvaltningen bör preciseras och möjlighe
terna att bygga upp ett samlat register över statsägda och inhyrda lokaler, 
baserat på de fastighetsförvaltande myndigheternas egna register. bör när
mare studeras. Oavsett vilken samordningsmodcll som väljs bör regering
en ta erfodcrliga initiativ på området. 

Rcmissinstansernas synpunkter på utredningens förslag 

Utredningens betänkande har remitterats till överbefälhavaren (ÖB), 
FortF. försvarets materielverk (FMV), försvarets rationaliscringsinstitut 
(FRI). byggnadsstyrelsen, statskontoret och riksrevisionsverket (RRV). 
Vidare. har ett antal centrala myndigheter. affärsverken och de centrala 
fackliga organisationerna beretts tillfälle att yttra sig. Rcmissinstanscrna 
har i varierande grad kommenterat huvudfrågorna i betänkandet. 

I fråga om val av modell.tör samordning framför ÖB att försvarsmaktens 
anläggnings- och lokalförsörjning måste behandlas inom ramen för en 
helhetssyn på försvarsmaktens organisation och ledning. Enligt ÖB inne
bär en prioritering av lokalförsörjningsfrågorna enligt modellerna A och B 
klara nackdelar för primärverksamhctcn inom försvaret. FRI och FMV 
ansluter sig till ÖB:s ståndpunkt i denna fråga. Enligt FortF bör samord
ning bygga på köp av tjänster och då så är möjligt regleras i långsiktiga 
avtal mellan myndigheterna. Byggnadsstyrelsen anför att den fortsatta 
utvecklingen av samordningen av den civila och militära lokalförsörj
nings_proccsscn bör utgå ifrån att de civila och militära planerings- och 
ekonomisystemen hålls isär och att försvaret på uppdragsbasis köper pro
jekt- och byggledning samt specialistkompetens från byggnadsstyrclscn. 
Uppdragsvcrksamheten bör enligt byggnadsstyrelsen vara författnings
mässigt reglerad. Statskontorct anser att det är viktigt att sl.<apa en profes
sionell organ_isation för lokalförsörjningsfrågor. En organisatorisk samord
ning skapar förutsättningar för en slagkraftig organisation och förbättrar 
möjligheterna till samverkan. Statskontoret förordar mot denna bakgrund 
modell B för genomförande. RRV är inte berett att ta ställning till utform
ning av organisatorisk struktur för samordning, bl. a. mot bakgrund av 
pågående omdaning av försvarets freds- och krigsorganisation. SACO/SR 
och TCO-S tar inte ställning till val av modell. medan Statsanställdas 
förbund (SF) inom Landsorganisationen förordar modell B som den klart 
överlägsna modellen för samordning. 

Kompe1e11~fi"i1goma berörs av flertalet rcmissinstanscr. Byggnadsstyrcl
sen, statskontoret, TCO-S och SF m. fl. menar att utökad samordning 
stärker och utvecklar statens kompetens på lokalförsörjningsområdct. ÖB 
menar att försvaret resp. det civila området i sig representerar tillräcklig 
volym för att motivera särlösningar inom resp. sektor. Denna ståndpunkt 
stöds av FortF, FRI och FMV. 

De ekonomiska konsckrenserna av utredningens förslag är enligt ÖB, 
FRI och FortF otillräckligt belysta eller dåligt analyserade. ÖB anser att 
vinsterna med en samordning med den civila statliga förvaltningen är 
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marginella. FortF pekar på att de kortsiktiga personella besparingarna som 
framräknats redan är inräknade i gällande utveckling av resursramarna för 
försvarets myndigheter. Samtidigt är den långsiktiga besparingspotenti
alen relativt liten och osäker och ger, enligt FortF. inte motiv för långtgå
ende organisatoriska samordningsåtgärdcr. FRI menar att den ekonomis
ka konskevensanalyscn är bristfällig. Byggnadsstyrelsen bedömer att sam
ordningsvinstcrna torde vara störst inom byggproduktionen. SACO/SR 
menar att utredningens ekonomiska analyser är otillräckliga. medan SF 
framhåller att modell 8 ger de största långsiktiga ekonomiska vinsterna. 

ÖB instämmer i vissa avseenden i utredni~gens analys av brister inom 
försvarets ekonomiska styrning, men tillstyrker irite utredningens förslag 
till intäktsfinansiering av FortF eller införande av kapitaltjänstkostnader 
inom försvaret. ÖB föreslår därför att internpriser endast skall användas 
för att ge ekonomisk information som ger automatisk styrning av resursan
vändningen på den lokala myndigheten. FRI anser, i likhet med utredaren. 
att den ekonomiska styrningen av lokalförsörjningen behöver förbättras 
och att kostnadsmedvetandet avseende lokalutnyttjandet behöver ökas. 
FRI instämmer dock inte i utredningens förslag till åtgärder utan menar, i 
likhet med ÖB, att lokala internpriser bör innehålla endast för lokal 
myndighet påverkbara kostnader. RR V anser att de nuvarande principer
na för kapitalkostnadsredovisning inom försvaret bör ses över. 

De/egai11g al' beslutbejOgenheta. ro/(forde/11i11g m. m. kommenteras av 
de flesta remissinstanser som en viktig fortsatt utvecklingsväg. ÖB, FRI 
avstyrker dock utredningens förslag eftersom de inte tillräckligt tar hänsyn 
till försvarets primära uppgifter och det decentraliseringsarbete som pågår 
inom försvaret. Både byggnadsstyrclsen och FortF redovisar i sina yttran
den pågående decentraliscringsa~bete inom resp. myndighet. Statskontoret 
och RRV understryker behovet av pågående utveckling av den staliga 
budgetprocessen som innebär att lokalbrukarens kostnadsansvar och befo
genheter stärks. Flera affärsverk betonar vikten av att själva kunna besluta 
i frågor om investeringar m. m. 

Beredskaps- och krig\'Orga11isatoriska krar har enligt ÖB, FRI och FMV 
inte beaktats av utredningen. RRV menar att dessa krav måste beaktas i 
samband med organisatoriska förändringar. Statskontoret anser dock att 
utredarens förslag till åtgärder. bl. a. krigsplacering av berörd personal etc .. 
bör kunna tillgodose ÖB:s krav. 

Ge11011~fdra11d(frdgoma kommenteras endast av vissa rcmissinstanser. 
ÖB. FRI och FMV menar att ställningstagandet till samordning av lokal
försörjningen måste kopplas till ställningstagandet till organisationen och 
produktionslcdningssystemet inom försvaret. FortF menar att genomfö
randekostnader blir höga och att detta inte har beaktats av utredningen. 
Byggnadsstyrelscn och FortF betonar vikten av att ställningstagandet i 
organisationsfrågan görs så snart som möjligt. ÖB framför med hänvisning 
till förslagen i Försvarsmaktsutrcdning 88 att en tidsmässig samordning 
med övriga förändringar inom försvaret måste ske. Det är därför inte 
möjligt att göra stora strukturförändringar beträffande ledningen av för
svarets byggnadsverksamhct samtidigt som stora byggnadsåtgärder måste 
genomföras för främst armen. FortF och FRI ansluter sig till ÖB:s stånd-
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punkt i denna fråga. Byggnadsstyrelscn konstaterar i sitt yttrande att 
. omfattande samordningsåtgärder mellan den civila och militära lokalför
sörjningsprocesscn kan riskera genomförandet av den .beslutade omda
ningen av den civila lokal försörjningen. 

Föredragandens Ö\'crväganden 

Utredningen har gjort en värdefull genomlysning av verksamhets- och 
organisationsformcr m. m. inom lokalförsörjningsområdct. Förutom hu
vud uppgiften - att lämna förslag till hur en organisatorisk samordning av 
de verksamheter som bedrivs av byggnadsstyrclscn och FortF kan genom
föras - har utredningen redovisat förslag i frågor av både principiell och 
praktisk natur. Flertalet av dessa senare frågor är av den art att det 
ankommer på regeringen eller på berörda •.nyndigheter att besluta om dem. 
Jag kommer i det följande att ta upp de frågor som det finns anledning att 
underställa riksdagcl) för information. 

Jag har i det föregående redovisat motiv för och förslag till riktlinjer för 
en samordnad statlig lokalförsörjning. Behov finns således av en stark 
kompetens i lokalförsörjningsfrågor som samlas i en eller f1era professio
nella myndigheter. Den kompetens som finns hos dessa myndigheter bör 
ges möjlighet att utvecklas och en strävan bör vara att kompetensen 

utnyttjas effektivare. 
Ett värnande om den samlade kompetensen kan enligt min mening 

förenas med fortsatt delegering av beslut och decentralisering av verkstäl
lande uppgifter inom lokalförsörjningcn. Förnyelsearbetet bör ges en hu
vudinriktning att utveckla ekonomiskt ansvar och förstärka kravställar
kompetcns hos lokalbrukaren. För att undvika dubblering av kompetens 
måste agerandet på fastighets- och byggmarknaden alltid skötas av en 
professionell myndighet. Detta är samtidigt en viktig förutsättning ("cir en 
sammanhållen hantering av lokalförsörjningen. vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för en ut vecklad uppföljning från statsmakternas sida. 

För att samspelet skall kunna utvecklas mellan lokalhållare och lokal
brukare måste de ekonomiska signalerna i plancringssystemet ge korrekt 
prisinformation. Det är därför nödvändigt att de ekonomiska styrsyste
men, redovisningen och uppföljningen utvecklas ytterligare. 

Som utredningen har pekat på förefaller den frivilliga samordningen 
mellan byggnadsstyrelsen, försvaret och affärsverken när det gäller främst 
den tekniska fastighetsförvaltningen ha fungerat endast i begränsad om- · 
fattning. Jag delar därför utredningens uppfattning att genomförande av 
samordning kräver någon form av strukturell åtgärd från statsmakternas 
sida för att påverka gällande verksamhets- eller organisationsformer. 

Remissopinionen ger dock ingen entydig bild som kan vara· vägledande 
vid utformningen av dessa åtgärder. 

De frågor som jag aktualiserar berör i första hand myndigheterna inom 
försvars- och kommunikationsdepartementens område. Även civildepar
tementet berörs. såsom ansvarigt för vissa strukturfrågor. De förslag som 
jag redovisar i det följande har därför utarbetats i samråd med cheferna för 
dessa departement. 
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Målet för en samordnad lokalförsörjning skall vara att vidmakthålla 
utveckla och effektivt utnyttja statens kompetens för att ekonomisera 
statens lokalförsörjning. Enligt min bedömning finns långsiktiga ekono
miska vinster att hämta genom en samordning. 

De gynnsamma ekonomiska effekterna skulle kunna vara störst vid en 
sammanslagning av byggnadsstyrelsen och Fortf enligt modellen B. Den 
sammantagna effekten av detta förslag är däremot inte lika enkelt att . 
förutsäga. En genomgripande omorganisation är under alla omständighe
ter svår att genomföra. Andra erfarenheter från omorganisationer visar att 
verkningsgraden i myndigheternas arbete går ned i ett inledande skede. 
kompetens går förlorad etc. På det civila området pågår ett förnyelsearbete 
av hög prioritet där hanteringen av lokalkostnader spelar en viktig roll. 
Det finns en påtaglig risk att det pågående utvecklingsarbetet med budget
processen och delegeringen av beslutskompetens kan komma att försvåras 
om byggnadsstyrelsen samtidigt är föremål för omfattande organisatorisk 
och geografisk samordning med försvaret. Inom försvaret har, på liknande 
sätt, en utveckling av produktionsledningssystemet initierats. 

Mot denna bakgrund förordar jag att andra vägar väljs som ändå möjlig
gör utökad samverkan. Mina förslag bygger därvid på en utveckling av 
handlingsregler i form av ökad decentralisering. tydligare rollfördelning. 
uppdragsinriktning och resultatansvar på den i huvudsak interna, statliga 

. marknaden. Mina förslag kan sammanfattas enligt följande. 
l. Byggnadsstyrelsen och FortF behålls som separata myndigheter. 

Byggnadsstyrelsen skall ha resurser på central. regional och lokal ni va och i 
huvudsak nuvarande ansvar och arbetsuppgifter. Fortfs resurser, ansvar 
och arbetsuppgifter skall även i fortsättningen svara mot rollfördelningen i 
försvarets planerings- och ekonomisystem. Ansvaret för bl. a. den tekniska 
fastighetsförvaltningen bibehålls av försvarsmyndigheterna. Pågående dc
centraliscringsarbete inom. byggnadsstyrelsen och FortF fullföljs. Rikt
linjer bör ges till berörda myndigheter som stimulerar utökat samarbete 
och samordning. I detta sammanhang kan marginellajusteringar av upp
giftsfördelning mellan byggnadsstyrelsen, Fortf och övriga myndigheter 
inom försvaret komma att aktualiseras. 

2. Verksamheterna inom byggnadsstyrclsen och Fortf bör göras mer 
uppdragsinriktade. Verksamheter av stödkaraktär. egen-regivcrksamhet 
o('.h liknande bör så långt som möjligt bedrivas som separata resultatenhe

. ter med kostnadstäckning. Motsvarande förändring bör genomföras inom 
berörda försvarsmyndigheter och bör prövas för de affärsverk som idag 
inte är organiserade på detta sätt. 

3. FortF:s verksamheter bör fortsättningsvis styras via resultatbudgetar 
eller motsvarande på intäkts/kostnadsbas på liknande sätt som idag sker 
för byggnadsstyrelsen. På statsbudgeten bör endast ett formellt anslag om 
I 000 kr. anvisas. Nuvarande medelsanvisning till FortF bör uppdelas på 
huvudprogrammen fr. o. m budgetåret 1990/91. 

4. Ett mycket viktigt led i att få en korrekt kostnadsbild för anläggnings
och lokalförsörjningen.inom försvaret är att dessa tillgångar så långt som 
det är praktiskt belastas med kapitaltjänstkostnader, så som sker inom 
övriga samnällssektorer. Härmed skapas en grund för samordning mellan 
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försvarsmakten och det civila området på alla nivåer och för olika delar av 
anläggnings- och lokalförsörjningsproccssen. En dylik omläggning av redo
visningen inom det militära försvaret bör utredas skyndsamt så att det kan 
genomföras i anslutning till kommande försvarspolitiska beslut år 1991. 
Förändringarna bör givetvis vara neutrala i förhållande till den militära 

utgiftsrameri. 
5. Lokalhållarna, dvs. byggnadsstyrclsen, affärsverken och försvarsmyn

dighcterna, bör ges möjlighet att upphandla byggadministration från an
tingen byggnadsstyrelsen eller FortF. Dessa myndigheter bör i sin roll som 
projektledare m. m. stimuleras att köpa tjänster av varandra. 

6. Lokalbrukarna bör ges ökade möjligheter att under kostnadsansvar 
och. beträffande de civila myndigheterna under byggnadsstyrel.seris över
gripande ansvar och tillsyn, och vad gäller försvarsmyndighetcrna enligt 
rollfördelningen i försvarets planerings- och ekonomisystem, välja form 
och huvudmannaskap för verkställighet av drift och löpande underhåll. 

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag till riktlinjer 
för berörda myndigheter som rör genomförande av de redovisade samord
ningsåtgärderna. Vidare har jag erfarit att chefen för försvarsdepartemen
tet kommer att i en särskild proposition om det militära försvaret under 
våren 1989 lämna förslag till utveckling av produktionslednings?ystemet. I 
detta sammanhang kommer ytterligare preciseringar att lämnas beträffan
de försvarets anläggnings- och lokalförsörjning utifrån de riktlinjer som jag 
har redovisat. I anslutning till detta kommer uppdrag att lämnas till 
riksrevisionsverket att, i samråd med överbefälhavaren, utarbeta förslag 
till ett system med kapitaltjänstkostnader inom försvarets område samt till 
överbefälhavaren att förbereda genomförande av· resultatenheter på 
försvarsmyndigheterna. i enlighet med vad jag har redovisat. Vidare kom
mer frågan om formerna för FortF:s förändrade redovisn.ing på statsbud

geten att närmare preciseras. 
Utredningen berör även förhållandet mellan affärsverken och byggnads

styrclsen resp. FortF. Jag vill mot denna bakgrund aktualisera följande 
frågor. 

Statsmakternas styrning av affärsverken är av en helt annan art än vad 
som gäller för de anslagsfinansierade myndigheterna och försvarsmakten. 
Enligt gällande ordning är affärsverken egna lokalhållare med bctalnings
ansvar. För samtliga affärsverk gäller att de skall samråda med byggnads
styrelsen i samband med anskaffning av generella kontorslokaler. 

I fråga om administration för affärsverkens byggproduktion finns två 
huvudgrupper." varav postverket, televerket och luftfartsverket utgör en 
grupp som enligt regeringens besluta skall anlita byggnadsstyrelscn för all 
byggadministration kring byggnadsobjekt över 1.5 milj. kr. Övriga affärs
verk kan själva beslut i frågor som rör byggadministrationen. De berörda 
affärsverken har i olika sammanhang framfört önskemål att kunna köpa 

byggadministrationstjänster även på marknaden. Bland motiven som 
framförts är att affärsverken i alla andra avseenden har frihet att upphand
la tjänster. att beslut i finansieringsfrågor numera fattas av affärsverken, 
att affärsverken i väsentliga avseenden i sin tur tillhandahåller tjänster för 
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andra aktörer på marknaden och därmed i någon mening är konkurrensut
satta osv. 

För egen del anser jag att det finns starka motiv för att affärsverkens 
agerande i lokalförsörjningsfrågor samordnas med övriga myndigheters. 
Jag har i det föregående redovisat förslag som utökar affärsverkens skyl
digheter att samverka med övriga statliga myndigheter i lokalförsörjnings
frågor. Frågan om affärsverkens val av byggadministratör är i detta per
spektiv ingen huvudfråga för statsmakterna. Den bör inte heller vara helt 
avgörande for byggnadsstyrelscns möjligheter att bibehålla kompetens i 
dessa frågor. Möjligen finns det skäl att vara uppmärksam på det faktum 
att atfärsvcrken ofta genomför stora byggprojekt, där kraven på kompetent 
hantering är särkilt stora. Dess~ projekt är samtidigt viktiga för att bibe
hålla och utveckla kompetens på området. I så måtto är en fortsatt samver
kan mellan affärsverken och byggnadsstyrclsen av stort värde för staten. 
Enligt min mening bör denna samverkan dock ges en mer alfårsmässig 
grund och jag föreslår därfi;>r avveckling av nuvarande obligatorium. för 
affärsverken att anlita byggnadsstyrclsen i fråga om köp av byggadmini
stration. Byggnadsstyrelsen och FortF bör samtidigt ges möjligheter att 
bedriva uppdragsverksamhet under sådana former att dessa kan erbjuda 
alfårsvcrken tjänster, och att alfårsverkcn upphandlar tjänster från bygg
nadsstyrclsen, FortF eller på m"arknaden på ett ur konkurrenssynpunkt 
neutralt sätt. Förändringarna bör vara genomförda senast vid utgången av 
budgetåret 1990/91. 

Eftersom statsmakterna av överordnade motiv kräver en samordning 
och utveckling av den statliga kompetensen inom lokalförsörjnirigen, får 
avvecklingen inte innebära att alfårsverkcn bygger upp egen kompetens 
som dubblerar de byggadministrativa tjänster som byggnadsstyrclsen och 
FortF kan sälja. Avsikten är att alfårsverkcn - i detta avseende - enbart 
skall stärka sin roll som beställare. Avvecklingen av obligatorict innebär 
således valfrihet för alfårsverken au köpa tjänster från byggnadsstyrelsen 
och FortF eller motsvarande externa tjänster. 

Avslutningsvis vill jag anmäla att det ankommer på regeringen att beslu
ta om de frågor som ~ammanhängcr med genomförande av samordnad 
lokalförsörjning. Eftersom frågorna har en stark knytning till de nya rikt
linjerna för lokalförsörjningen, bör regeringen ge riksdagen tillfälle att ta 
del av vad jag har anfört. 

Utredningen har aktualiserat vissa viktiga frågor som rör den statliga 
fastighets- och förmögenhctsförvaltningen. Bl. a. ·anförs att överordnade 
mål för statens fastighetsförvaltning inte alltid har kommit. till samlat 
uttryck, att instruktionerna inte alltid innehåller preciserade uppdrag i 
frågor ~om rör fastighetsförvaltning etc. Vidare har utredningen pekat på 
att ansvarsförhållanden inom fastighetsförvaltningen i vissa fall är otydli
ga och bör stramas upp. Ett samlat statlig fastighetsrcgister bör enligt 
utredningen övervägas ytterligare. 

Riksrcvisionsvcrket (RRV) har i en förstudie om statens markinnehav 
funnit brister i vissa fastighctsförvaltande myndigheters redovisning. RR V 
pekar, liksom utredningen, på brister i formulering av mål för fastighets
förvaltningen, i frågor som rör ansvarsfördelning m. m. 
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Mot denna bakgrund avser jag att senare återkomma till regeringen med 
förslag att tillkalla en särskild utredning om statens fastighetsförvaltning. 
Denna utredning bör få till uppgift att belysa statens roll som fastighets
och förmögcnhetsförvaltare. vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en 
effektivare och aktivare ekonomisk hantering av fastighetsfrågor. Utred
ningen bör vidare klarlägga på vilket sätt mål kan tydliggöras för fastig
hetsförvaltande myndigheter. hur ansvarsfördelningen kan preciseras 
m. m. Jag finner det naturligt att utredningen i detta sammanhang tar upp 
frågor som rör ekonomisk redovisning och uppföljning liksom frågan om. 
ett samlat fastighetsregister. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen 
l. att godkänna riktlinjer för hantering ~v lokalkostnader i enlig

het med vad jag har förordat 
2. att godkänna riktlinjer för samordnad statlig lokalförsörjning i 

enlighet med vad jag har förordat 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 
3. genomförande av samordnad statlig lokalförsörjning 

C 1. Byggnadsstyrelsen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90. Förslag 

I 000 
1000 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om lokal: 
försörjning för civila statliga myndigheter och förvaltning av statliga fas
tigheter. 

I verkets uppgift ingår främst att svara för myndigheternas lokalförsörj
ning. att förvalta de fastigheter som är upptagna i styrelsens förmögenhets- . 
redovisning, att efter uppdrag projektera, bygga och inreda byggnader för 

. statens räkning samt att verka för besparingar i fråga om byggande och 
fastighetsförvaltning för statens räkning. 

Inom byggnadsstyrelsenfanns vid utgången av budgetåret 1987 /88 exkl. 
försöksverksamheten med lokalvård sammanlagt 2 I 05 anställda vilket är 
ca 50 färre än vid utgången av budgetåret innan. Av de anställda var 27 % 

kvinnor. Den regionala organisationen omfattade I 619 anställda varav 
872 sysselsatta med fastighetsdrift och 338 med byggnadsverksamhet i 
egen regi inkl. regional administration. 

Intäkterna består till övervägande del av hyror från statsmyndigheterna. 
Kostnaderna fördelas på statsägda lokaler. inhyrda lokaler samt- admini
stration. Kostnaderna för de statsägda lokalerna består av drift och under
håll m. m. samt kapitalkostnader. Anslag för byggproduktion och inred
ning redovisas i särskild ordning. 

I statsbudgeten förs endast upp ett formellt anslag av I 000 kr. 
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Resultat av verksamheten 1987 /88 

Byggnadsstyrelsen har under det gångna budgetåret fortsatt sitt interna 

förnyelsearbete. Huvuddelen av inhyrningsverksamheten samt projektled
ningsverksamheten har decentraliserats till regionerna. Beslut har vidare 

tagits att förvaltningskontoret i kvarteret Garnisonen fr. o. m. innevarande 

budgetår förs över från huvudkontoret till den östra regionen. Detta har 
inneburit att personalen vid huvudkontoret minskat från 580 personer till 

ca 370 personer under det gågna året. Under budgetåret har vidare rikt
linjer lagts fast för det fortsatta förändringsarbetet. Inriktningen är härvid 

att en ny organisation skall kunna träda i kraft fr. o. m. nästa budgetår. 

Verksamheten avses indelas i tre huvudområden lokalförsörjningsplane
ring. fastighetsförvaltning och byggproduktion samt i ett antal stödfunk

tioner. Denna indelning skall ligga till grund för såväl huvudkontorets som 
regionernas nya organisation. Övervägandena kring huvudkontorets di-

. mensionering utgår ifrån en minskning till ca 250 personår på sikt. Minsk

ningen av huvudkontoret avser såväl fortsatt decentralisering som bespa

ring/rationalisering. Riktlinjerna för det fortsatta förändringsarbetet inne
bär vidare en decentralisering av arbetsuppgifter inom lokalförsörjningen 

samt en förstärkning av ekonomifunktionen inom verket. En del av dessa 

åtgärder. beräknas kunna genomföras redan innevarande budgetår. Ut
veckling av modeller för resultatstyrning och resultatredovisning sker vad 

avser såväl fastighetsförvaltning som byggproduktion. Avsikten är att testa 

modeller i den interna styrningen under innevarande budgetår. I anslut
ning till detta arbete har ett verksövcrgripande system för tidredovisning 
införts. Systemet tillämpas för närvarande inom i första hand byggproduk

tionen. Försöksverksamheten med resultatbonus inom fastighetsförvalt

ningen genomförs för tredje året vid styrelsens västra region. Parallellt 
pågår utvccklingsarbct~ för att om möjligt kunna utöka denna form av 
styrning. Ett nytt ADB-baserat system för verkets bcståndsredovisning, 
inkl. hyresaviserings- och dcbiteringssystem, BEA-BR, har införts. När det 
gäller personalförsörjningsfrågor har olika utvecklingsprogram till stöd för 
förnyelsearbetet tagits fram. 

Jämfört med budgetåret 1986/87 har det samlade resultatet 1987 /88 
ökat med 502 milj. kr. till totalt I 176 milj. kr. Ökning härrör sig till ett 
överskott av en fastighetsförsäljning i Tokyo (prop. 1986/87:25). Den 

samlade ökningen reduceras dock till följd av en extra amortering om 299 

milj. kr. som genomförts. Resultatet efter finansiella poster, dvs. utan 

hän.syn till extraordinära intäkter m. m. och före bokslutsdispositioner 

m. m .. är 634 milj. kr., en ökning med I 05 milj. kr. Hyresintäkterna har, 

· liksom de totala intäkterna, ökat med drygt 5% från föregående år. Kostna

derna för drift, underhåll, administration m. m. har ökat med ca 4%. 

Driftskostnaderna ökade med 3% och kostnaderna för underhåll m. m. 
med drygt 6%. Den större ökningen för underhåll m. m. beror på ökade 

insatser för att åtgärda hus med eftersatt underhåll. 
För budgetåret .1987 /88 uppvisar verksamheten med inhyrda lokaler ett 

underskott ori1 80 milj. kr. att jämföra med ett underskott om 70 milj. kr 

året innan. Huvuddelen av årets underskott beror på att byggnadsstyrclsen 
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vid debitering av lokalhyror normalt inte får avvika från den hyresavise
ring som gjorts (SFS 1980: 598). De förändringar som föreligger i förhål
lande till budget sammanhänger främst med omförhandlingar av hyres
kontrakt som i_iorts under perioden efter aviseringstillfållet. Under året 
har vidare lokaler i storleksordningen 2.4% av det totala beståndet stått 
tomma. vilket är i stort oförändrat i förhållande till budgetåret 1986/87. 

Det bokförda värdet av de statsägda fastigheterna uppgick till 11 700 
milj. kr. Fastigheternas marknadsvärde uppskattas till mellan 25 000-
30000 milj. kr. Total direktavkastning, dvs. rörelseresultatet i relation till 
fastigheternas marknads värde uppgår till 8%. 

Byggproduktioncn omfattar såväl den civila statsförvaltningen som vis-
· Sa affärsverk m.fl. Volymen för 1987/88 var ca 1800 milj. kr. varav 
uppdragsverksamheten omfattade investeringar för drygt en miljard. 
Egen-rcgiverksamheten har därav omsatt ca 200 milj. kr. inkl. upp
dragsverksamhet. 

Under året har fastigheter för 66 milj. kr. förvärvats. bl. a. före detta 
Källbergska gymnasiet i Göteborg för musikutbildning m. m. 

Inom övriga områden har verksamheten i stort genomförts i enlighet 
med I?laneringen. 

Byggnadsstyrelsens budgetförslag 1989/90 

Arbetet med att utveckla byggnadsstyrelsen mot en ökad kundorientering 
och ett ökat resultattänkande kommer att prägla styrelsens arbete under 
kommande år. En fortsatt utveckling av huvudkontorets stabs- och expert
funktioner kommer att ske samtidigt som operativa arbetsuppgifter decen
traliseras till region- och lokalkontor. Syftet är att fler uppgifter skall 
kunna utföras i nära kontakt med lokalbrukarna. Byggnadsstyrelsen före
slår att styrelsen ges en mer rambetonad styrning från statsmakternas sida. 
Förslagen är ett led i den fortsatta utvecklingen av den statliga lokalförsörj
ningen och utgår från förslagen i 1987 och 1988 års budgetpropositioner 
och från styrelsens interna förnyelse- och förändringsarbete. Förslagen 
berör byggnadsstyrelsens organisation. administration, ändrad finansi
ering av energibesparande åtgärder och mindre ombyggnader och under
håll. 

Inom området lvkalforsörjningsplanl'ring kommer byggnadsstyrclsen att 
fortsätta arbetet med att utveckla lokalförsörjningsplaner och att ompröva 
tidigare standard vad gäller ytbehov för olika verksamheter. Parallellt med 
pågående försöksverksamhet med lokalkostnader på ramanslag kommer 
nuvarande upplåtelsehandlingar att utvecklas i syfte att tydliggöra ansvars
fördelning mellan lokalhållare och lokalbrukare. Kraven på besparingar 
och det begränsade investeringsutrymmet medför att arbetet med att effek
tivisera lokalförsörjningen i hög grad måste inriktas på det befintliga 
lokalbeståndet. Lokalförsörjningsplanerna liksom förstudier och priorite
ringar pekar enligt styrelsen på ett ökat investeringsbehov i förhållande till 
gällande treårsplan. Vidare pekar byggnadsstyrelsen på att hyreskostnads
utvecklingen inom vissa kommuner resulterar i en ökad lönsamhet med 
statsägda lokaler. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att överskott från 
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fastighetsförsäljningar skall användas för att öka andelen statsägda fastig
heter. 

I fråga om den tekniska .fastighet.~forraltningen kommer byggnadsstyrcl
sen att behålla målsättningen att genom rationaliseringar m. m. sänka de 
årliga driftskostnaderna med 2 %. Olika former för ansvarsfördelning och 
samarbete kommer att prövas. Vidare sker en utveckling av planerings
och budgeteringsrutiner, liksom formerna för resultatmätning och resultat
uppföljning. De nya planeringsrutincrna innebär, förutom ökad långsiktig
het, bättre möjligheter till samordning med lokalbruk.arnas verksamhets
planering. Styrelsen föreslår vidare att driftkostnadsbesparande åtgärder 
skall kunna finansieras med hyresintäkter och kostnadsföras inom resp. 
resultatbudget för fastighetsförvaltningen. Slutligen föreslås att medlen för 
fastighetsunderhåll delas upp på en vcrksamhetsberoende och en fastig
hetsberoende del. 

För byggprod11ktio11l.'11 redovisar byggnadsstyrclsen en treårsplan som i 
likhet med tidigare år innehåller en angelägenhetsgradering av aktuella 
byggnadsobjekt. Styrelsen har försökt anpassa planeringen till den nivå 
som angivits i gällande treårsplan, men föreslår att planeringsnivån höjs 
med hänsyn till redovisade lokalbehov. 

Byggnadsstyrelsens förslag till resultatbudget för fastighetsfön·allning (kkr) 

Intäkter 1987/88 Mynd. förslag 
1989/90 

Hyror från st.atsmyndigheterna ·5900200 + 175200 
Hvror från enskilda 106300 -"- 9300 
Diverse intäkter 18900 + 4000 

Summa intäkter 6125400 + 188500 

Kostnader 
Statsägda lokaler 
- fastighctsdrift 985000 + 45000 
- fastighl'tsunderhåll 529000 + 146000 
- kapitalkostnader 1845000 - 15400 
lnhvrda lokaler 2065000 - 7000 

· Administration 127000 I 000 

Summa kostnader 5524400 -t 167600 

Resultatet efter finansiella poster 1989/90 beräknas bli ca 620 milj. kr. 
vilket i stort sett motsvarar budgeten för innevarande budgetår. Utgifterna 
för den tekniska fastighetsförvaltningen av det statsägda lokalbeståndet 
beräknar byggnadsstyrelsen till sammanlagt I 678 milj. kr. varav I 030 
milj°. kr avser fastighetsdrift. Beloppet inkluderar SO milj. kr. för kriminal-

. vårdens byggnader. Byggnadsstyrelsen föreslår att fastighetsundcrhållct 

uppdelas i en fastighetsberoendc och en verksamhetsberoende del. Sam
manlagt föreslås 675 milj. kr. varav 120 milj. kr. för verksamhetsberoende 
åtgärder. Förslaget innebär en ökning med 146 milj. kr. i förhållande till 
innevarande budgetår. Därutöver har byggnadsstyrelscn beräknat ett in
vesteringsbehov om 35 milj. kr. i driftskostnadsbesparande åtgärder och 
för maskiner m. m . 

. Enligt regeringens direktiv för myndigheternas anslagsframställningar 
för budgetåret 1988/89 skall civila statliga myndigheter redovisa i vilken 
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omfattning och vid vilka tidpunkter som begränsningar i lokalinnehavet 
beräknas kunna genomföras under de- närmast följande tre budgetåren. 
Redovisningarna skall utföras i samråd med byggnadsstyrclsen. Vissa 
myndigheter har föreslagit lokalbesparingar som enligt bedömning bör 
leda till reducering av lokalkostnaderna under budgetåret 1989/90. Av det 
redovisade materialet framgår att den disponerade lokalarean kan minskas 
med ca 6000 m 2

• För att åstadkomma reella lokalbesparingar kommer 
byggnadsstyrelsen att i samråd med berörda myndig~eter utreda hur de 
lokaler som lämnas skall kunna användas för annan verksamhet. 

Föredragandens Ö\·erväganden 

I 1988 års budgetproposition redovisades förslag till förändring av den 
statliga lokalförsörjningen och statsmakternas styrning av byggnadsstyrcl
sen (prop. 1987 /88: 100, bil. 9 s. 36-48). Det ankommer på regeringen att 
besluta om detta förnyelsearbete i de delar de berör byggnadsstyrclsen. 

En arbetsgrupp inom finansdepartementet har genomfört en översyn av 
de förordningar och bestämmelser som styr byggnadsstyrelsens verksam
heter. 

Gruppen har i sitt arbete utgått ifrån de krav som det pågående utveck
lingsarbetet med den statliga budgetprocessen med treårsbudget och ram
anslag ställer, samt de riktlinjer för lokalförsörjningen som har redovisats i· 
1987 och 1988 års budgetpropositioner. Arbetsgruppen har vidare sökt 
beakta de förslag till modernisering av styrningen av myndigheterna som. 
redovisas i propositionen om ledning av den statliga förvaltningen (prop. 
1986/87: 99). Arbetsgruppen visar hur ansvars- och arbetsfördelningen 
mellan lokalbrukare och byggnadsstyrclscn kan utvecklas och i vilka frågor 
som lokalbrukare bör kunna ta kostnadsansvar. Övergång till ramanslag 
innebär ökade beslutsbefogenheter för lokalbrukaren. Samtidigt ställs nya 
och omfattande tekniska krav på budgetprocessen. 

Enligt arbetsgruppen måste statsmakternas styrning av byggnadsstyrcl
sen omarbetas för att budgetprocessen med ramanslag skall fungera smi
digt liksom styrelsens samarbete med lokalbrukarna. Ett viktigt grunddo
kument som måste utvecklas är ett s. k. upplåtelseavtal. I upplåtelseavtal 
eller motsvarande regleras ansvarsfördelningen mellan lokalhållare och 
lokalbrukare. liksom kostnadsfördclningen dem emellan. Upplåtelseavta
len är" i sin tur ett grunddokument för hyresaviscringen och - debitering
en. Hyresaviseringen ligger till grund för myndigheternas budgetering av 
lokalkostnader och därmed även för statsmakternas prövning av myndig
heternas ramanslag. Hela kedjan från upplåtelse av lokaler. hyresavisering 
till efterföljande hyresdebitering måste synkroniseras med den statliga 
budgetprocessen för att lokalbrukaren skall kunna hantera lokalkostnader
na som en reell resurs. Det är därför viktigt att byggnadsstyrelsens avise
ring fångar upp alla förutsebara .förändringar i lokalkostnaderna och att 
sådana förändringar som kräver ställningstagande från statsmakterna klart 
framgår av aviseringen och av lokalbrukarnas anslagsframställningar. En 
av konsekvenserna av detta resonemang är att byggnadsstyrelsen bl. a. 
måste ges möjlighet att stå för vissa kostnader i avvaktan på att medel 
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ställts till lokalbrukarens förfogande i budgetprocessen. 
Enligt arbetsgruppen kan byggnadsstyrelsens nuvarande redovisnings

struktur ligga till grund för övergång till en mer rambetonad styrning, där 
ekonomiska mål ställs upp för verksamheten. Som har redovisats tidigare 
beslutas årligen en resultatbudget för byggnadsstyrelsens fastighetsförvalt
ning. Intäkterna består huvudsakligen av hyresintäkter från de statliga 
lokalbrukarna. En utveckling av budgetprocessen med ramanslag bygger 
på att statsmakterna på ett helt annat sätt än tidigare skall pröva lokalkost
naderna och deras förändringar. Intäktssidan i resultatbudgeten kommer 
därmed i stora delar att vara given av statsmakterna. 
Kostnadssidan i resultatbudgeten uppdelas på statsägda resp. inhyrda 
lokaler samt kostnader för administration. De påverkbara kostnaderna för 
de statsägda lokalerna består av drift-, underhålls- och administrations
kostnader. Givet vissa antaganden om kostnaasutveeklingen för drift och 
underhåll, samt för kapitalkostnaderna, kan i dagsläget ett beräknat över
skott av fastighetsförvaltningen framräknas. Detta överskott skulle kunnas 
uppställas som mål för byggnadsstyrelsen verksamhet. givet vissa antagan
den om intäkterna. Byggnadsstyrelsen skulle i denna modell ges möjlighet 
att besluta och prioritera i frågor om drift och undcrhållsinsatser m. m. 
Därmed byggs även in ett visst incitament för effektivare hantering av 
dessa frågor. Även när det gäller övriga verksamheter inom byggnadssty
relsen kan en mera rambetonad styrning av verksamheten genomföras. 

Jag delar i huvudsak arbetsgruppens bedömningar om inriktningen av 
statsmakternas styrning av byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsens arbete 
bör således under de närmaste åren i första hand inriktas på sådana 
åtgärder som underlättar övergång till lokalkostnader på ramanslag för 
lokalbrukande myndigheter, som tydliggör ansvarsfördelningen mellan 

· lokalbrukare och byggnadsstyrelsen etc. Mot denna bakgrund föreslår jag 
att treårsbudget för byggnadsstyrclsens genomförs i den sista etappen, dvs. 
1993/94. 

Jag har tidigare redovisat förslag till avveckling av nuvarande obligatoi:i
um för vissa affärsverk att anlita byggnadsstyrelsen för byggadministra
tion. För att ge byggnadsstyrelsen möjlighet att sälja denna typ av tjänster 
på marknadslika villkor, bör uppdragsverksamheten reduvisas som en 
separat verksamhet. Uppdragsverksamheten skall bära sina egna kostna
der samt även lämna bidrag till byggnadsstyrelsens gemensamma kostna
der. 

Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med ett förslag till 
riktlinjer för byggnadsstyrelsens verksamheter, redovisning och uppfölj
ning med sikte på att förändringarna skall kunna träda i kraft successivt 
fr. o. m. nästa budgetår. I detta sammanhang kommer en sammanvägning 
att ske mellan arbetsgruppens förslag och de förslag som byggnadsstyrelsen 
för fram i sin anslagsframställning. 

I fråga om omfattningen av verksamheten 1989/90 gör jag i huvudsak 
samma bedömning som har redovisats i byggnadsstyrelsens anslagsfram
ställning. Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med 
förslag till regleringsbrev för byggnadsstyrelsen budgetåret 1989/90. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag av 

1000 kr. 

C 2. Investeringar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

633 243 754 
800000000 

1100000000 

Föredragandens överväganden 

Reservation 152 798 140 

För innevarande år har under detta anslag anvisats 800 milj. kr. Investe
ringar inom byggnadsstyrelsens lokalhållningsområde redovisas i form av. 
en rullande treårsplan (prop 1987/88: IOO, FiU 26, rskr. 338). Planen 
omfattar medel för både byggnadsarbeten och fastighetsförvärv. Gällande 
treårsplan 1988/89 - 1990/91 omfattar investeringar om 800 milj. kr. per 
år i prisläget den l januari 1987. Beloppen för de sista åren är preliminära. 
Inom ramen för treårsplanen beslutar regeringen om genomförande av 
enskilda byggnadsprojekt. 

lnvesteringsbehovet för perioden 1989/90 - 1991 /92 beräknas till ca 
2 900 milj. kr. En bedömning av investeringarnas fördelning på resp. 
budgetår framgår av följande tabell. Min bedömning baseras på de projekt
och lokalförsörjningsplaner som har utarbetats av byggnadsstyrelsen och 
jag har i dessa frågor samrått med berörda statsråd. Det bör noteras att 
byggnadsobjekten befinner sig i skilda planeringsstadier. Erfarenhetsmäs
sigt innebär det att kostnaderna för de enskilda objekten kan komma att 
ändras. Det ankommer på regerfogen att besluta om mindre justeringar av 
aktuella kostnadsramar. 

Investeringar milj. kr. i prisläget 1988-01-01 

Trcilrsplan l 989/90 l 990/91 1991/92 

Pågående/beslutade 784 700 546 
Nya investeringar m. m. 176 260 414 

Summa investeringar 960 960 960 

Treårsplanen är rullande. Av de byggnadsobjekt som redovisades i 1988 
års b.udgetproposition har regeringen beslutat att igångsätta följande större 
byggnadsobjekt, nämligen förvaltningsbyggnad i Linköping och Nyköping 
samt nybyggnad för ambassaden i Tokyo. Nybyggnaden i Tokyo kommer 
att finansieras med överskott från fasdghetsförsäljning (prop. 1986/87:25) 
Vidare har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra en nybygg
nad för tullverket i Arlanda samt bemyndigat byggnadsstyrelsen att ta i 
anspråk 45 milj. kr. av överskott från försäljning av fastigheter för förvärv 
av en tomt i New York. Avsikten är att där uppföra ett kansli för FN~ 
delegationen och generalkonsulatet. Slutligen har regeringen i förslag till 
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anslag på tilläggsbudget I till statsbudget för budgetåret 1988/89 redovisat 
förslag till ombyggnad för plan- och bostadsverket samt nybyggnad för 

polis, åklagare och allmänt häkte i Karlskrona. 
Detta innebär att några av de byggnadsobjckt som redovisades i l 988 års 

budgetproposition ännu inte har igångsatts. Dessa kvarstår därför i redo

visningen som ett mått på det åtagande som regeringen har inom ramen 

för treårsplanen. Vid beräkningen av medclsförbrukningcn i treårsplanen 
betraktas dessa objekt som pågående/beslutade. Därutöver redovisas för

slag till utökat åtagande i form av nya investeringar m. m. 
Sammanfattningsvis innebär detta att inom ramen för treårsplanen bör 

följande större byggnadsobjekt över 50 milj. kr. kunna påbörjas under 

. perioden 1989 - 1992. Objekten redovisas i prioritcringsordning inom 

resp. huvudtitel. 

Dcp Byggnadsprojekt 

Ju Stockholm. Ombyggnad för tingsrätten 
Malmö. Förvaltningsbyggnad 
Karlskrona. Förvaltningsbyggnad 
Huddinge. Förvaltningsbyggnad 

·UD Washington. Kansli 
New York. Kansli 

Fi Karlskrona. Ombyggnad för plan
och bostadsverket 
Stockholm. Nybyggnad i kv. Rosteriet 
Stockholm. Ombyggnad i kv. Johannes St. 
Stockholm. Ombyggnad i kv. Brunkhalsen 
Örebro. Nybyggnad för SCB 

U Stockholm. Nybyggnad för Wasa-museet 
Stockholm. Kungl. biblioteket 
Göteborg. Nybyggnad för musikut
bildning. 
Uppsala. Ombyggnad av fd SI-området 
för dataämnen 
Uppsala. Om- och nybyggnad för 
land~arkivet 
Stockholm. Kl mikrobiologi 
Göteborg. CTH, matematiskt centrum 
Stockholm. KTH, nybyggnad för 
elektronik et 2 
Stockholm. Nybyggnad för geologi 
vid universitetet 

I jfr. prop. 1988/89: 25 
2 nytt projekt, ej tidigare redovisat för riksdag.en 

Kostnad 
(milj kr) 

64 
217 

95 1 

155 2 

1002 

1002 

82' 
84 
65 2 

1522 

202 2 

178 
193 

170 

91 

74 
1132 

93 2 

902 

I 1987 års budgetproposition redovisades förslag till överföring av tjäns
ter vid statistiska centralbyrån från Stockholm till Örebro (prop 

1986/87:· I 00 bil.15 s.51 ). Som förutsättning angavs att en samlad lokalför

sörjning borde eftersträvas. Byggnadsstyrelsen har utarbetat ett förslag till 
om- och tillbyggnad av SCR:s nuvarande lokaler i kvarteret Tullen i 

Örebro. Kostnaden har beräknats till 202 milj. kr. 
Planeringen för regeringskansliets lokaler i Södra Klara är nu i ett · 

avslutande skede. F. n: planeras en överflyttning av kommunikationsde-
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partementet till kv. Johannes Större. Därmed kan nuvarande förhyrning 
lämnas. Investeringen har kostnadsberäknats till 65 milj. kr. Vidare plane
ras en överflyttning av utbildningsdepartemenet till kv. Brunkhalsen. Där
med skulle departementets nuvarande lokaler i Gamla Stan kunna över
lämnas till riksdagen, för att täcka dess ökade lokalbehov. Investeringen 
har kostnadsberäknats till 152 milj. kr. 

I treårsplanen föreslås vidare en kostnadsram om 193 milj. kr. för om
och tillbyggnad av Kungl. biblioteket. Projektet har tidigare redovisats för 
riksdagen. Statsrådet Göransson lämnar under åttonde huvudtiteln, av
snittet Kulturvcrksamhct m. m. redogörelse för en utredning om finansi
ering m. m. av ett nytt Wasa-museum. Byggnadsarbetena för det nya 
museet pågår och har hittills betalats med medel från detta anslag. Efter
som byggnadsarbetcna inte kan finansieras med externa medel, föreslås en 
kostnadsram för Wasa-museet. som kan slutligen belastas med kostnader
na för nybyggnaden. 

För kommande treårsperiod räknar jag med att treårsplanen inrymmer 
ett antal mindre objekt under 50 milj. kr. Omfattning av och kostnaderna 
för de objekt som redovisas i detta sammanhang har prövats av regeringen. 
Inom justitiedepartementets område räknar jag med en ombyggnad för 
polisen i Solna samt en förvaltningsbyggnad i Oskarshamn. Inom utbild
ningsdepartemcntcts område bör en mindre tillbyggnad av riksmuseet 
genomföras för den s. k. OMNl-teatern (prop. 1987/88: 100 bil. 10 s.429). 

Regeringen har den 27 oktober 1988 förlängt de nuvarande begränsning
arna av byggnadsverksamheten i Stockholms samt Göteborgs och Bohus 
län att gälla även under år 1990. Detta kan komma att påverka möjlighe
terna att genomföra treårsplanen, framför allt vad avser aktuella projekt i 
Stockholmsområdet. F. n. finns byggnadstillstånd endast för nybyggnad i 
kv. Rosterict för ÖCB m. Il. samt för nybyggnad för KTH-E etapp 2. 
Länsarbetsnämnden har således ännu inte beviljat byggnadstillstånd för 
följande projekt, nämligen ombyggnad för tingsrätten, ombyggnad för 
polisen i Solna. nybyggnad för polis m. m. i Huddinge. ombyggnader för 
regeringskansliet i kv. Johannes Större och kv. Brunkhalsen, nybyggnad 
för mikrobiologi vid karolinska institutet, nybyggnad för geologi vid uni
versitetet eller för tillbyggnaden för riksmuseet. Eftersom dessa projekt är 
av hög prioritet bör dock regeringen inhämta riksdagens godkännande så 
att projekten kan igångsättas när länsarbetsnämnden har beviljat bygg
nadstillstånd. 

I 1988 års budgetproposition angavs planeringsnivån till 800 milj. kr.lår 
i prisläget 1987. Beloppen för 1989/90 - 1990/91 angavs som preliminära. 
Den föreslagna treårsplanen avser planeringsläget i prisläget den I januari 
1988. Investeringarna kommer dock att betalas i det prisläge som gäller 
vid genomförandetidpunkten. Medelsbehovet måste därför beräknas med 
hänsyn till detta. 

Medclsbehovct för nästa budgetår för färdigställda, pågående och beslu
tade byggnadsobjekt, tillkommande byggnadsobjekt, medel för större om
byggnader och planerade fastighetsförvärv beräknar jag till I 100000000 
kr. i aktuellt prisläge. 

4 Niksdagm /988189. /sam/. Nr lllU. Bilaga 9 
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Hemställar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna treårsplanen för investeringar m. m. i enlighet med 

vad jag har förordat 
2. till lnl'esteringar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på I 100000000 kr. 

C 3. Inredning och utrustning m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

25182634 
25000000 
20000000 

Föredragandens överväganden 

Reservation 9 758 964 

Anslaget disponeras av byggnadsstyrelsen och får användas för inredning 
och utrustning m. m. av statliga lokaler efter beslut av regeringen. 

I gällande inrcdningsplan finns uppfört kostnadsramar för inredning 
och utrustning om drygt 160 milj. kr. för vissa förvaltningslokaler inkl. 
regeringskansliets lokaler i Södra Klara samt för Nordiska hälsovårdshög
skolan. Medelsförbrukningcn för dessa pågående och beslutade objekt 
beräknas till ca 60 milj. kr. under innevarande och nästa budgetår, vilket 
överstiger tillgängliga medel. Jag har för avsikt att återkomma till regering
en med förslag till anslag på tilläggsbudget Il till statsbudgeten budgetåret 
1988/89 för att reglera dessa frågor. I detta sammanhang kommer jag även 
att aktualisera en särskild kostnadsram för inredning till plan- och bostads
vcrkets nya lokaler i Karlskrona (prop. I 988/89:25). 

För nästa budgetår föreslås inga nya kostnadsramar utöver de som redan 
finns uppförda i planen. Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknas till 
20 milj. kr. Under anslaget bör en anslagspost ställas till byggnadsstyrcl
sens disposition för inredning och sådan utrustning som sammanhänger 
med byggnadsåtgärder, medan övriga medel ställs till regeringens disposi
tion. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Inredning och utrustning m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett rcscrvationsanslag på 20000000 kr. 
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D. Vissa centrala myndigheter m. m. 

D I. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

918 023 657 
793483000 
874026000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 6 589 000 kr. inte ställts till 
generaltullstyrelsens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull och 
annan skatt samt avgift som skall tas ut för varor vid införsel. Det ankom
mer vidare på tullverket att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om 
införsel och utförsel av varor samt att bedriva viss utrednings- och åklagar
verksamhet i fråga om brott mot dessa be~tämmelser. Verket utövar upp
sikt och kontroll över trafiken till och från utlandet och har även vissa 
andra övervakningsuppgifter. 

Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrelsen. 
Chef för verket är en generaltulldirektör. Till verksledningen hör två 
tullråd, ett sekretariat och en organisationsenhet. Inom styrelsen finns fem 
byråer, nämligen kanslibyrån. ekonomibyrån, personalbyrån, tariffbyrån 
samt bevaknings- och kontrollbyrån. 

Tullverkets regionala organisation består av sju tullregioner, nämligen 
Norrbottens tullregion, Norra tullregionen, Östra tullregionen, Södra tull
regionen. Helsingborgs tullregion, Västra tullregionen och Karlstads tullre
gion. Chefsmyndigheter för tullregionerna är tulldirektionerna i Haparan
da, Sundsvall, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Göteborg och Karlstad. 
Tullregionerna är indelade i sammanlagt 21 tulldistrikt. Ledningsorgan för 
tulldistrikten är distriktstullkammare. Tulldistrikten vid landgränsen är 
indelade i sju gränsbevakningsområden. 

General tullstyre Isen 

Verksamhetsinriktning 

I anslagsframställningen för budgetåret 1989/90 har generaltullstyrelsen 
framhållit att tullverket befinner sig i en brytningstid och att ett omfattan
de förändringsarbete pågår som ett led i den stora omdaningsprocess som 
de närmaste åren framöver kommer att prägla verksamheten. Det är enligt 
styrelsen framför allt inom fem områden som utvecklingen är sådan att 
den särskilt kommer att påverka förutsättningarna för tullverkets arbete. 

Det första området är volymtillväxten av antalet dokument till följd av 
en fortsatt ökning av utrikeshandeln. ändrade trafikstrukturer och trafik
strömmar, nytt logistiktänkande hos företagen, m. m. Antalet dokument 
ökar med ca 5 % per år. Totalt är det ca 40 miljoner dokument som 
tullverket i dag måste hantera manuellt i avvaktan på den kommande 
datoriseringen av import- och exportrutinerna. 

Som ett andra område har styrelsen tagit upp den europeiska integra
tionen som tullverket i hög grad berörs av. Det arbete som pågår inom EG 
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med att skapa en s. k. inre marknad och som medfört införandet av ett 
europeiskt cnhctsdokument och en gemensam transiteringsordning har 
redan haft stor återverkan på tullarbetet. 

Datoriseringen ar tullproceduren är det tredje området som styrelsen tar 

upp. Arbetet med att datorisera tullverkets export- och importrutiner 
bedrivs med stor intensitet och kräver stora resursinsatser av tullen både 

inom ramen för tul\datautredningen och inom tullverket. För närvarande 
byggs en central dataenhet upp i Luleå. Första driftstart för export- och 

transitsystemen planeras till den 1 januari 1990 i Haparanda och mot 

slutet av samma år räknar man med att kunna börja driftsätta importruti
nerna. Tulldatasystemet beräknas vara fullt utbyggt under år 1993. 

Som ett Gärde område framhåller generaltullstyrclsen 11arkotikabekämp-
11i11ge11. Under senare år har tullverkets bekämpning av narkqtikasmugg
ling resulterat i stigande beslagsvolymer. Fortsatt satsning på kontrollstyr

kor. sambandsmän i utlandet. narkotikahundar, tekniska hjälpmedel. 
m. m. är därför motiverad enligt styrelsen. 

Slutligen tar generaltullstyrclscn upp kusthemkningens al'ski/jande som 

ett särskilt område som förändrar tullverkets framtida uppgifter. För 

tullverket är det viktigt att söka nära samverkan med den nya kustbevak
ningsmyndighcten och angeläget att närmare analysera dess möjligheter 

att avsätta resurser för tullkontroll och tullbevakning. 

Sparmål 

Med anledning av vad som sagts i fråga om tullverkets verksamhctsinrikt
ning hävdar generaltullstyrelsen att budgetförslaget i likhet med föregåen

de tlr bör begränsas till att avse enbart ett budgetår. 
Styrelsen anser vidare att verksamheten bör undantas från kravet på en 

tvåprocentig besparing i en ettårsbudgetering. Som skäl för detta anför 
styrelsen det försämrade resursläget som är en följd av volymtillväxten och 
reduceringen av tullverkets lönemedel med en procent för budgetåret 
1988/89. Styrelsen accepterar dock att sparmålct för budgetåret 1989/90 
begränsas till att omfatta åtta tjänster. Detta motsvarar en minskning av 
förvaltningskostnaderna med 1.3 milj. kr. 

Förslag till resur.~törstärkningar 

Den I januari 1988 infördes enhetsdokwnentet. en ny gemensam transite

ringsordning för EG/EFTA-länderna och en ny internationell tullnomen
klatur. Gcneraltullstyrclscn har gjort en undersökning av effekterna av 

detta. Enligt undersökningen har tullverket drabbats av ett större merarbe

te än vad som tidigare kunnat förutses främst till följd av en mycket 
tidskrävande granskning och registrering av enhetsdokumentet. Det bör 

här beaktas att enhctsdokumentet under ett övergångsskede endast har 
använts för ca 40% av importsändningarna från EFTA/EG. Fr. o. m. den 1 

januari 1989 måste dokumentet dock användas fullt ut för ifrågavarande 
import. 

För att under nästa budgetår få fungerande tullrutiner för dokumenthan-
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tcringen erfordras enligt styrelsen följande åtgärder. De 30 tjänster som 
tullverket för närvarande disponerar för dessa övergångsproblem bör inte 
återtas. Ytterligare resurstillskott om 40 tjänster behövs för att klara be
lastningen på de större trafikorterna Stockholm, Arlanda. Malmö. Trelle
borg, Helsingborg, Göteborg och Svinesund. Vidare bör enligt styrelsen 15 
årsarbetskraftcr inhyras från servicebyrå och två handläggare tillsättas för 
kvalitetskontroll hos statistiska sektionen för att klara de ökade registrc
ringstiderna som är en följd av de många felen och bristerna i enhetsdoku
mentct. 

1 fråga om datoriseringen av tullproceduren har generaltullstyrelsen i 
särskilda skrivelser till regeringen redan för innevarande budgetår anmält 
behov av överskridande med totalt 16, 9 milj. kr. för kostnader för syste
mcrar/programmerarutbildning, användarutbildning, lokalanpassnings
projckt, ADB-drift och systemutvecklingsprojekt vid uppbyggnad av tull
data.1ystl!mt't (TDS). 

För budgetåret 1989/90 uppskattar styrelsen kostnaderna för datorise
ringen till 64- 74 milj. kr .. vartill kommer investeringar i ADB-utrustning. 
Under våren 1989 när bl. a. datorutrustningen är upphandlad avser styrel
sen att återkomma till behovet av medel för införandet av datoriseringen i 
tullverket. 

En övergång till en gemensam enhetlig grundutbildning inom tullverket 
innebär enligt generaltullstyrelscn att de traditionellt skilda utbildningsvä
garna för tulltaxerare och bevakningspersonal avskaffas. Det rckryterings
förfarandc som tidigare har tillämpats för gränsbevakningspersonal bygg
de enligt styrelsen på förutsättningen att de nyanställda direkt skulle 
kunna fullgöra enklare tullgöromål. Införandet av det nya systemet inne
bär att utbildning kommer att bedrivas praktiskt taget på heltid under 
första anställningsåret. Styrelsen framhåller att det mot denna bakgrund är 
nödvändigt att för gränsbevakarna nu gå över till samma system för 
rekrytering som tillämpas för tulltaxerarna. Det nuvarande rekryterings
förfarandet är med dagens utbildning även ur driftsynpunkt klart otill
fredsställande och leder enligt styrelsen till ett arbetskraftsbortfall som 
med dagens rekrytering svarar mot ca 2 % av lönekostnaderna. Styrelsen 
anser att den nya utbildningen gör det nödvändigt att cnhctstullarna är 
färdigutbildade det år då vakanserna uppträder. 

Innevarande budgetår kommer 180 elever att genomgå den nya grund
tullutbildningen och för budgetåret 1989/90 planerar tullverket utbildning 
av 100 tullelever. Styrelsen föreslår att medel till ett belopp om 12,3 milj. 
kr. reserveras till arvoden åt tullelever i likhet med vad som tidigare har 
gällt för tulltaxerarelcverna. Vidare föreslår styrelsen att tullskolan för
stärks med tre huvudlärartjänster (0, 75 milj. kr.) och att anslagsposten för 
lokalkostnader ökas (0.2 milj. kr.). 

Narkotikabekämpningen är ett av de fem områden som i hög grad 
påverkar förutsättningarna för tullverksamheten. Under senare tid har 
stigande beslagsvolymer kunnat noteras trots mer avancerade smugglings
metoder. Detta har dock enligt generaltullstyrelsen medfört att ytterligare 
personella resurser måste avdelas för bekämpningen av narkotikasmugg
lingen. 
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En fortsatt satsning på personella och tekniska resurser menar styrelsen Prop. 1988/89: 100 
är motiverad med hänsyn till utvecklingen inom narkotikaområdet. Styrel- Bil. 9 
sen föreslår att två gränssköldsstyrkor om sammanlagt 38 tjänster för 
Skånes större införselorter och for Västkusten byggs upp med narkotika-
hundar och specialfordon till en kostnad om 14.5 milj. kr. Vidare föreslås 
nyanskaffning av fyra narkotikahundar enligt tidigare fastställd plan. en ny 
sambandsman i Spanien och fortsatt försöksvcrksamhet med llygspaning 
över landgränsen. 

Ett viktigt kontrollinstrument för tullverkets narkotikabekämpning är 
ett ADB-baserat spaningsdiarium (SPADI). Sedan ett år tillbaka drivs 
detta på försök vid terminaler placerade i Stockholm och Helsingborg med 
utnyttjande av datakapaciteten hos polisens allmänna spaningsrcgister 
(ASP). Gcneraltullstyrelscn har gjort en utvärdering av försöket med 
SPADI-systemct. Denna har lämnats till regeringen. Styrelsen har därefter 
i särskilda skrivelser hemställt om medel för att täcka i huvudsak vissa 
utbildningskostnader dels i samband med utbyggnad av etapp 2 med 
anskaffning av terminaler till främst Södra tullregionen och Västra tullre
gionen och dels vid utbyggnad av en etapp 3 med ytterligare terminalan
skaffning för samtliga sju tullregioner. 

I likhet med föregående år begär gcneraltullstyrelscn att elva nya tjänster 
(kostnad ca 2,5 milj. kr.) tillskapas för kontroll av farligt gods-transporter. 
Härutöver erfordras medel för fortsatta utbildningsinsatser, lokaltillskott 
och fem nya bilar (kostnad ca 1,3 milj. kr.). För att ytterligare effektivisera 
kontrollen på området bör enligt styrelsen tullverket få tillgång till det 
farligt gods-register som för närvarande byggs upp i räddningsvcrkets regi. 
Vidare bör tullverket inom sitt ansvarsområde ges rätt att utreda och 
debitera sanktionsavgifter och att inleda förundersökning vid överträdel
ser. 

Ett system med utbyggda tu/(forrättningsarg(tier infördes den I novem
ber 1987. Tullverket har medgivits rätt att av influtna avgiftsmcdel dispo
nera 11 milj. kr. för att möta olika behov av tullservice. Gcncraltullstyrel
scn framhåller att man av erfarenhet vet att nya krav på tullinsatser från 
näringslivets sida uppgår till 5-10 milj. kr. per år. Därför föreslår styrel
sen att ramen för de medel som går tillbaka till tullverket höjs från 11 till 
20 milj. kr. så vida inte styrelsens förstahandsyrkande. att förslagsvis 50 % 

av avgiftsflödet återgår till tullverket, genomförs. En sådan konstruktion 
skulle enligt styrelsen på ett naturligare sätt koppla gjorda prestationer till 
utförda insatser. 

Övriga .fors/ag 

Generaltullstyrelscn har hemställt att regeringen tillsätter en utredning 
som kan utröna i vilken utsträckning och på vilket sätt man i Sverige skulle 
kunna lokalisera. identifiera och beslagta betalningsmedel och andra till
gångar som härrör från narkotikasmuggling. Bakgrunden är enligt styrel
sen att en ny strategi för brottsbekämpning börjat tillämpas i vissa länder 
när det gäller narkotikasmuggling och annan illegal verksamhet. I USA och 
i England finns skyldighet för banker och andra kreditinrättningar att till 54 



myndigheterna rapportera valutatransaktioner av en viss storlek eller av 
en sadan karaktär att de kan misstänkas ha samband med brott. Därige
nom har det blivit möjligt att spåra upp tillgångar som genererats av 
narkotikabrottslighet eller annan illegal verksamhet. Samtidigt finns regler 
som gör det möjligt för samhället att dra in de tillgångar som spårats på 
detta sätt. 

För närvarande sker tullens registrering av lönehändelser huvudsakligen 
via s. k. OCR-rutiner. Generaltullstyrelsen finner att systemet i dag är 
föråldrat och ofta förorsakar allvarliga störningar i löneadministrationen. 
Övergång bör därför ske till ett av statens löne- och pensionsverk framtaget 
löneregistrcringssystem PIR-I samtidigt som OCR-rutinen avvecklas. Sty
relsen beräknar att kostnaden för övergång till PIR-I uppgår till 1.4 milj. 
kr.. varav 0.4 milj. kr. är engångskostnader och 1,0 milj. kr. löpande 
kostnader. 

Utveeklingsdatorn i tullens nuvarande ADB-system föreslår styrelsen 
skall bytas ut. Detta för att skapa en back-up-anläggning för produktions
datorn. större flexibilitet vid produktionstoppar och möjlighet att nyttja 
utrustningen fram till tulldatasystemets införande under år 1993. Den 
årliga kostnaden uppgår till 0,3 milj. kr. 

Lokaler för distriktstullkammaren i Arlanda är beslutade att ingå i en 
administrationsbyggnad och friskvårdsanläggning som kommer att uppfö
ras vid Arlanda flygplats. Kostnaden härför uppgår till 53, 7 milj. kr. Detta 
medför enligt styrelsen ökade hyreskostnader om ca 3 milj. kr. och kostna
der för inredning/utrustning om ca 4,5 milj. kr. för budgetåret 1989/90. De 
snabba förändringarna i tull verksamheten ställer krav på nya. utökade och 
förbättrade lokaler även på andra orter. Vid landgränsen erfordras nya 
lokaler i Hån. Tärnaby. Merkenäs, Gäddede samt vaktstugor i fjällen. 
Utökade lokaler erfordras bl. a. i Karlstad. Helsingborg och Stockholm. 
Kostnaden beräknas totalt till 9.8 milj. kr. Vidare föreslås inlösen av 
tullbyggnaden i Haparanda. 

Generaltullstyrclsen föreslår att nuvarande anslag D 5. Tullverket: Drift 
och underhåll av teknisk materiel m. m. fr. o. m. budgetåret 1989/90 över
förs till anslagsposten Förvaltningskostnader. Styrelsen yrkar 680000 kr. 
för ökade drivmedelskostnader. 

Inkoms(/ärstärkningar 

Den I juli 1985 infördes en fast årlig tullupplagsavgift om 20000 kr. Ett 
syfte med avgiften var att finansiera tullverkets tillsynskostnader för den
na verksamhet. Avgiften syftade vidare till att förhindra en överdriven 
etablering av tullupplag som saknar större kommersiellt värde men likväl 
innebär höga tillsynskostnader för det allmänna. För att bibehålla sina 
ursprungliga syften bör enligt generaltullstyrclsen denna avgift räknas upp 
den I januari 1989 med 4 000 kr. En motsvarande uppräkning bör enligt 
styrelsen också göras av frihamnsavgiften. Sammanlagt innebär detta en 
ökning av statsinkomsterna med ca 1,5 milj. kr. 

Vidare föreslår styrelsen en höjning av kreditlageravgiften, proviante
ringslageravgiftcn. proviantlokalavgiften. registreringsavgiften för hemta-
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gare och kreditimportörer. transitlageravgiften och tullräkningsavgiften. 
Dessa reviderades senast år 1984 eller 1985. De av styrelsen föreslagna 
höjningarna beräknas ge ökade statsinkomster med ca 7.0 milj. kr. 

Anslagsih·ersikt 

Personal 
(antal tjänster) 

Generalt ullstvrclsen 
Tullstaten -

A nslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Drili och undcrh[tll av teknisk 
materiel m. m. 

Lokalkostnader 
Uppbyggnads-och invcsterings

kostnader flir ett nytt tulldata
system 

Summa kostnader 

A vg[tr intäkter 

1988/89 

322 
3210 

3532 

726269000' 
(656767000) 1 

17757000 
65514000 

16700000 

826240000 1 

- I 5 000 000 

811240000 I 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

-2 
+8 

+6 

+ 68017000 
+(56556000) 

+ l 247000 
+ 10221 000 

-16699000 

+62786000 

+62786000 
1 Av angivet belopp har inte 6 589000 kr. ställts till generaltullstyrelsens disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

}<'örcdragandcns överväganden 

Vl'rksumlzl'tsi nri kt 11 i ng 

I arets anstagsframställning framhåller generaltullstyrelsen att tullverket 
nu befinner sig i en brytningstid och att en omfattande omdaningsprocess 
pågår inom tullverksamheten. Styrelsen hänvisar särskilt till fem områden 
- volymtillväxten. europeiska integrationen. datoriseringen av tullproce
duren. narkotikabekämpningen och kustbevakningens avskiljande - som 
kommer att påverka förutsättningarna för tullverkets arbete framöver. 

Jag delar styrelsens bedömning i fråga om de förändrade förutsättning
arna för tullarbetet och är väl medveten om den omfattande omdanings
proccss som pågår inom tullverksamheten. Således är ett intensivt arbete i 
gång för att bygga upp ett datasystem för tullverkets import-. transit- och 
exportrutiner. Regeringen har nyligen beslutat om en uppbyggnad av den 
centrala dataenheten i Luleå genom förhyrning av lokaler. som är lokalise
rade intill högskoleområdet i den s. k. teknikbyn. Datasystemet beräknas 
vara fullt utbyggt under år 1993. Vidare pågår en organisationsöversyn hos 
tullverket där en första avrapportering med redovisning och analys av 
nuvarande och förändrade arbetsuppgifter skall göras till regeringen senast 
den 1 mars 1989. Ett nytt ADB-baserat uppföljningssystem för tullverket 
(TUSS) är under uppbyggnad. Planerad driftstart för detta är den 1 januari 
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1989. Enligt min mening bör därmed tullverket få tillgång till ett effektivt 
instrument för planering. styrning och uppföljning av den verksamhet som 
nu står inför så stora förändringar. 

Mot bakgrund av de omfattande förändringarna i tull verksamheten som 
således kan förutses under de närmast kommande åren är jag beredd att 
också för nästa budgetår undanta tullverket från en treårig planeringsram 
med ett mer långsiktigt sparmål. När TUSS tas i bruk den l januari 1989 
kommer tullverket att få tillgång till ett effektivt instrument som bör 
underlätta en mer långsiktig bedömning av verksamheten. 

Sparmål 

Som framgått av vad jag tidigare har anfört befinner sig tullverksamheten 
för närvarande i en omfattande förändringsprocess. Den mycket kraftiga 
belastningen på tulltaxerings- och kontrollarbetet hos tullverket, som är en 
följd av framför allt volymtillväxten i utrikeshandeln och enhetsdokumen
tets införande gör det nödvändigt att helt undanta denna verksamhet även 
från ett ettårigt sparmål. Det bör dock vara möjligt att i enlighet med vad 
gcneraltullstyrclsen föreslår ha ett begränsat sparmål, som går ut över den 
centrala och regionala administrationen. Jag föreslår att ett belopp om 1,3 
milj. kr. inbesparas. 

Rl'SUl'.\:f Örstärkni ngar 

Tullverkets arbete har som tidigare framhållits förändrats kraftigt till följd 
av införandet av rnhctsdokumnlll'l, den nya transiteringsordningcn och 
den nya internationella tullnomenklaturen. I årets anslagsframställning 
presenterar generaltullstyrelsen en utvärdering av hittills gjorda erfarenhe
ter av omläggningen av tullrutinerna som visar på ett större merarbete för 
tullverket än vad som tidigare kunnat förutses. Det gäller framför allt den 
mycket tidskrävande granskningen och registreringen av enhetsdokumen
tet. som dessutom ännu inte har kommit att användas för mer än ca 40% 
av importsändningarna. För att klara våra internationella förpliktelser i 
samband med den europeiska integrationen och med hänsyn till att en
hetsdokumentet kommer att användas fullt ut för importen fr. o. m. den 1 
januari 1989 föreslår jag att tullverket även under nästa budgetår engångs
vis får disponera 3.4 milj. kr. Härigenom borde tullverket enligt min 
uppfattning ha goda förutsättningar att komma till rätta med initialsvårig
heterna i hanteringen av enhetsdokumentet. Jag är däremot inte beredd att 
tillmötesgå kravet på ytterligare resursförstärkning för detta ändamål. I 
detta sammanhang vill jag också betona vikten av att tullverket tar till vara 
möjligheten att tillämpa s. k. förenklade förfaranden enligt konventionen 
om förenkling av formaliteterna vid handel med varor för att ytterligare 
underlätta hanteringen av enhetsdokumentet. 

Svårigheterna att hantera enhetsdokumentet har också fört med sig stora 
problem i samband med registreringen av dokumentet hos styrelsens sta
tistiska sektion. För att kunna upprätthålla kvaliteten i materialet för 
utrikcshandelsstatistiken och göra det möjligt för tullverket att få in upp-
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börden i rätt tid har regeringen redan innevarande budgetår medgivit ett 
överskridande om 3.2 milj. kr. för personal till statistiska sektionen. Även 
för nästa budgetår bedömer jag det nödvändigt att tullverket tilldelas extra 
resurser för att bemästra svårigheterna med registreringen av enhctsdoku
mentct. Till detta ändamål har jag anvisat 4.0 milj. kr. 

I 1988 års budgetproposition behandlades tulldatautredningens förstu
dierapport om datorisering av tullens export- och importrutiner samt 
remissbehandlingen av rapporten. Därvid föreslogs att ett tulldatasystem 
(TDS) utvecklas inom tullverket i huvudsaklig överensstämmelse med 
utredningens förslag och att en central dataenhet för tullverket lokaliseras 
till Luleå. Riksdagen lämnade regeringens förslag i fråga om tulldatorise
ringen utan erinran. 

Datoriseringen av tullverkets rutiner v'.d export och import avses med
föra att en betydande rationaliscringspotential uppkommer genom att 
blanketter inte längre används som informationsbärandc medium inom 
tullverket. Av särskild vikt är emellertid också att möjlighet öppnas för 
företagen att överföra uppgifter till tullverket i elektronisk form. Därmed 
kan också blankettflödet från företagen till tullverket reduceras. I och med 
att företagen kan börja lämna uppgifter i elektronisk form till tullverket 
förstärks företagens motiv att använda elektroniskt datautbyte i utrikes
handelstransaktionerna. Enligt min bedömning torde denna teknik kunna 
erbjuda väsentliga ekonomiska fördelar för företagen. Jag utgår därför från 
att företagen snabbt och i stor omfattning kommer att använda sig av dessa 
nya tekniska möjligheter för att stärka sin position i det internationella 
handelsutbytet. 

Regeringen har nyligen tillkallat en särskild utredare för att se över vissa 
rättsliga frågor som föranleds av företagens elektroniska uppgiftslämnan
de. Vissa lagändringar m. m. bedöms behöva vidtas före systemets intro
duktion. 

Arbetet med att utveckla TDS bedrivs för närvarande av tulldatautrcd
ningcn i nära samarbete med tullverket. Efter utgången av budgetåret 
räknar jag med att ansvaret för avslutande utveckling och införande av 
TDS skall kunna återgå till tullverket. 

För budgetåret 1989/90 uppskattar gcneraltullstyrelsen kostnaderna för 
TDS till 64 - 74 milj. kr. exkl. investeringar i ADB-utrustning. I avvaktan 
på en närmare redovisning av kostnaderna för TDS under nästa budgetår 
har jag beräknat vissa medel för uppbyggnads- och investcringskostnader 

för TDS under tillkommande utgiftsbehov i statsbudgeten för budgetåret 
1989/90. Jag avser att senare återkomma till riksdagen med en utförlig 
redogörelse för tulldatasystemets utformning, införande och ekonomi. 

I I 988 års budgetproposition anslöt sig regeringen till ett förslag att en 
enhl!flig grundutbildning utvecklas inom tullverket. Som skäl härför anför
des de omfattande framtida förändringar som kommer att ställa höga krav 
på flexibilitet i organisationen. För att utforma en sådan utbildning an
slogs 2.5 milj. kr. i konsultmedel. 

Som en följd av övergången till det nya utbildningssystcmet anser gcne
raltullstyrelsen att det för budgetåret 1989/90 bör anslås 12,3 milj. kr. för 
arvoden åt tullelever. Jag delar inte denna uppfattning. De närmare erfa-
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renheterna av den nya grundutbildningen och resultatet av gjorda konsult
insatser bör avvaktas. En redovisning av erfarenheterna bör göras av 
styrelsen. som även bör belysa det totala utbildningsbehovet på sikt med 
hänsyn till pensionsavgångar m. m. I avvaktan härpå är jag nu endast 
beredd att föreslå att 3.6 milj. kr. anslås för arvoden åt tullelever. Detta 
motsvarar samma belopp som tidigare anvisats för utbildning av tulltaxe
rare. 

När det gäller narkotikabekämpningen föreslår generaltullstyrclsen en 
förstärkt kontroll med uppbyggnad av två gränssköldsstyrkor. en ny sam
bandsman i Spanien. fortsatt nyanskaffning av narkotikahundar och för
söksverksamhct med flygspaning. 

Redan i budgetpropositionen 1987 konstaterade jag att tullverket under 
de tre föregående budgetåren erhållit väsentliga resursförstärkningar både 
i form av tjänster och medel för anskaffning av teknisk apparatur för 
riktade insatser i fråga om narkotikabekämpningen. Ytterligare resurstill
skott fick anstå i avvaktan på en uppföljning av redan gjorda insatser. 

Innan jag är beredd att ta ställning till om en ny organisation för 
narkotikakontroll skall byggas upp inont tullverket anser jag att en resul
tatanalys av redan gjorda satsningar bör göras. Dessutom bör den pågåen
de organisationsöversynen avvaktas. 

När det gäller frågan om en ny sambandsman i Spanien bör man avvak
ta det arbete som enligt styrelsen pågår med att utarbeta en systematisk 
och likartad redovisning för alla Nordens polis- och tullsambandsmän. 

Planen för anskaffning av narkotikahundar bör dock. kunna fullföljas 
och avslutas. Jag har beräknat kostnaderna för de tre narkotikahundar som 
återstår att anskaffa enligt den ursprungliga planen samt för hundlekare 
och fordon för dessa till ca 1. 7 milj. kr. 

För fortsatt försöksverksamhet med flygspaning över landgränsen är jag 
beredd att även för nästa budgetår avsätta I milj. kr. i avvaktan på den 
utvärdering av spaningsmetoden som jag redan i förra årets budgetpropo
sition förutsatt att styrelsen skall genomföra. Resultatet av denna utvärde
ring bör redovisas under våren 1989. 

I fråga om tullverkets ADB-baserade spaningsdiarium (SPADI) har re
geringen. efter det att styrelsen utvärderat en försöksverksamhet. beslutat 
om en utbyggnad av en etapp 2 och ställt de särskilda medel som avsatts 
härför till tullverkets disposition. I enlighet med beslutet är jag nu inte 
beredd att anslå medel för en ytterligare utbyggnad av SPAD! med en 
etapp 3 såsom styrelsen föreslagit. Den utvärdering och redovisning av 
utbyggnaden enligt etapp 2. som styrelsen därvid fått i uppdrag att göra, 
bör i första hand avvaktas. För en sådan redovisning bör tullverkets nya 
ADB-baserade uppföljningssystem kunna vara ett viktigt hjälpmedel. 

I likhet med föregående år begär generaltullstyrclsen att elva tjänster 
tillskapas för kontroll av .farligt gods-transporter. Jag är inte heller nu 
beredd att föreslå nya tjänster för kontroll av farligt gods. Mitt förslag är 
att lösa de problem som styrelsen pekat på med förstärkta fortbildningsin
satser på samma sätt som hittills för särskilt utvalda tulltjänstemän vid de 
utsatta gränsorterna. Som jag tidigare angett anser jag det också vara 
lämpligt att förbereda en framtida uppkoppling mellan tullens s. k. SPAD!-
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terminaler vid de större färjelägena med räddningsverkcts register över 
farligt gods som är under uppbyggnad. Jag har beräknat 0,5 milj. kr. för 
utbildningsinsatserna. Frågan om att införa sanktionsavgifter för tullens 
verksamhet på området bör enligt min mening avvakta behandlingen av 
en rapport från riksrevisionsverkct i vilken bl. a. föreslås att regeringen 
låter se över sanktionssystemet för transporter av farligt gods. 

Systemet med utbyggda tu/fforrättningsavg(fier har varit i kraft sedan 
den I november 1987. Generaltullstyrelsen föreslår nu att ramen för de 
medel som går tillbaka till tullverket höjs från 11 till 20 milj. kr., såvida 
inte styrelsens förstahandsyrkande, att förslagsvis 50% av avgiftsflödet 
återgår till tullverket. genomförs. Enligt reglcringsbrevet för budgetåret 
1988/89 disponerar tullverket redan i dag 17 milj. kr. av influtna avgifter 
för tullförrättningar. Jag är för närvarande inte beredd att föreslå någon 
ändrad konstruktion för återförande av förrättningsmedlcn till tullverket. 
Vid framtagandet av kommande årliga redovisningar av de sammanlagda 
insatser som gjorts med stöd av tullförrättningsmcdel bör tullverkets nya 
ADB-baserade uppföljningssystem kunna vara till stor hjälp. 

ärriga jOrslag 

Ett omfattande arbete pågår för närvarande för att förbättra möjligheterna 
att ingripa mot avancerad narkotikabrottslighet. I FN:s regi arbetar man 
således på att ta fram en konvention med åtgärder mot narkotikahante
ring. Däri ingår bl. a. åtgärder mot "tvätt av svarta pengar" som genererats 
av narkotikavcrksamhct och möjlighet att verkställa förverkandebeslut 
som utfärdats i annat land. Även inom Europarådet pågår diskussioner om 
åtgärder med liknande syften. En europeisk konvention om gemensamma 
regler för förverkande är under utarbetande. 

Inom justitiedepartementet övervägs för närvarande de förslag om kri
minalisering av ekonomiskt häleri m. m. som lagts fram i betänkandet (Os 
Ju 1988: 27) Häleri. Det nämnda internationella samarbetet har stor bety
delse för det kommande lagstiftningsarbetet i dessa frågor. Även den av 
generaltullstyrelsen väckta frågan är i hög grad beroende av resultatet av 
detta arbete. De legala förutsättningarna för beslut om förverkande av 
vinster i narkotikahantering bör lösas innan man tar ställning till om 
exempelvis bankers och andra kreditinrättningars uppgiftsskyldighet be
höver ses över. 

De straffrättsliga reglerna på området utreds för närvarande av utred
ningen (Fi 1986:05) med uppdrag att se över lagen om straff för varu
smuggling. Arbetet kommer att slutföras inom kort. Utredningen har bl. a. 
att se över vissa förverkandcbcstämmelser. 

Mot den nu angivna bakgrunden anser jag att någon särskild utredning 
med uppdrag att lägga förslag om uppgiftsskyldighct för banker m. m., eller 
liknande åtgärder för att bekämpa narkotikabrott, inte nu bör tillsättas. 
Frågan får i stället beaktas när nya straffrättsliga regler på området har 
tillskapats. 

I likhet med gencraltullstyrelsen anser jag det angeläget att tullverket får 
ta i anspråk det av statens löne- och pensionsverk framtagna löneregistre-
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ringssystemet PIR- I, som statskontoret har ställt sig bakom i en utvärde
ringsrapport. Jag har beräknat kostnaden för en övergång till PIR-I-syste
met till 1,4 milj. kr. 

I fråga om tullverkets lokalkostnader har jag beräknat 4,5 milj. kr. för att 
täcka ökade hyreskostnader för den nya byggnaden för distriktstullkam
maren i Arlanda. Beloppet kan komma att behöva justeras för efterföljan
de budgetår. Vidare har jag beräknat ett engångsbelopp om 4.5 milj. kr. för 
inredning och utrustning till nämnda nybyggnad. 

I budgetpropositionen 1988 beräknades under anslaget D 5. Tullverket: 
Drift och underhåll av teknisk materiel m. m. en avräkning för kustbevak
ningen med 49, 7 milj. kr. Jag anser det därför inte längre motiverat med 
ett särskilt anslag för tullverkets kostnader för drift och underhåll av 
teknisk materiel utan föreslår att nuvarande anslag förs in under tullver
kets anslag för förvaltningskostnader som en särskild anslagspost. Jag har 
beräknat 120 000 kr. för drivmedel till fordon som skall anskaffas för 
transport av de av mig tidigare föreslagna tre narkotikahundarna. 

Inkoms((örstärkningar 

Jag avser att senare under innevarande budgetår återkomma till regeringen 
beträffande generaltullstyrelsens förslag till höjda avgifter på tullområdet. 
Bemyndiganden för fastställande av dessa avgifter har tidigare inhämtats 
från riksdagen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Förra!tningskostnader för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 874026000 kr. 

D 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

11495041 
4800000 
3775000 

Reservation 5175474 

Från anslaget bekostas utgifter för anskaffning av tjänstebilar. teknisk 
utrustning och telemateriel. 

General tullstyrelsen 

Styrelsen hemställer om ett anslag på sammanlagt 9 580000 kr. Styrelsen 
har beräknat 4600000 kr. för nyanskaffning av fordon, 1250000 kr. för 
anskaffning av telcmateriel och 3 730000 kr. för teknisk utrustning för 
bekämpning av narkotikasmuggling. 
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Föredraganden 

Under anslaget har jag beräknat 525 000 kr. för nyanskaffning av fordon, 
I 250000 kr. för anskaffning av telemateriel och 2000000 kr. för teknisk 
utrustning för bekämpning av narkotikasmuggling, inkl. en mobil röntgen
utrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Anska..ffi1i11~ al' viss mat<:'riel för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 3 775 000 kr. 

D 3. Konjunkturinstitutet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

16631384 
16987000 
18866000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har I 04 500 kr. inte ställts till konjunk
turinstitutets disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsor
gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 
och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedri
va forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter är 
fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet och 
administration. 

Konjunkturinstitutet 

Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1987 /88 redovisat resultat av 
sin verksamhet dels som underlag för utarbetandet av den preliminära 
resp. reviderade nationalbudgeten för år 1988, dels i publikationen 
Konjunkturläget som utkommit med tre nummer och i en engelsk version, 
the Swedish Economy, som utkommit med ett nummer. I Konjunkturläget 
maj 1988 redogjordes bl. a. för metoder och arbetssätt avseende institutets 
kortsiktsprognoser. Resultaten av verksamheten har även redovisats i 
publikationen Analysunderlag som utkommit med tre nummer. 

Barometerundersökningar har liksom tidigare genomförts och publice
rats kvartalsvis. En barometerundersökning omfattande enbart Stock
holms län har tagits fram. Resultat av undersökningen Hushållens in
köpsplaner, som statistiska centralbyrån utför på uppdrag av konjunktur
institutet, har redovisats fyra gånger under budgetåret. 

Forskningsverksamheten har fått en bredare inriktning genom att ansva
ret för utveckling av modeller för analys av makroekonomiska frågeställ
ningar på medellång och lång sikt överförts från finansdepartementet till 
institutet. Under budgetåret har ett nära samarbete etablerats med det 
ekonomiska råd som regeringen inrättade år 1987. Rådets sekretariat är 
placerat inom institutet. På initiativ från ekonomiska rådet har ett projekt 
för tidsserieanalys av konjunkturstörningar startats. Arbetet med att vida
reutveckla den ekonometriska konjunkturmodellen har bedrivits in ten-
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sivt. I samarbete med finansdepartementet pågår utveckling avs. k. numc- Prop. 1988/89: l 00 
riska allmänna jämvikts-modeller, vilka skall användas som analysinstru- Bil. 9 
ment i den kommande långtidsutredningen. 

På ADB-området har arbete påbörjats för att möjliggöra kommunika
tion mellan dataprogrammet KONDIS samt annan programvara och per
sondatorer, såväl inom institutet som i samarbete med riksbanken och 
finansdepartementet. Institutet har lagt ner ett omfattande arbete avseen
de dataprogram och databaser. Program har också utvecklats inom baro
metervcrksamhcten och specialprogram har tagits fram för den löpande 
prognosverksamhetcn. 

Institutets förslag kan sammanfattas enligt följande: 
I. I enlighet med regeringens direktiv har institutet i anslagsframställ

ningen för 1989/90 lagt fram ett huvudförslag som omfattar tre budgetår. 
Den reala minskningen av utgifterna sker med fördelningen I %, 2 % resp. 
2 % för första, andra resp. tredje budgetåret. Institutet framhåller att 
huvudförslaget innebär en betydande påfrestning för prognosvcrksamhe
tcn och ger varken utrymme för en snabb modernisering av ADB-verksam
heten eller en ambitionshöjning avseende mer djupgående analyser på 
speciella områden. 

2. För budgetåret 1989/90 anmäler konjunkturinstitutet ett behov av 
ökade anslag utöver huvudförslaget med 100000 kr. för införskaffande av 
ADB-utrustning för att minska belastningen på centraldatorn. En utred
ning gällande vidareutvecklingen av institutets ADB-verksamhet, och de 
nya investeringar detta kommer att kräva. genomförs och skall redovisas i 
början av år 1989. 

3. Institutet anser vidare att lönebildningcn är ett område där en ambi
tionshöjning vad avser mer djupgående analyser framstår som särskilt 
angelägen. Institutet anser att det i framtiden bör få ett ökat ansvar för 
analys av detta område. För budgetåret 1989/90 anmäler konjunkturinsti
tutet ett behov av två nya tjänster för analys av löncbildningcn. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
A vgiftstinansicrad verksamhet 

1988/89 

55 

152130001 

(!0449000 1
) 

I 773000 
0 

I 000 

16987000 1 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+3 

+1767000 
(+I 629000) 
+ 12000 
+ 100000 

0 

+ 1879000 

1 Av angivet belopp har 104 500 kr. inte ställts till konjunkturinstitutets disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till institutets betydelse när det gäller underlaget för den 
ekonomiska politiken har jag beräknat medel för konjunkturinstitutets 63 



verksamhet med utgångspunkt i ett begränsat huvudförslag med en real 
minskning av utgifterna med 2 % på tre år. Fördelningen av resursminsk
ningen skall vara 2 % första året och 0% andra resp. tredje året. 

Med hänsyn till institutets behov av extra ADB-stöd för att minska 
belastningen på centraldatorn förordar jag att konjunkturinstitutet därut
över engångs vis tillförs ett belopp på I 00000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Jag instämmer i institutets åsikt att lönebildningen är ett område där en 
ambitionshöjning avseende analyskapaciteten framstår som särskilt ange
lägen. Konjunkturinstitutet bör få ett ökat ansvar för analys av Iöncbild
ningen. Jag har därför utöver det begränsade huvudförslaget beräknat 
medel motsvarande två årsarbetskrafter på institutets anslag fr. o. m. bud
getåret 1989/90. 

Med hänvisning till vad chefen för civildepartementet tidigare idag har 
anfört under Bilaga 2. Gemensamma frågor. p. 11 avser jag, efter samråd 
med denne. att föreslå regeringen att uppdra åt konjunkturinstitutet och 
statistiska centralbyrån att gemensamt utreda de närmare förutsättningar
na för att utforma en kortperiodisk lönestatistik i huvudsaklig överens
stämmelse med förslag frän 1987 års lönekommitte (SOU 1988: 35). 

För att ytterligare förstärka institutets möjligheter att analysera fråge
ställningar av betydelse för den ekonomiska politiken på medellång och 
lång sikt har jag utöver det begränsade huvudförslaget beräknat medel 
motsvarande en ärsarbetskraft på institutets anslag för analys av indu
strins strukturomvandling fr. o. m. budgetåret 1989/90. 

I mcdclsberäkningen har jag beaktat att tjänstebrcvsrätten föreslås slo
pad för konjunkturinstitutet fr. o. m. den I juli 1989. Därutöver har jag i 
medelsberäkningcn beaktat den anslagsomfördelning som sker med anled
ning av RC-organisationens upplösning som chefen för civildepartementet 
tidigare i dag har redogjort för under Bilaga 2, Gemensamma frågor, p. 4. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konjunkturinstitlllet för·budgetäret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 18 866 000 kr. 

D 4. Statens förhandlingsnämnd 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4034260 
4480000 
4613000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 34 000 kr. inte ställts till statens 
förhandlingsnämnds disposition till följd av tillämpande! av utgiftsram. 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regering
en för statens räkning föra förhandlingar med kommuner, landsting eller 
annan icke statlig huvudman. Nämnden, som inrättades år 1963, arbetade 
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ursprungligen huvudsakligen med frågor om villkor för samverkan mellan 
staten och huvudman inom sjukvård, utbildning eller forskning. Nämn
dens verksamhet har senare utvidgats till att omfatta olika statsbidragsfrå
gor och frågor om ändring av huvudmannaskap inom andra områden. 
Nämnden handlägger vidare bl. a. ärenden om förvärv eller överlåtelse av 
mark mellan stat och kommun. På nämnden ankommer också vissa upp
gifter beträffande tolkning och tillämpning av avtal inom nämndens verk
samhetsområde. 

Nämnden består av en ordförande som tillika är chef för nämndens 
kansli samt fyra ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Hos 
nämnden finns ett kansli. För att biträda nämnden i förhandlingsfrågor 
anlitar nämnden dessutom ett stort antal experter. 

Statens förhandlingsnämnd 

Omfattningen av nämndens_ verksamhet styrs väsentligen av i vilken ut
sträckning nämnden får förhandlingsuppdrag och av uppdragens karaktär. 

Det är f. n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående 
större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras 
under innevarande budgetår eller vilka frågor som eljest kommer att kräva 
utrednings- och förhandlingsarbete under budgetåret 1989/90. Nämnden 
räknar med en i allt väsentligt oförändrad verksamhet under nästa budget
år. 

Huvudförslag budgetåret 1989/90 4 370000 kr. Minskningen av utgifter
na fördelas över en treårsperiod med I, 7 % vardera budgetåret. Utgifterna 
för budgetåret 1989/90 minskas härigenom med avrundat 76 000 kr. 
Nämnden vill fästa uppmärksamheten på att förhandlingsarbetets speci
ella karaktär innebär att tidtabell och tidsåtgång för förhandlingsverksam
heten endast i begränsad utsträckning kan påverkas av nämnden. Nämn
den måste också vara beredd att med kort varsel disponera om resurserna. 

Personal 

Anslag 

Kostnader för utrednings- och 
förhandlingsarbctc 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

14 

4480000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 133000 

Jag godtar förhandlingsnämndens huvudförslag för tre år med en total real 
minskning av utgifterna om 5 % med fördelningen I, 7 % per budgetår. Jag 
har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för statens 
förhandlingsnämnd från den 1 juli 1989. I medelsberäkningen har jag 
därutöver beaktat den anslagsomfördelning som sker med anledning av 

5 Riksdag<'n 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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RC-organisationcns upplösning som chefen för civildepartementet tidiga
re i dag har redogjort för under Bilaga 2, Gemensamma frågor. 

Anslaget bör föras upp med 4 613 000 kr. i förslaget till statsbudget för 
budgetåret 1989/90. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens förhandlingsnämnd för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 4 613 000 kr. 

D 5. Bankinspektionen 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 000 
I 000 
1000 

Reservation 

Bankinspektionen är en central förvaltningsmyndighet med huvudupp
gift att utöva tillsyn över banker, bankfilialer och rcpresentationskontor 
för banker. Inom bankområdet ingår det i inspektionens uppgifter att följa 
såväl svenska bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid ut
ländska bankers dotterbolag och reprcsentationskontor i Sverige. Inspek
tionen är vidare tillsynsmyndighet för finansbolag, kreditaktiebolag, 
landshypoteks-och stadshypotcksinstitutionerna, Stockholms fondbörs, 
fondkommissionsbolag, Värdepappcrscentralen VPC Aktiebolag. Upplys
ningscentralcn UC Aktiebolag samt för fondbolag, dvs. bolag som 
förvaltar aktiefonder. Bankinspektionen är rcgistreringsmyndighet för 
bankerna och håller en förteckning över finansbolag. En särskild uppgift 
för bankinspcktionen är att följa utvecklingen av och främja allmän känne
dom om pris- och konkurrensförhållanden inom tillsynsområdet samt att 
föra kartellregister. Inspektionens tillsynsverksamhet omfattar även upp
gifter inom konsumentskyddsområdet, t. ex. granskning av avtalsvillkor 
samt tillsyn enligt konsumcntkreditlagcn. Bankinspcktionen har uppgifter 
av övervakande. utredande och registrerande karaktär avseende den s. k. 
insiderhandeln med värdepapper. Vidare har bankinspektionen ett sam
ordningsansvar rörande kapitalmarknadsstatistikcn. 

Bankinspcktionen leds av en generaldirektör som tillika är ordförande i 
inspektionens styrelse. Inom inspektionen finns tre avdelningar - en 
allmän avdelning, en kreditavdelning och en redovisningsavdelning -
samt en byrå för administrativa ärenden. I en skrivelse till regeringen har 
bankinspektioncn föreslagit en ändring i den nuvarande organisationen. 
Enligt förslaget skall kreditavdelningen och rcdovisningsavdelningen slås 
samman till en avdelning, benämnd undersökningsavdelningcn. 

Bankinspektioncns verksamhet finansieras genom obligatoriska avgifter 
från de institut och bolag som står under tillsyn av inspektionen. Avgifter
na tas inte upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett reserva
tionsanslag som uppbördsmedel. För inspektionens verksamhet skall rege
ringen fastställa en utgiftsstat för varje budgetår. 
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Bankinspektionen 

Bankinspektionens förslag kan sammanfattas enligt följande. 
Med hänsyn till kommande lagstiftning och till den i övrigt fortsatt 

snabba utvecklingen inom tillsynsområdet har inspektionen funnit särskil
da skäl att lägga fram ett budgetförslag som omfattar endast det närmaste 
budgetåret. I enlighet med givna direktiv har ett huvudförslag lagts fram 
som innebär en resursminskning med 2 % för 1989/90. Inspektionen fram
håller dock att huvudförslagets effekter skulle gå stick i stäv mot statsmak
ternas och inspektionens strävan att uppnå och upprätthålla angivna mål 
för tillsynsverksamheten. Huvudförslaget bör därför inte komma i fråga 
för tillämpning. 

Inspektionen förordar ett alternativt förslag som innebär kompensation 
för pris- och löneomräkningar samt en förstärkning av resurserna med 
2 700000 kr.. varav 640000 kr. engångsvis. Den föreslagna förstärkningen 
avser främst tillsynen av finansbolagen och värdepappershandeln inklude
rande fondkommissionärernas verksamhet och insiderbevakningen samt 
åtgärder för konsumentskyddet inom tillsynsområdet. 

Inspektionen redovisar i enlighet med givna direktiv rationaliserings
och effektivitetseffekter av gjorda ADB-investeringar och anmäler ett in
vesteringsbehov i en ny basdator för 800000 kr., varav 225 000 kr. belöper 
på budgetåret 1989/90. 

Personal 

Stat 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kungördsckostnader 
Engångsanvisning 

- inredning och utrustning 
- kapitalmarknadsstatistik 

1988/89 

67 

14 706000 1 

(15736000) 1 

3463000 
127000 
175 000 

28471000' 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+4 

+3211000 
(+1839000) 

+ 400000 
80000 

+ 310000 
(+ 75000) 
( + 4!0000) 

(-175000) 
+3851000 

1 Av angivet belopp har inte 157 000 kr. ställts till bankinspektionens disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående erinrat om att bankinspektionens verksamhet 
finansieras genom avgifter från de kreditinstitut m. Il. som står under 
inspektionens tillsyn. I statsbudgeten tas upp ett reservationsanslag om 
l 000 kr. och i regleringsbrevet fastställer regeringen en utgiftsstat för det 
kommande budgetåret. I likhet med tidigare år skall jag redovisa de 
ändringar som nu kan beräknas i fråga om utgiftsstaten. 

Som övergripande mål för verksamheten gäller att inspektionen skall se 
till att laglighet. säkerhet och sundhet råder inom tillsynsområdet och att 
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förtroendet upprätthålls för de finansiella marknadernas stabilitet och 
funktionsförmåga. Inspektionen skall också se till att en ändamålsenlig 
struktur och inriktning på kredit- och värdepappersmarknaden främjas. 

Som jag tidigare översiktligt nämnt präglas tillsynsområdet alltjämt av 
snabba och omfattande förändringar. Denna utveckling kräver ändrad 
eller ny lagstiftning samt ökade tillsynsinsatser. De lagändringar som nyli
gen genomförts- främst en ny lagstiftning för finansbolag och ändrade 
kapitaltäckningsregler- kommer, liksom de olika lagändringar som föran
leds av de stora utredningsförs\ag som lagts eller kommer att läggas fram. 
att på olika sätt påverka arbetsuppgifterna för inspektionen och medföra 
ökade krav på tillsynsinsatser. 

Den tilltagande internationaliseringen. bl. a. i form av ett växande antal 
etableringar och delägarskap i utlandet från de svenska kreditinstitutens 
sida. samt EG-frågornas ökade vikt ställer också nya krav på insatser från 
inspektionens sida. Detsamma gäller konsumentskyddsfrågorna, bl. a. be
vakningen av kreditinstitutens avtalsvillkor. Samtidigt ställer den snabba 
tekniska utvecklingen på informations- och datakommunikationsområdet 
ökade anspråk också vad gäller inspektionens eget behov av teknikstöd för 
tillsynsverksamheten. 

Jag har beräknat pris- och löneomräkningen för innevarande budgetår 
till 201\000 kr. I beloppet ingår en hyreskostnad med 250000 kr. för 
utökade lokaler. 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört bör inspektionen för budgetåret 
\ 989/90 undantas från tillämpning av huvudförslaget. Det är vidare ange
läget att inspektionens resurser successivt förstärks såväl kvalitativt som 
kvantitativt så att organisationen blir rätt dimensionerad med hänsyn till 
tillsynsuppgifternas utveckling. Under det kommande budgetåret bör in
spektionen därför förstärka sina resurser för att i första hand möta de nya 
och ökade krav som ställs på tillsynen av finansbolagen och värdepappers
handeln inkl. fondkommissionsbolagen. Jag delar inspektionens uppfatt
ning att ökade insatser behövs för insiderbevakning samt konsumentskydd 
på kreditområdet. Detsamma gäller enligt min mening för den viktiga och 
resurskrävande roll som inspektionen skall ha i uppbyggnaden och tillsy
nen av det nya kontobaserade VP- systemet. Jag har kostnadsberäknat den 
erforderliga ökningen av inspektionens personalbehov för nu nämnda 
ändamål till 800000 kr. 

Bankinspektioncn arbetar kontinuerligt med att rationalisera, effektivi
sera och ompröva sin verksamhet. Som jag nämnt har inspektionen i sin 
anslagsframställning redovisat rationaliserings- och effektivitetsetfekter av 
de ADB-investeringar som gjorts under det gångna budgetåret. Inspektio
nens bedömning, vilken delas av statskontoret, är att nyttan i form av 
frigjorda resurser, kvalitetsförbättring, en bättre service och säkerhet över
stiger den nedlagda kostnaden. För att effektivt kunna fullfölja det teknik
stödda rationaliseringsarbetet, framförallt vad gäller granskningen av ban
kernas rapporter. behövs en ny basdator. En sådan skulle enligt inspektio
nens beräkningar frigöra resurser motsvarande fyra personår. Någon ytter
ligare investering i maskiner skulle därmed enligt inspektionen inte be
hövas förrän tidigast budgetåret 1992/93. Statskontoret tillstyrker i ett 
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samrådsyttrande den planerade anskaffningen. Fär <.'gen del är jag av 
samma uppfattning och förordar att medel för teknikstöd beräknas på 
inspektionens utgiftsstat med I I 05 000 kr. I detta belopp ingår en avgift 
till statskontoret med 225 000 kr för anskaffning av en basdator motsva
rande en investeringskostnad av 800 000 kr., vilken förts upp på trettonde 
huvudtitelns anslag B 2 Anskaffning av ADB- utrustning. Jag vill tillägga 
att inspektionen i sin anslagsframställning för budgetåret 1990/91 bör 
redovisa rationaliseringseffektcrna av investeringen. 

Det förslag till ändring av bankinspektionens organisation som jag 
nämnt om tidigare avser jag att ta ställning till under innevarande budget
år. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad samt 
den statliga redovisningsrevisionen avgiftsfinansierad för bankinspektio
nen fr. o. m. den I juli 1989. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag anfört tidigare be
räknar jag inspektionens utgifter till 32 322 000 kr. för nästa budgetår. I 
likhet med föregående år bör anslaget i statsbudgeten föras upp med ett 
belopp om l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bankinsp<.'ktionen för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på I 000 kr. 

D 6. Försäkringsinspektionen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000 
l 000 
I 000 

Reservation 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut
öva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet. 

Försäkringsinspektionen leds av en styrelse. Chef för försäkringsinspek
tionen är en generaldirektör. som också är styrelsens ordförande. Inom 
inspektionen finns tre byråer, nämligen en för försäkringsjuridiska ären
den. en för livförsäkringsärenden och en för skadeförsäkringsärenden samt 
en enhet för administrativa ärenden. 

Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 
bidrag från försäkringsbolag och understödsföreningar. På samma sätt 
som gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen upp som uppbörds
medel under ett reservationsanslag utan att redovisas på statsbudgetens 
inkomstsida. För inspektionens verksamhet fastställer regeringen en stat 
för varje budgetår. 

Försäkringsinspektionen 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1989/90 kan sammanfattas en
ligt följande. 
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Med hänsyn till att inspektionens framtida verksamhet och organisation 
kan bli föremål för prövning i samband med att försäkringsverksamhcts
kommittens betänkande (SOU 1987: 58) Försäkrings väsendet i framtiden 
behandlas, bedömer inspektionen det inte meningsfullt att fastlägga re
sursramar för mer än ett budgetår, dvs. för budgetåret 1989/90. För detta 
budgetår har utarbetats två alternativ, dels ett s. k. huvudalternativ enligt 
regeringens direktiv, dels ett alternativ som utgör inspektionens budgetför
slag. Det första alternativet innebär en minskning av resurserna med 2% 
under ett år. Enligt inspektionens bedömning skulle alternativet medföra 
en neddragning av personalresurserna. Detta skulle allvarligt återverka på 
inspektionens möjligheter att på sätt som angetts i budgetpropositionen 
för det löpande budgetåret höja ambitionsnivån. En minskning av resur
serna skulle innebära att inspektionen får dra ner på resurserna i ungefär 
samma grad som inspektionen för innevarande budgetår har tillförts öka
de resurser. Inspektionens budgetförslag innebär en ökning av resurserna 
genom att två nya tjänster (en avdelningsdirektör och en byrådirektör) 
inrättas samt att medlen för ADB-driftkostnader och inspektionens del av 
SCB:s krcditmarknadsstatistik ökas. 

Personal 

Stat 

Förvalen i ngskost nadcr' 
(därav lönckostnadl'r) 

Lokalkostnader 
Engangsanvisning 

1988/89 

45 

12472000 
(10665000) 

2642000 
250000 

15364000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+2 

+2245000 
( + 1285000) 

- 202000 
- 250000 

+ 1793000 

' ,.\ v angivet belopp har inte I 08 000 kr. ställts till försäkringsinspcktiom:ns disposi
tion till följd av tillLirnpandct av en utgiftsram. 

Föredragandens Öl·ervägandcn 

I det föreg:'lcnde har jag erinrat om att försäkringsinspektionens verksam
het finansieras genom avgifter från inspektionens tillsynsobjekt. I stats
budgeten tas upp ett reservationsanslag om I 000 kr. och i regleringsbrev 
fastställer regeringen en utgiftsstat för det kommande budgetåret. I likhet 
med vad som har skett tidigare år skall här redovisas de ändringar som nu 
kan beräknas i fråga om utgiftsstaten. 

Försäkringsverksamheten i Sverige genomgår för närvarande föränd
ringar som ställer nya krav på försäkringsinspektionen. Sedan den s. k. 
behovsprincipen upphävdes den I januari I 985 har antalet koncessionsan
sökningar ökat för varje år och mycket talar för att· denna utveckling 
kommer att fortsätta. I samband med en koncessionsansökan för ett livför
säkringsbolag måste betydande arbetsinsatser göras från inspektionens 
sida. bl. a. i fråga om bedömning och granskning av de försäkringstekniska 
grunderna. Vidare kan det konstateras att den internationella bevakningen 
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- såväl utvecklingen bl. a. inom EG som de svenska försäkringsbolagens Prop. 1988/89: 100 
utlandsctableringar - kräver ökade resurser. Bil. 9 

Försäkringsverksamhctskommitten har i sitt slutbetänkande (SOU 
1987: 58) Försäkrings väsen det i framtiden bl. a. behandlat försäkringsin
spektioncns tillsynsverksamhet och organisation. Betänkandet har remiss
behandlats och bereds nu i regeringskansliet. 

Mot bakgrund av det nu anförda föreslår jag att försäkringsinspcktionen 
undantas från huvudförslaget. Jag föreslår vidare att inspektionen redan 
nu - utan att behandlingen av försäkringsverksamhetskommittens förslag 
inväntas - tillförs vissa ytterligare resurser. 

För personalförstärkningar vid inspektionen har jag beräknat 473000 
kr. Dessa resurser bör i första hand användas för bedömning och gransk
ning av de försäkringstekniska grunderna vid koncessionsansökningar för 
livförsäkringsbolag, för andra arbetsuppgifter på det aktuariella området, 
för granskning av livförsäkringsbolagens icke grundbundna verksamhet 
samt för systematisk inspektion av livförsäkringsbolagens och understöds" 
föreningarnas verksam het. 

För inspektionens del av kostnaderna för statistiska centralbyråns krc
ditmarknadsstatistik beräknar jag att en uppräkning behöver göras med 
30 000 kr. Vidare beräknar jag att inspektionen behöver ytterligare 7 5 7 000 
kr. för att täcka driftkostnader för ADB. I mitt förslag har jag även beaktat 
att tjänstcbrcvsrätten föreslås slopad för försäkringsinspektionen från och 
med den 1 juli 1989. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag tidigare anfört 
beräknar jag inspektionens utgifter till 17 157 000 kr. för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Färsäkringsinspt'ktionen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på I 000 kr. 

D 7. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

Riksdagen har beslutat (prop. 1986/87: 143, 1988/89: KU2 och FiU4, rskr. 
1988/89: 11 resp. 30) att riksgäldskontoret fr. o. m. I juli 1989 skall föras 
över från femtonde till sjunde huvudtiteln. Anslagseffekter kommer att 
redovisas i särproposition varför anslaget överförs till sjunde huvudtiteln 
med oförändrat an slagsbelopp jämfört med budgetåret 1988/89. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att. i avvaktan på särskild proposition i äm,et, till Riksgä/dskon

tort'l: Fiirl'altningskostnader för budgetåret 1989/90 beräkna ett för
slagsanslag på 49 786 000 kr. 
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D 8. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av 
statslån m. m. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1986/87: 143, 1988/89: KU2 och FiU4, rskr. 
1988/89: 11 resp. 30) att riksgäldskontoret fr. o. m. I juli 1989 skall föras 
över från femtonde till sjunde huvudtiteln. Anslagseffekter kommer att 
redovisas i särproposition varför anslaget överförs till sjunde huvudtiteln 
med oförändrat an slagsbelopp jämfört med budgetåret 1988/89. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksgäldskon

torct: Vissa kostnader 1•id emission i.l\' statslån m. m. för budgetåret 
1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 61 600000 kr. 
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E. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
E 1. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Skatteutjämnings
bidrag till kommunerna m. m. förts upp med 14 511 milj. kr. 

Från anslaget betalas skatteutjämningsbidrag till kommuner och lands
tingskommuner enligt lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag, samt 
lagen ( 1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala 
skatteunderlaget m. m. Ytterligare föreskrifter för bidragsgivningen finns i 
förordningen (1988:494) om skatteutjämningsbidrag. Vidare betalas kost
naderna för skatteutjämningsnämnden, som är rådgivande organ i fråga 
om extra skatteutjämningsbidrag, från detta anslag. 

Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av finansplanen för nästa 
budgetår (bil. 1 till budgetpropositionen) anfört att beredningen av frågor 
om den kommunala ekonomin inför år 1990 ännu inte är avslutad. Efter 
ytterligare överväganden om vilka åtgärder som erfordras för att få en 
balanserad utveckling i kommunsektorn avser jag att föreslå regeringen att 
ta upp frågan om anslag till skatteutjämningsbidrag under budgetåret 
1989/ 1990 i 1989 års kompletteringsproposition. 

I avvaktan på detta bör förevarande anslag föras upp med 14 511 
milj. kr. i förslaget till statsbudget för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Skatteu(jämninf?sbi

drag till kommunerna m. m. för budgetåret 1989/90 beräkna ett för
slagsanslag på 14 511 000 000 kr. 

E 2. Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet 
av den kommunala företagsbeskattningen 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Bidrag till kommu
nerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskatt
ningen förts upp med 879 milj. kr. 

Från anslaget betalas bidrag till kommunerna som kompensation för det 
intäktsbortfall som uppstår i samband med att den kommunala beskatt
ningen av juridiska personer upphört (prop. 1983/84: 133 bil. 1, FiU39, 
rskr. 422, SFS 1984: 504 ). Första bidragsåret var 1985. För år 1986 beslöt 
riksdagen (prop. 1984/85: 150, FiU29, rskr. 29) att kompensationen skulle 
reduceras med 30 kr./inv. En ytterligare reducering med 90 kr./inv. har 
riksdagen beslutat om för år 1988 ( 1986/87:FiU29, rskr. 343). Med hänvis
ning till vad jag har anfört under anslaget Skatteutjämningsbidrag till 
kommunerna m. m. avser jag att anmäla frågan om anslag till bidrag till 
kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företags-
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beskattningen under budgetåret 1989/90 i samband med överväganden om 
kommunalekonomiska frågor senare under våren 1989. I avvaktan härpå 
bör förevarande anslag föras upp med 879 milj. kr. i förslaget till statsbud
get för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Bidrag till kommuner

na med anledning av ai•skaJfandet av den kommunala fOretagshe
skattningen för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 
879 172 000 kr. 

E 3. Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet 
av den kommunala garantibeskattningen m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Bidrag till kommu
nerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskatt
ningen m. m. förts upp med 450 milj. kr. 

Från anslaget betalas bidrag till kommunerna, landstingskommunerna 
och de kyrkliga kommunerna som kompensation för nettobortfallet av 
intäkter till följd av att den kommunala garantibeskattningen av fysiska 
personers fastigheter och det extra avdraget från inkomst av schablontaxe
rad fastighet har slopats (SFS 1986:473). Riksdagen beslöt (prop. 
1987/88:100 bil. 9, FiU 19, rskr. 244) att den kommunala sektorn skulle 
kompenseras för inkomstbortfallet. Med hänvisning till vad jag har anfört 
under anslaget Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. avser jag 
att anmäla frågan om anslag till bidrag till kommunerna med anledning av 
avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m. m. under bud
getåret 1989/90 i samband med överväganden om kommunalekonomiska 
frågor senare under våren 1989. I avvaktan härpå bör förevarande anslag 
föras upp med 450 milj. kr. i förslaget till statsbudget för budgetåret 
1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Bidrag till kommuner

na med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibe
skattningen m. m. för budgetåret 1988/89 beräkna ett förslagsanslag 
på 450000000 kr. 
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F: Övriga ändamål 
F 1. Bidrag till vissa internationella byråer och 
organisationer m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

185 500 
250000 
250000 

Från anslaget bestrids för närvarande Sveriges bidrag till nordiska skat
tevetenskapliga forskningsrådet. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till avrundat 250 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 250 000 kr. 

F 2. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15945870 
16700000 
16 700000 

Enligt lagen (1960: 603) om bidrag till vissa handikappade ägare av 
motorfordon utgår bidrag till sådana handikappade motorfordonsägare 
som har befriats från årlig vägtrafikskatt. Bidragen motsvarar skattekost
naderna för viss mängd bensin som för ägare av bil uppgår till 700 liter och 
för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. Bidragen betalas i efter
skott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av riksskatteverket. 
Lagen upphörde att gälla vid utgången av september 1988 men bestämmel
serna tillämpas i vissa fall under en övergångstid som varar till utgången av 
september 1995. 

Riksskatteverket föreslår - med utgångspunkt i nu gällande skattesatser 
- att anslaget för budgetåret 1989/90 beräknas till 18 500000 kr. 

Under den nyss nämnda övergångstiden kommer utbetalningarna på 
detta anslag att minska i takt med att en ny form av bilstöd för handikap
pade får ökad tillämpning. I avvaktan på att effekterna av det nya bil stödet 
kan bedömas säkrare beräknar jag för budgetåret 1898/90 kostnaderna för 
bidrag enligt detta anslag till 16 700 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till i•issa handikappade ägare av motorfordon för 

budgetåret I 989/90 anvisa ett förslagsanslag på 16 700000 kr. 
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F 3. Bidrag till vissa investeringar 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag I 000 

Från detta anslag bekostas statliga investeringsbidrag enligt dels lagen 
( 1975: 1149) om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning, dels 
lagen ( 1978: 951) om statligt invcstcringsbidrag för vissa byggnadsarbeten. 

Möjligheten till investeringsbidrag upphörde den 31 mars 1980. För 
budgetåret 1989/90 kan endast belopp på grund av överklagade beslut 
komma att betalas ut. Med hänsyn härtill föreslår jag att anslaget förs upp 
med ett formellt belopp på I 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa investeringar för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 4. Exportkreditbidrag 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3453887 
1000 
1000 

Från detta anslag bekostas exportkreditbidrag enligt lagen (1978:401) 
om exportkreditstöd. 

En förutsättning för att exportkreditstöd skall komma i fråga är bl. a. att 
exportkreditavtalet ingåtts före utgången av år 1981. Ansökan om stöd 
görs i första hand hos exportkreditnämnden. Nämnden prövar om de 
allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. Stödet kan ges i form av 
antingen ett avdrag vid inkomsttaxeringen eller ett skattefritt bidrag. Bi
drag ges bara om avdraget inte kan utnyttjas skattemässigt. Ansökan om 
utbetalning av bidrag skall göras hos riksskatteverket senast en månad 
efter det att exportföretagets taxeringar för beskattningsåret har vunnit 
laga kraft. 

Riksskatteverket 

Under de år möjlighet funnits till exportkreditbidrag har endast ett fåtal 
ansökningar kommit in till riksskatteverket. Då någon prognos för budget
året 1989/90 inte låter sig göras föreslår riksskatteverket att anslaget tas 
upp med I 000 kr. i statsbudgeten. 

Föredraganden 

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte 
möjlig att göra. Till svårigheten att överblicka omfattningen av underlaget 
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för exportkreditstödet kommer att det inte är möjligt att förutse taxerings
utfallet och de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med hänsyn till 
osäkerheten om vilket medelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att 
anslaget förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. också i statsbudgeten 
för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Exportkreditbidrag för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på I 000 kr. 

F 5. Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag l 000 

Under detta anslag redovisas, brutto, den statliga garantiverksamheten. 
Även fortsättningsvis bör för vissa garantisystem särskilda anslag under 
resp. huvudtitel belastas vid eventuella infriande av statliga garantier. För 
de garantier där detta inte är fallet bör detta anslag belastas vid eventuella 
förluster. För att upprätthålla principen om bruttoredovising har redan 
tidigare särskilda inkomsttitlar inrättats för, dels influtna avgifter för 
statliga garantier, dels återbetalning av tidigare infriade statliga garantier. 

I förslaget till statsbudget bör anslaget föras upp med ett belopp av 1 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande m'för/uster tillföljd av l'issa statliga garantier för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 6. Kostnader för vissa nämnder 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

922 157 
2163000 
1478000 

Från anslaget bestrids kostnader för statens krigsförsäkringsnämnd och 
statens krigsskadenämnd. Medclsförbrukningen för nästa budgetår beräk
nar jag för statens krigsförsäkringsnämnd till 62 500 kr. och för statens 
krigsskadenämnd till 37 500 kr. 

Vidare bestrids från detta anslag kostnader för det ekonomiska rådet. 
Medclsförbrukningen nästa budgetår beräknas till I 378 000 kr. 

Under detta anslag har tidigare bestritts utgifter för resegarantinämn
den, kontraktsdelegationen, offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (så
vitt avser statsverket), statens grupplivnämnd, statens tjänstepensions
nämnd, statens utlandslönenämnd, nämnden för lokalanställda, statens 
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chefslönenämnd och statsrådslönenämnden. Som en följd av den ändrade 
arbetsfördelningen i regeringen fr. o. m. den I januari 1989 har dessa 
frågor överförts till civildepartementet. Kostnaderna för de berörda verk
samheterna redovisas därför under trettonde huvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för i·issa nämnder för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 4 78 000 kr. 

F 7. Sparfrämjande åtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

35261872 
17640000 
18385000 

Reservation 10738128 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 6 700 kr. inte ställts till spardele
gationens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Spardelcgationen inrättades genom beslut av regeringen den 13 juni 
1985. Dess huvudsakliga uppgift är att svara för brett inriktade informa
tions- och utbildningsinsatser i syfte att långsiktigt främja hushållssparan
det samt att ansvara för statens informationsinsatser avseende allemans
sparandet och ungdomsbosparandet som startade den 1 december 1988. 
När det gäller informationsinsatserna avseende allemanssparandet skall 
det samarbete som förekommit mellan delegationen för allemanssparan
det och riksgäldskontoret fortsätta. I övrigt får spardelcgationen fritt orga
nisera sitt arbete och välja de samarbetspartners som bäst lämpar sig för 
respektive projekt. Spardelegationen har vidare fått i uppdrag av regering
en att utreda vissa frågor rörande hushållssparandet. 

Delegationen leds av en ordförande. Till sitt förfogande har delegatio
nen ett sekretariat. Konsult- och experttjänster inhandlas vid behov. 

Spardelegationen 

Spardelcgationens förslag innebär att medlen för allmänt sparfrämjande 
åtgärder och insatser avseende allemanssparande skall tas upp med ett 
realt sett oförändrat belopp. 
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Personal 

Ekonomisk plan 

Förvaltningskostnadcr 
(inkl. lokaler) 

Sparfrämjandc 

!988189 

3 

I 741200 1 

15898800 

17640000 

Beräknad ändring l 989/90 

Föredraganden 

- 360200 

+ 1105200 

+ 745000 

1 Av beloppet står I 000000 kr. till riksgäldskontorcts disposition 

Föredragandens överväganden 

Spardclegationen bör under det kommande budgetåret bedriva sina 
allmänt sparfrämjande insatser på en i stort sett oförändrad nivå. Häri 
ingår att spardelegationen skall långsiktigt främja hushållssparandet och 
ansvara för statens informationsinsatser avseende allemanssparandet och 
ungdomsbosparandet. Jag beräknar beloppet till 18 385 000 kr. Jag har i 
mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för spardelcga
tionen fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Vissa sparfrågor 

Ungdomsbosparandet 

Lagen (1988:846) om ungdomsbosparande, som trädde i kraft den 1 
december 1988, ger ungdomar möjlighet att från och med det kalenderår 
de fyller 16 år göra insättningar. högst 800 kr. i månaden, på konto som är 
anslutet till ungdomsbosparandet. Till ungdomsbosparandet får anslutas 
vanliga räntebärande konton i bank och sparkassa. Konton för sparande 
knutet till en turordning för bostadsförvärv (bosparkonton) får anslutas 
med innestående behållning. I övrigt får endast nyöppnade och andra 
tomma konton anslutas. När ett konto varit anslutet till ungdomsbospa
randct i minst tre år och behållningen av vad som efter anslutningen satts 
in på kontot uppgår till 5 000 kr. eller mer har spararen rätt till dels en 
statligt bekostad skattefri bonusränta, motsvarande tre procent årlig ränta 
på de nettoinsättningar som gjorts efter anslutningen, dels sparlån för 
förvärv av bostad och för bosättning. De särskilda sparstimulanserna kan 
utnyttjas till och med utgången av det kalenderår spararen fyllt 28 år. 

Enligt 8 § lagen om ungdomsbosparande får hela behållningen av vad 
som satts in på ett konto efter dess anslutning till ungdomsbosparandet 
överföras till ett annat anslutet konto. I och med överföringen upphör det 
konto från vilket överföring sker att vara anslutet till ungdomsbosparan
det. Rätten till överföring gäller inte behållningen av de medel som stod 
inne på ett bosparkonto då det anslöts. I lagstiftningsärendet uttalade 
föredragande statsrådet att det inte fanns skäl för att den ursprungliga 
behållningen - jämte ackumulerad ränta - skulle stå kvar som en re-
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dovisningsbclastning i ungdomsbosparandct (prop. 1987 /88: 150 bil. 3 s. 
11 ). 

Regeringens förslag till lag om ungdomsbosparande utformades efter 
överläggningar med bl. a. företrädare för bankernas branschorganisatio
ner. Några invändningar mot den föreslagna'8 §framfördes då inte. Emel
lertid har Svenska Sparbanksföreningen i en skrivelse till regeringen den 3 
oktober 1988 föreslagit en ändring i paragrafen, innebärande att även 
behållningen av de medel som stått inne på ett bosparkonto vid anslut
ningstidpunktcn skall få överföras till ett nytt konto i ungdomsbosparan
dct. Som skäl har Sparbanksförcningcn anfört bl. a. följande. Sparbanker
na har tillsammans med Riksbyggcn under tre år haft ett bosparande kallat 
"Riksbospar". Varje I 00 kr. som sparas samt varje I 00 kr. i ränta ger en 
sparpoäng i en särskild bostadskö i Riksbyggen, knuten till området. 
Kunden har rätt att flytta sitt sparande till en annan sparbank (s. k. 
rikstjänst). Uppnådda sparpoäng flyttas då till den nya sparbanken och 
kunden tillgodoräknas en köplats i Riksbyggens bostadskö på den nya 
orten - ev. efter viss övergångstid. Att kunna flytta sparande och sparpo
äng mellan olika sparbanker är nödvändigt för att ungdomar skall bli 
intresserade av bosparandet. Om denna möjlighet inte skulle finnas skulle 
sparandet innebära ett hinder för ungdomarna att flytta till annan ort för 
studier, arbete etc. Lagens bestämmelser får speciellt negativa återverk
ningar på sparbankssektorn. Detta beror på att varje sparbank är en egen 
juridisk person. I en landsomfattande affärsbank kan kunderna aldrig 
drabbas av förlorade bosparpoäng eftersom kunden aldrig behöver byta 
bank vid flyttning. Lagen om ungdomsbosparande har således fått en 
utformning som inte är konkurrensneutral. Sparbanksföreningen vill där
för föreslå att 8 § ges följande lydelse: "En sparare får överföra hela 
behtillningen av vad han satt in på ett konto enligt 6 *till ett annat konto 
som är anslutet till ungdomsbosparandet. En sparare får dessutom över.fora 
hela beluillningen ar rad han låtit ansluta till ungdomsbmparandet enligt 
3 § om den bank till vilken ÖH'(fi°)ringen skall ske godkänner de11a. Det 
konto från vilket överföringen sker upphör genom överföringen att vara 
anslutet til ungdomsbosparandet. Banken är berättigad till ersättning med 
högst 100 kronor av spararen för sina kostnader för en överföring." 

Sparbanksföreningens skrivelse har remissbehandlats. Yttranden har 
avgivits av fullmäktige i Sveriges riksbank. fullmäktige i riksgäldskontoret, 
bankinspektionen, Svenska Bankföreningen och Sveriges Föreningsban
kcrs Förbund. Samtliga har lämnat Sparbanksföreningens förslag utan 
erinran. 

Till att börja med vill jag nämna att 8 § fått sin utformning sedan 
bedömningen gjorts att en längre gående rätt till överföring mellan konton 
i ungdomsbosparandet skulle sakna praktisk betydelse och därför bara 
onödigtvis tynga rcgelsystemet. Sparbanksföreningen har nu pekat på att 
en bestämmelse som hindrar överföring av hela den innestående kontobe
hållningen trots allt kan medföra olägenheter för visst bosparande. Om 
överföringsregclns. nuvarande utformning innebär en risk för att anslut
ningen av bosparkonton till ungdomsbosparandet begränsas, finns det 
enligt min mening goda skäl att ändra bestämmelsens innehåll så som 
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Sparbanksföreningen föreslagit. Jag förordar därför att överföring tillåts 
av hela behållningen på ett bosparkonto. Behållningen av de sparmedel 
som stått inne på kontot vid dess anslutning till ungdomsbosparandet bör 
dock få överföras till ett nytt konto endast om det medges av den bank eller 
sparkassa som för det konto till vilket överföringen skall ske. 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats 
förslag till lag om ändring i lagen ( 1988: 846) om ungdomsbosparande. 
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 9. 1. 

Den föreslagna lagändringen är av sådan beskaffenhet att lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. 

Vinstsparandet 

Regeringens lotteritillstånd för vinstsparandet begränsar den högsta tillåt
na månadsinsättningen till 800 kr. Riksdagen har vid några tillfällen 
lämnat bankerna möjlighet att erbjuda sina sparare att göra extrainsätt
ningar i vinstsparandet. Senast har beslutats att 5 000 kr. utöver tillåtna 
800 kr. per månad fick sättas in under sista kvartalet 1987 (prop. 
1986/87: 150 bil. 3, FiU 10, rskr. 122). 

I en skrivelse till regeringen den 18 augusti 1988 har Svenska Bankföre
ningen och Sveriges Föreningsbankers Förbund föreslagit dels att maximi
beloppet för ordinarie månadsinsättningar i vinstsparandet höjs från 800 
kr. till 1 000 kr., dels att en ny möjlighet till extrainsättning med 5 000 kr. 

införs. 
Som jag vid flera tillfällen framhållit är det angeläget att hushållssparan

det ökar. En rad sparstimulerande åtgärder har också vidtagits. Ökade 
möjligheter till insättningar i vinstsparandet är ägnade att främja ett ökat 
sparande. Jag kan därför ansluta mig till förslaget om extrainsättning. 
Däremot är jag inte beredd att acceptera högre månadsinsättningar än som 
tillåts i allemanssparandet. 

Jag föreslår alltså att de banker som har hand om vinstsparandet ges 
möjlighet att under andra kvartalet 1989 erbjuda sparare i vinstsparandet 
att utöver de tillåtna månadsinsättningama på 800 kr. sätta in högst 5 000 
kr., fördelade på ett valfritt antal insättningar. 

Hemställan 

Jag hemställer, att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Spa~(rämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 18 385 000 kr., 
2. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1988: 846) om ung

domsbosparande, 
3. godkänna vad som förordats i fråga om vinstsparandet. 
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F 8. Ränteersättningar m. m. 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

10000000 
1000 

I prop. 1987 /88: 150, bil. l, anmälde regeringen att en räntebärande 
plaeeringsmöjlighet borde öppnas inom ramen för statens betalningssys
tem. En sådan placeringsform håller för närvarande på att utvecklas. Den 
ränteersättning som skall utbetalas i samband med den nya placeringsfor
men skall bruttoredovisas under detta anslag. Inledningsvis skall endast 
vissa av länsstyrelsernas och kronofogdemyndigheternas förvaltade medel 
placeras i den nya placeringsformen. I avvaktan på en precisering av vilka 
medel som avses föreslår jag att anslaget i förslaget till statsbudget förs upp 
med ett belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ränteersä//ningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. 

F 9. Höjning av grundkapitalet i Nordiska 
in vesteri ngsbanken 

Riksdagen godkände. i enlighet med regeringens förslag, genom beslut den 
15 december 1987 (prop. 1987 /88:25 bil. 4, 1987 /88:FiU8, rskr. 
1987 /88:69) att svenska staten ikläder sig betalningsansvaret för Sveriges 
andel, uppgående till 296,8 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR), av 
en mellan medlemsländerna överenskommen höjning av Nordiska inve
steringsbankens grundkapital. Beslutet innebär att 13,47 miljoner SDR 
skall ställas till bankens förfogande inom överenskomna tidsfrister. Riks
dagen beslöt samtidigt att i enlighet med överenskommelsen anvisa ett 
förslagsanslag av 20000000 kr. avseende år 1988. 

Medlemsländernas överenskommelse om höjning av Nordiska investe
ringsbankens grundkapital innebär att medlemsländernas inbetalningar, 
förutom inbetalningen år 1988, skall ske i två rater, nämligen den l augusti 
l 989 och den 1 augusti 1990. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att svenska staten, i enlighet med medlemsländernas överens
kommelse om höjning av Nordiska investeringsbankens grundkapital, 
också för år 1989 åtar sig betalningsansvaret för Sveriges andel av höjning
en av grundkapitalet samt att ett förslagsanslag om 45,0 milj. kr. anvisas 
för budgetåret 1989/90 för att finansiera den svenska inbetalningen år 
1989. Detta belopp inkluderar en viss reserv för eventuella förändringar i 
kronans värde i förhållande till SDR. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Höjning av grundkapitalet i Nordiska im•esteringsbanken 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 45 000000 kr. 
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Bilaga 9. I Prop. 1988/89: 100 
Bil. 9 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1988:846) om ungdomsbosparande 

Härigenom föreskrivs att 8 §lagen (1988:846) om ungdomsbosparande 
skall ha följande lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 
En sparare får överföra hela be

hällni ngen av vad han satt in på ett 
konto enligt 6 § till ett annat konto 
som är anslutet till ungdomsbospa
randet. Det konto från vilket över
föring sker upphör genom överfö
ringen att vara anslutet till ung
domsbosparandet. 

En sparare får överföra hela be
hållningen av vad han satt in på ett 
konto enligt 6 § till ett annat konto 
som är anslutet till ungdomsbospa
randet. En sparare får dessutom 
överföra hela behållningen ai• vad 
han låtit ansluta till ungdomsbospa
randet enligt 3 §, om den bank som 
för kontot till vilket överjoring skall 
ske godkänner överjoringen. Det 
konto från vilket överföring sker 
upphör genom överföringen att 
vara anslutet till ungdomsbospa
randet. 

Banken är berättigad till ersättning med högst I 00 kronor av spararen 
för sina kostnader för en överföring. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1989. 
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Register Prop. 1988/89: 100 
Bil. 9 

Sid Anslag kr. 
I Översikt 

11 A. Finansdepartementet m. m. 
11 Finansdepartementet 75190000 
12 Ekonomiska attacheer 3196000 
12 Utredningar m. m. 19000000 

97 386000 

13 B. Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 
16 Riksskatteverkct 710693000 
19 Regional och lokal skatteförvaltning 2287556000 
22 Kronofogdemyndigheterna 658 373 000 
25 Stämpelomkostnadcr 2812000 
25 Kostnader för årlig taxering m. m. 114925000 
.26 Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m. 52000000 
3826359000 

28 C. Statlig lokalförsörjning 
41 Byggnadsstyrelsen 1000 
47 Investeringar m. m. I 100000000 
50 Inredning och utrustning m. m. 2000000C 

1120001000 

51 D. Vissa centrala myndigheter 
Tullverket: 

51 Förvaltningskostnader 874026000 
61 Anskaffning av viss materiel 3 775000 
62 Konjunkturinstitutet 18866000 
64 Statens förhandlingsnämnd 4613000 
66 Bankinspektionen 1000 
69 Försäkringsinspektionen 1000 

Riksgäldskontoret: 
71 Förvaltningskostnader 49786000* 
72 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m. 61600000* 

I 012668000 

73 E. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
73 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 14511000000* 
73 Bidrag till kommunerna med anledning av avskaf-

fandet av den kommunala företagsbeskattningen 879172000* 
74 Bidrag till kommunerna med anledning av avskaf-

fandet av den kommunala garantibeskattningen 
m.m. 450000000* 

15840172 000 
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7 5 F. Övriga ändamål 
75 Bidrag till vissa internationella byråer och organisa

tioner m. m. 
75 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfor-

don 
76 Bidrag till vissa investeringar 
76 Exportkreditbidrag 
77 Täckande av förluster till följd av vissa statliga ga-

rantier 
77 Kostnader för vissa nämnder 
78 Sparfrämjande åtgärder 
82 Ränteersättningar m. m. 
82 Höjning av grundkapitalet i Nordiska investerings

banken 

Totalt för finansdepartementet 

250000 

16700000 
1000 
l 000 

l 000 
1478000 

18 385000 
l 000 

45000000 
81817000 

21 978 403 000 

84 Bilaga 9.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1988: 846) om ung
domsbosparande 

* Beräknat belopp 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 

Prop.1988/89:100 
Bil. 9 
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Bilaga l 0 till budgetpropositionen I 989 

Ut b ildningsdepartemen tet 
(åttonde huvudtiteln) 

Översikt 

Till utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör skolväsendet, den 

grundläggande högskoleutbildningen. forskningen och forskarutbildning

en, vuxenutbildningen, studiestödet, kulturverksamheten, massmedierna 

samt internationellt kulturutbyte. 
Inom grundskolan pågår sedan några år satsning på utvccklingsarbete i 

skilda former. Särskilda medel avsätts härför. Arbetet med kultur i skolan, 
utvccklingsarbctet på mellanstadiet liksom utvecklingsarbctet med data

undervisning i skolan fortsätter även nästa läsår. Ett utveeklingsarbctc på 
grundskolans högstadium inleds läsåret 1989/90 i syfte att utveckla mer 

elevaktiva arbetsformer och arbetssätt och att få till stånd en ökad ämncs
samvcrkan. 

Ett tioårigt fortbildningsprogram för i dag verksamma lärare i grundsko

lan genomfors i samband med den nya grundskollärarutbildningen. Fort

bildningsprogrammct inleds läsåret 1989/90 och 50 milj. kr. avsätts årligen 

utöver befintliga fortbildningsanslag. Fortbildningen av klasslärare i mate

matik som påbörjades läsåret 198 7 /88 fortsätter även nästa läsår. 

Åtgärder för att förbättra tcckenspråksundervisningen föreslås. Hörande 
elever med döva föräldrar eller döva syskon ges möjlighet till tecken
språksundcrvisning. Fortbildning i teckenspråk av specialskolans lärare 
startar. För fortbildningsinsatscrna anslås 3 milj. kr. per budgetår under en 
femårsperiod. 

I syfte att förbättra kvaliteten på läroböcker avsätts medel för arbetssti
pendier till läromedelsförfattarc och för en utökad ämnesgranskning av 
läromedel. 

Ett förslag till lag om ändring i skollagen läggs fram. Varje kommun skall 

besluta om en skolplan för kommunen. Skolplanen skall innehålla de 

insatser som planeras för att de nationella målen för undervisningen skall 
kunna uppfyllas. 

Beträffande gvmnasieskolan är målsättningen att bereda alla ungdomar 
under 20 år en plats. Till nästa läsår minskar antalet 16-åringar, som går ut 

grundskolan med 2 000. Antalet intagningsplatscr föreslås anpassas härtill 

vilket innebär ett behov av 125 000 intagningsplatser för läsåret 1989/90. 
Försöksvcrksamhctcn med treåriga yrkesinriktade studievägar föreslås 

ökas till att omfatta 10000 intagningsplatser fr.o.m. läsårct 1989/90, detta 

bl.a. sä att flera studievägar kan ingå i försöksverksamheten liksom att 

I Riksdagen N88189. / sa111/. Nr 100. Bilaga JO 
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s.k. fullskaleförsök kan starta på flera orter. Medel anslås så att den förra Prop. 1988/89: 100 
året påbörjade satsningen för förstärkt undervisning i svenska på yrkes- Bil. 10 
linjer nu kan sättas in också i årskurs 2. 

En utökning föreslås av antalet platser vid s.k. idrottsgymnasier, främst 
för nya idrottsgrenar, liksom för det s.k. hemortsalternativet. Försöksvcrk
samhet föreslås med engelska som nybörjarspråk för vissa invandrarele

ver. 
Medel föreslås för ökat nordiskt utbildningssamarbete och för rcsesti

pendicr för lärares möjlighet att med kolleger i andra länder studera och 
diskutera frågor om den egna skolans verksamhet. Vikten betonas av att 
frågor om den globala miljön, mänskliga rättigheter och fred får tillräckligt 
utrymme i undervisningen. Skolhuvudmännen föreslås få besluta om skol
enheter, istället för enligt nu gällande ordning skolöverstyrelsen. 

Inom rnxenutbildningen föreslås ett antal förändringar som bl.a. syftar 
till att underlätta för vuxna med funktionshindcr att delta i studier. Bidra
gen till studicförbundcns verksamhet för handikappade föreslås höjda. 
Kraftiga höjningar föreslås vidare av flera av bidragen till handikappades 
folkhögskolestudier samt till utbildning av teckcnspråkslärare och av 
tolkar för hörselskadade och döva. Inom komvux föreslås införandet av de 
nya ämnena svenska som andraspråk för döva. Vidare föreslås regelför
ändringar och bidragshöjningar för stödåtgärderna för vissa handikappade 
i komvux. 

Beträffande kulturverksamhcten i studieförbunden, föreslås 13 milj. kr. 
tillföras utöver vad som följer av sedvanlig prisomräkning. 

Swdiestödsområdl't präglas under det innevarande budgetåret i hög grad 
av det nya studiemedelssystemet som träder i kraft den I januari 1989. 
Bl.a. innebär reformen att statens utgift för studiebidrag femdubblas. Ef
tersom studielånen finansieras genom upplåning via riksgäldskontoret 
minskar emellertid det i statsbudgeten upptagna beloppet för studiemedel 
under det kommande budgetåret kraftigt, eller med drygt 2 miljarder kr. 
jämfört med budgetåret 1987 /88. 

Inom studichjälpen sker förbättringar av inackorderingstilläggcn och de 
extra tilläggen. 

De ökande vuxenutbildningsavgifterna möjliggör också under det kom
mande budgetåret att ett större antal personer kan erhålla särskilt vuxen

studiestöd. 
Genom ett nytt studiestöd kan föräldrar till döva och gravt hörselskada

de barn få ersättning för sina kostnader för att delta i tcckenspråkskurser 
vid folkhögskola. 

För att höja kvaliteten inom den grundläggande högskoleutbildningen 
föreslås en ökad mcdclstilldelning per studerande på de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga utbildningarna. 

Ett antal nya linjer föreslås inrättade den I juli 1989. Detta gäller för 
journalistutbildningen. där en ny journalistlinje ersätter den nuvarande. 
En matematisk- naturvetenskaplig linje inrättas och ersätter de nuvarande 
biologi-, fysiker- och geovetarlinjerna. En ny påbyggnadslinje i socialt 

arbete inrättas. För utbildning av lektorer i gymnasieskolan startas en 
praktisk- pedagogisk lärarutbildning. 2 



För de mindre och medelstora högskolorna föreslås medel dels för en 
fortsatt utbyggnad av utbildningsutbudet, dels för en uppbyggnad av ut
bildningen inom kultur- och informationsområdet. 

Inom vårdutbildningarna föreslås ett ökat antal platser inom sjukskö
terskeutbildningen och inom läkarutbildningen i Umeå. 

Beslut om rcsursutvecklingen för forskning och .forskarutbildning under 
treårsperioden 1987 /88- 1989/90 fattades våren 1987 på grundval av för
slag i 1987 års proposition om forskning (prop.1986/87:80 bil. 6, UbU 26, 
rskr. 282). För budgetåret 1989/90 innebär beslutet förstärkningar om 
sammanlagt drygt 72 milj. kr. En allmän förstärkning görs av forskningsrc
surserna inom högskolan med ca 28 milj. kr. Särskilda insatser görs inom 
de i forskningspropositionen prioriterade forskningsområdcna, framför 
allt informationsteknologi och kulturvetenskaper. Studiefinansieringen 
inom forskarutbildningen förbättras. Forskningsråden får ökade anslag. 
Ett antal nya tjänster som professor inrättas den l juli 1989. 

Tre centra för marin forskning inrättas vid universiteten i Stockholm, 

Göteborg och Umeå. 
För att främja förnyelse och utveckling i kulturlivet kommer under den 

kommande treårsperioden kultunwksamht'len att förstärkas med 
300 milj. kr. Insatserna skall inriktas på att förbättra konstnärernas villkor, 
på att öka barns och ungdomars möjligheter att möta kultur och på att 
stärka kulturlivet i hela landet. Under treårsperioden skall också genomfö
ras ett omfattande översynsarbete inom kulturområdet. Målsättningen är 
att detta skall resultera i profilinsatser under budgetåren 1990/91 och 
1991/92. 

För budgetåret 1989/90 föreslås bl.a. följande insatser på kulturområdet. 
Biblioteksersättningcn föreslås öka med 8 öre till 63 öre per boklån 

enligt överenskommelse med upphovsmännens organisationer. Totalt be
räknas författarfondcn därmed uppgå till ca 62 milj. kr. Konstnärsbidragen 
föreslås öka till sammanlagt 19 milj. kr. 

Riksteatern erhåller 2, I milj. kr. för försöksverksamhet med produktion 
av finskspråkig barn- och ungdomstcatcr. Svenska rikskonserters resurser 
för artistförmedling förstärks med I, 5 milj. kr. För arbetsmarknadsinsat
scr för unga, oetablerade musiker och sångare får rikskonsertcr I, 
5 milj. kr. 

Stödet till standardförbättringar i mindre folkbibliotek ökas med 
2 milj. kr. Den regionala teatern i Skaraborg får tio nya grundbelopp. För 
att möjliggöra en etablering av en danstcatcr i Folkets hus i Stockholm 
avsätts resurser. 

Förslag till organisation för det nya Wasamuscct redovisas. För ökade 
driftskostnader av det nya Wasamuseet avsätts ca 25 milj. kr. på årsbasis. 

För Riksteatern, Operan och Dramaten föreslås ett budgctcringssystem 
som skall förbättra dessa institutioners möjligheter till långsiktig plane
ring. Vidare föreslås vissa förstärkningar av bidragen till dessa institutio
ner för nästa budgetår. 

Inom medinnnråde1 sker en förstärkning av filmområdet genom föränd
ringar inom ramen för 1982 års film- och videoavtal och ökning av statens 
insatser. Genom höjning av hyrvideoavgiften och införandet av en avgift 
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på säljvideogram tillförs området mellan 25 och 30 milj. kr. Medlen• an
vänds i första hand för stöd till distribution av värdefulla videogram och 
till biografer. 

På investeringsomriidet sker under budgetåret 1989/90 en igångsättning 
av ombyggnad av lokaler inom f.d. S I-området för datautbildningar vid 
universitetet i Uppsala samt av resterande etapper av nybyggnad för 
sektion E vid tekniska högskolan i Stockholm. Under budgetåret 1990/91 
sker en om- och tillbyggnad för landsarkivet i Uppsala och nybyggnad för 
matematiskt centrum i Göteborg skall påbörjas. Vidare föreslås att ny
byggnad av mikrobiologiskt centrum vid karolinska institutet, en mindre 
tillbyggnad för en s.k. omniteater vid riksmuseet och nybyggnad för geolo
gi vid universitetet i Stockholm skall påbörjas. 

Under budgetåret 1987 /88 har ur behållningen av de särskilda lotterier 
som anordnas till förmån för konst, teater och andra kulturändamål anvi
sats medel med sammanlagt 11 863 000 kr. Medlen har fördelats enligt 
följande: 
3 000 000 kr. till statens kulturråd för fördelning till investeringar, 
I 793 000 kr. för investeringar inom teater-, dans- och musikområdet, 
350 000 kr. till investeringar inom konst-, musei- och utställningsområdet, 
6 720000 kr. till andra ändamål. 

Totalbeloppen för de olika anslagsgrupperna inom utbildningsdeparte

mentets område framgår av nedanstående tabell. De redovisade beloppen 
för budgetåret 1988/89 inkluderar inte medel anvisade på tilläggsbudget. 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 
avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra

men med I %. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader 
med motsvarande belopp i samband med regleringsbrevens utfärdande. 
En översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns 
under rubriken Särskilda frågor i finansplanen. Under respektive berört 
anslag anges hur mycket som ej disponeras. 
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Belopp i milj. kr Prop. 1988/89: lOC 
Littera Anslagsgrupp Anvisat Förslag Förändring Bil. 10 

1988/89 1989/90 

A. Utbildningsdcpartementet 54,5 58,1 3,6 

B. Skolväsendet 23431,4 24990,8 1559,4 
Centrala och regionala myndigheter 
m.m. 368.7 398.0 29,3 
För skolväsendet gemensamma 
frågor 458.5 458.8 0.3 
Det obligatoriska skolväsendet 
m.m. 16 862.3 18041.5 I 179.2 
Gvmnasiala skolorm. m. 5 629,l 5 990.6 361.5 
ln.vestcringsbidrag 112.7 101,8 10.9 

c. Vuxenutbildning 3079,5 3300,2 220,7 

D. Högskola och forskning 9839,4 10491,9 652,5 
Centrala och regionala myndigheter 
för högskolan m. m. 1667.0 I 772.4 105.4 
Grundläggande högskoleutbildning 3 498.4 3 713.9 215.5 
Forskning m. m. 4674.0 5005.6 331.6 

E. Studiestöd m. m. 6785,9 5744,6 - I 041,3 1 

F. Kultunerksamhet m. m. 1 758,7 1930,0 171,3 
Allmän kulturverksamhct m. m. 52,9 111.3 58.4 
Ersättningar och bidrag till 
konstnärer 111.5 130.4 18,9 
Teater, dans och musik 931.3 984.4 53.1 
Bibliotek 38.3 25,5 12.8 
Biidkonst. konsthantverk m. m. 39.9 33.2 6.7 
Arkiv 114,2 124.4 10.2 
Kulturmiljövård 104.6 111.2 6.6 
Museer och utställningar 361.3 403,8 42.5 
Forskning 4.7 5.8 1,1 

G. Massmedier m. m. 799,0 814,2 15.2 
Filmm.m. 67.9 65.3 2.7 
Dagspress och tidskrifter 631,5 632.2 0.7 
Litteratur 92.1 98.0 5.9 
Radio och television 7.5 18.6 Il. I 

H. Internationellt-kulturellt samarbete 36,6 38,8 2,2 

I. Lokal försörjning m. m. 428,4 389,l 39,3 

Totalt för utbildningsdepartcmentet 46213,6 47757,9 1544,3 

1 Förändringen beror fr. a. på införandet av det nya studiemedelssystemet. 
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Utbildningsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 22 december 1988 

Föredragande: statrådet Bodström såvitt avser frågorna under Inledning 
punkterna I. 2. 2.2, 3. 4. 5, littera A, B anslagspunkterna 18-21, C, D, H, 

I: 

statsrådet Göransson såvitt avser frågorna under Inledning punkterna 2.1, 
6, littera B anslagspunktcrna 1-17. F och G. 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Utbildningsministern anför 

1. Inledning 

Min anmälan av detta avsnitt sker efter samråd med statsrådet Göransson. 
Intryck och impulser utifrån har alltid spelat en stor roll vid utformning

en av svensk utbildnings-. kultur- och mediepolitik. Den idemässiga grun
den till efterkrigstidens skolreformer är till stor del hämtad från europeisk 
och amerikansk skoldebatt. På kultur- och medieområdet har det för 
svensk del varit en självklarhet att försöka nyttiggöra erfarenheter från 

andra länder. 
På det internationella planet har utbildnings- och kulturfrågorna i dag 

fåll en växande betydelse. Ett uppenbart skäl till detta är att samhälle och 
näringsliv blivit alltmer kunskapsberocnde. Att främja ett ökat erfaren
hetsutbytc på kulturens och vetenskapens områden blir mot den bakgrun
den av avgörande betydelse både för det egna landets utveckling och för att 
kunna bemästra de problem som bara kan lösas genom samverkan mellan 
länderna. 

För svensk del är det av särskilt intresse att följa och delta i den 
utveckling som nu pågår inom de europeiska länderna på utbildnings- och 

kulturområdet. Det gäller såväl de initiativ som tas inom EG-länderna 
som det ökade samarbetet mellan Västeuropa och Östeuropa. 

I följande inledande redovisning av utbildningsdepartementets olika 
ansvarsområden kommer därför aktuella utbildnings- och kulturfrågor att 
behandlas i internationellt perspektiv. 

2. s,·ensk skola i internationell belysning 

I slutet av 1940-talet var den normala skoltiden för svenska barn sex eller 
sju år. Endast tio procent av en årskull fortsatte i läroverk och gymnasier. I 
jämförelse med andra industrialiserade länder var det svenska skolsyste
met förhållandevis outvecklat. I Storbritannien var vid denna tid skolan 
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utbyggd för alla barn mellan fem och femton år och i USA var high- school
systemet redan då väl etablerat. 

Ett självklart mål för det reformarbete som inleddes i Sverige på skolom
rådet efter kriget blev därför att utveckla den svenska ungdomsskolan till 
samma standard som i de mer framskridna länderna. Under 1950-talet 
gällde strävandena främst den obligatoriska skolan. Efter en lång försöks
period med enhetsskola fattades 1962 beslut om införandet av grundsko
lan. På 1960- och 70-talen fullföljdes skolreformerna med uppbyggnaden 
av dagens gymnasieskola. 

Skolreformerna har medfört att ett parallellskolesystem där endast en 
mindre del av en årskull gick igenom realskola och gymnasium kommit att 
ersättas av ett skolsystem med en nioårig skola för alla följt av en samman
hållen gymnasieskola i vilken i det närmaste alla ungdomar i en årskull 
studerar. 

I det stora hela måste efterkrigstidens skolreformer bedömas ha varit 
framgångsrika. Medan Sverige i början av perioden främst var mottagande 
- grundskolans genomförande byggde till exempel i hög grad på reformpe
dagogiska ideer av framför allt amerikanskt och tyskt ursprung - röner 
idag många verksamheter i den svenska skolan stort intresse från utlandet. 
Skolans betydelse för att motverka ungdomsarbetslöshet. hemspråksun
dervisningen och uppbyggnaden av gymnasieskolans yrkeslinjer är några 
inslag i det svenska skolväsendet som under senare år uppmärksammats i 
andra länder. 

Statsrådet Göransson anför 

2.1 Uil'ecklingen ar den obliKa!Oriska skolan 

Ambitionen att ge alla medborgare en god allmän utbildning har lett till att 
man i de flesta med Sverige jämförbara länder kommit att ge den obligato
riska skolan en mer enhetlig utformning och struktur. Särskilda parallella 
utbildningsvägar har försvunnit eller kraftigt min5kat i betydelse. Model
len med en för alla elever i huvudsak likartad utbildning inom den obliga
toriska skolan är i dag internationellt betydligt vanligare än vad den var 
när den svenska grundskolan infördes. 

Den förbättrade grundutbildningen har haft rättviseaspekter som vikti
gaste drivkraft. Därutöver har också praktiska överväganden spelat stor 
roll i samband med den starka expansionen av den efterobligatoriska 
skolan. alltså av de skolformer som motsvarar vår gymnasieskola. I takt 
med att dessa i de västeuropeiska länderna utvidgats till att omfatta mellan 
80 och 90 procent av alla ungdomar. har det varken varit möjligt eller 
önskvärt att behålla differentierade parallella skolsystem på den obligato
riska nivån. För att elevernas valmöjlighet inom den efterobligatoriska 
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skolan ska bli en realitet. har det varit nödvändigt att ge alla barn en 
likvärdig grundutbildning. 

För att få perspektiv på den svenska skoldebatten menar jag att det är av 
intresse att relatera den till den diskussion som förs i andra länder och i det 
internationella utbildningssamarbetet inom skolområdet. Jag vill därför 
lyfta fram vissa tendenser som jag ser som viktiga och intressanta i detta 
sammanhang. 

Den första tendensen är den oro för hrislande ha/i tel i skolan som man 
möter i debatten i många länder. I flera länder upplever man att alltför 
många elever lämnar skolan med bristfälliga kunskaper och färdigheter. 
Brister som leder till att de får svårigheter på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet i övrigt. Som ett exempel kan jag peka på den debatt som 
förts i Frankrike om att det franska skolsystemet, som fortfarande innehål
ler starka inslag av differentiering på alla nivåer, lämnar ifrån sig en stor 
grupp elever med bristfälliga grundläggande kunskaper. Det finns uppgif
ter som tyder på att ända upp till 15 eller 20 procent av en årskull skulle ha 
betydande läs- och skrivsvårigheter. Man anser också att den omfattande 
kvarsittningcn i de franska skolorna är ett betydande problem. 

Oron för bristande kvalitet kombineras ofta med oro över att skolan inte 
är den drivkraft i samhällsutvecklingen som man tidigare hoppats den 
skulle vara. Skolsystemen i olika länder upplevs inte lämna ifrån sig 
tillräckligt välutbildade elever för att de skall kunna fungera i ett alltmer 
komplicerat och tekniskt avancerat arbetsliv. Det skulle innebära att nä
ringslivets utveckling hämmas och därigenom den ekonomiska tillväxten. 
Den senare aspekten har varit mycket påtaglig i den debatt som förts inom 

OEC°D. 
En start för OECD:s arbete med dessa frågor var för övrigt debatten i 

USA, som måhända är det tydligaste exemplet på den oro som finns i olika 
länder för brister i utbildningssystcmets kvalitet. I rapporten A Nation at 
Risk år 1983 gjordes en systematisk genomgång av det amerikanska skol
systemets resultat jämfört med andra industrialiserade länder. Slutsatsen i 
rapporten var att det amerikanska skolsystemet innehöll så allvarliga bris
ter att det, som rapportens titel antyder, ansågs äventyra landets framtida 
utveckling. Rapportens publicering ledde till att en omfattande satsning 
gjordes för att höja kvaliteten i det amerikanska skolsystemet. 

Utifrån denna uppenbarligen allmänna oro för kvaliteten i skolsystemen 

i en rad olika länder kan det finnas anledning ställa frågan hur den svenska 
skolans resultat ter sig i ett internationellt perspektiv. Jag hade anledning 
att redan i föregående års budgetproposition något beröra denna fråga. 
Den slutsats jag då drog vill jag gärna upprepa. Internationella mätningar 
av kunskapsnivån i skolsystemen i olika länder tyder på att svensk skola 
hävdar sig väl. 

Intcrnational Association for the Evaluation of Educational Achieve
ment (IEA) har sedan början av 1960-talet gjort jämförande undersökning
ar av kunskapsnivån i olika ämnen i ett tjugotal länder, däribland Sverige. 
Av dessa undersökningar framgår att svenska elever i ämnesområden som 
naturvetenskap, läsförståclse, litteratur, engelska och franska som främ
mande språk samt samhällslära klarar sig bra eller mycket bra. Det påtagli-
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ga undantaget är svenska elevers förmåga i matematik, där vi i såväl 1964 
som 1980 års undersökningar nådde förhållandevis låga resultat bland 
elever i årskurs 7 som valt allmän kurs. Det finns dock anledning att anta 
att nivån i matematik sedan dess förbättrats, dels som en följd av införan
det av 1980 års läroplan med dess starkare betoning av baskunskaper. dels 
på grund av den särskilda satsning som skett när det gäller fortbildning och 
metodutveckling i matematik. 

Vad som framstår som särskilt intressant mot bakgrund av den ambition 
av social utjämning som legat bakom skolreformerna, är att det av IEA
undersökningarna klart framgår att skolstandarden i Sverige inte bara är 
hög när det gäller genomsnittet utan att den också är jämn. Skillnaderna 
mellan olika skolor är i vårt land mindre än i något annat deltagande land. 

Också vid sidan av IEA görs olika typer av bedömningar och jämförelser 
på internationell nivå som kan säga något om skolstandarden i vårt land. 
Som ett exempel kan jag nämna att i den mätning av geografikunskaper i 
olika länder som genomförts av The National Geographic Society i USA 
klarade sig Sverige bäst bland de nio undersökta länderna. 

Utöver sådana jämförelser av kunskaper i. enskilda ämnen är de gransk

ningar OECD gör av utbildningssystemet i olika länder av intresse i detta 
sammanhang. Den senaste granskningen av det svenska uthildningsväsen
det gjordes år 1979 då främst grundskolan och den grundläggande högsko
leutbildningen granskades. En heltäckande granskning av det svenska ut
bildningssystemet gjordes ytterligare 10 år tidigare. 1979 års granskning 
präglades av en grundläggande respekt för den s. k. svenska reformmodel
len, dvs. tillvägagångssättet att precisera mål samt därefter planera, orga
nisera och genomföra förändringar. Samtidigt pekade man på svagheter 
när det gäller genomförandet på det lokala planet. Utvärderarna pekade 
också på att metoder och innehåll i undervisningen släpade efter. Det 
efterlystes också ett ökat föräldraengagemang i skolan. Vikten av att lärar
na stärks i sin yrkesroll underströks också. 

Sedan den förra utvärderingen gjordes för snart tio år sedan har utveck
lingen på skolområdet i Sverige i mycket gått den väg som OECD:s 
utvärderare pekade på. Den starka decentralisering som skett har innebu
rit ett understrykande av den lokala nivåns betydelse för genomförande av 
reformer på skolområdet. Utvecklingsarbete med inriktning på innehåll 
och metoder har bedrivits. Lärarnas viktiga roll har likaså understrukits. 
Mot denna bakgrund anser jag att det skulle vara intressant om OECD 
kunde låta genomföra en ny utvärdering av det svenska utbildningssyste
met. Jag kommer därför att ta initiativ till att frågan om en sådan utvärde
ring tas upp inom OECD. 

Ett ytterligare viktigt drag i den internationella utbildningsdebatten och 
i utvecklingen i flera andra länder är understrykandet av utl'ärderingen.1· 
betydelse. Det har uppenbarligen upplevts som en naturlig följd av oron 

för kvaliteten i skolväsendet att ägna ökad uppmärksamhet åt att ta reda 
på hur skolan lyckas med sin uppgift. Som exempel på denna utveckling 
vill jag peka på dels återigen USA, dels England. I USA finns sedan ett 
antal år ett särskilt nationellt utvärderingsprogram. I England ingår som en 
viktig del i en nyligen beslutad utveckling mot en nationell läroplan att 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

9 



också ta fram underlag för prov och tester för att dokumentera kunskaps
ni vån i olika stadier och ämnen i engelsk skola. 

Även i detta avseende har OECD tagit fasta på de aktuella trenderna i de 
olika medlemsländerna. Inom ramen för ett projekt om användning av 
indikatorer för att kontrollera kvaliteten inom utbildningsväsendet har 
pekats på behovet av utvärdering av skolans resultat och på svårigheterna 
att ta fram relevanta mätinstrument för en verksamhet med så komplexa 
mål som skolans. 

Utvecklingen i Sverige löper också i detta avseende i stor utsträckning 
parallellt med utvecklingen i andra OECD-länder. Jag vill framförallt peka 
på det arbete med ett nationellt program för utvärdering av skolan som 
Skolöverstyrelsen (SÖ) för närvarande bedriver efter beslut av riksdagen 

och regeringen. 
Som en tredje tendens vill jag peka på den utl'eckling av läroplaner som 

pågår i flera länder. I länder som sedan länge använt läroplanen som 
nationellt styrinstrument har önskan varit att anpassa denna till skolans 
nya uppgifter, i länder med en svagare tradition när det gäller nationella 
läroplaner har man önskat stärka läroplanens roll för att åstadkomma en 
samordnad utveckling av skolan. Fyra områden ser jag som särskilt intres
santa i denna översyn av läroplaner. 

För det första finns det. bl. a. som ett utslag av debatten om bristande 
kvalitet i skolväsendet, en klar tendens att lyfta fram de svaga elevernas 
situation och diskutera åtgärder för att bättre hjälpa dem. Inte minst gäller 
detta åtgärder för att förbättra invandrarelcvernas ställning i skolväsendet. 

För det andra finns ett starkt intresse för den nya teknologin och dess 
betydelse för skolväsendet. Det gäller då både skolans uppgift att förbereda 
eleverna för verksamhet i ett alltmer tekniskt avancerat samhälle, och 
skolans roll för att göra utvecklingen mot detta samhälle möjlig. Vad som 
är intressant att notera är också att under de senaste åren en diskussion om 
den nya teknologins betydelse för skolans undervisningsmetoder har star
tat i många länder. 

För det tredje finns också ett tilltagande intresse för undervisning i 
främmande språk som vuxit i takt med att kontakterna mellan länderna 
ökat. Inom ramen för Europarådet har frågan om förbättrad språkunder
visning tagits upp. Därvid har man kanske särskilt i länder där studiet av 
främmande språk har en svagare ställning än i Sverige upplevt ett behov av 
att introducera studium av främmande språk vid en lägre ålder liksom att 
också överväga införande av studium av ett andra främmande språk. EG

ländernas utbildningsministrar har enats om ett gemensamt och kraftfullt 
stöd för ländernas språkundervisning. Deras mål är att så många ungdo
mar som möjligt under sin obligatoriska skolgång skall få kunskap i två 
språk utöver sitt modersmål. Dessa språkkunskaper skall sedan vidmakt
hållas och förstärkas under den fortsatta skolgången - även i yrkesutbild
ning och vuxenutbildning. 

För det fjärde finns en klar betoning av naturvetenskap och matematik. 

Dels med utgångspunkt i behovet av ökade kunskaper för många medbor
gare inom dessa områden, men dels också som en väg att skola elevernas 

förmåga till abstrakt tänkande. 
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Också i dessa avseenden har den utbildningspolitiska utvecklingen i 
Sverige gått parallellt med utvecklingen i andra industrialiserade länder. 
De frågor som jag nu angivit har alla på ett eller annat sätt uppmärksam
mats i vårt land och olika åtgärder har vidtagits. I flera fall har Sverige 
legat tidigt och långt framme. Ett exempel är åtgärderna för invandrarele
vcr där vi har ett väl utvecklat och enligt min mening framsynt system. 

När det gäller den generella utvecklingen av läroplaner och andra styr
instrument tycks en utveckling ske "mot mitten", i bemärkelsen att det i 
de länder som av tradition har en stark central styrning sker en decentrali
sering av ansvar och inflytande medan det i länder med av tradition starka 
inslag av lokalt bestämmande över skolan finns tecken på ett starkare 
centralt inflytande. Ett exempel på det senare är Storbritannien där man, 
som jag nyss nämnt. nyligen beslutat om en nationell läroplan, och där de 
lokala skolmyndigheternas frihet har minskats. 

Utbildningsministern anför 

2.2 Gymnasieskolan i1~för 90-talet 

1 de flesta länder är det gymnasiala skolstadiet uppdelat i en allmän del och 
en yrkesutbildande del. En aktuell diskussion i OECD-ländcrna gäller 
frågan hur man skall bryta denna traditionella uppdelning mellan allmän 
utbildning och yrkesutbildning. Denna diskussion bygger på insikten om 
att yrkeskunnande alltmer måste ses som en del av allmän kunskap. Den 
utgår också från att en specialiserad yrkesutbildning i ökad utsträckning 
måste bygga på en bredare och bättre grundläggande yrkcsutbildning, som 
också kan leda vidare till fortsatt högre utbildning. 

Diskussionen gäller vidare den snabba tillväxten av en teknologiskt 
baserad tjänstesektor. Denna utveckling leder till ett kraftigt ökat behov av 
människor med kommunikationsfärdigheter, kunskap om samhället och 
mänsklig inlevelseförmåga. Egentligen, säger man i OECD, skulle alla 
skolungdomar behöva både en humanistisk och en teknisk/naturveten
skaplig grundutbildning. 

Engagemanget för att förbättra yrkesutbildningen delas av de flesta 
industriländer. Den framtida försörjningen blir alltmer beroende av i 
vilken grad vi förmår utveckla våra produkter, våra varor och tjänster. 
Detta är i sin tur beroende av utbildningens kvalitet. 

1 december 1987 fattade EG beslut om ett utvecklingsprogram för yrkes
utbildningcn under perioden 1988- 1992. Programmet syftar till att göra 
det möjligt för ungdomar att hävda sig bättre på arbetsmarknaden. Varje 
medlemsland skall erbjuda minst ett, helst två, års yrkesutbildning efter 

den obligatoriska skolan till alla ungdomar som önskar. 
Vidare skall ett handlingsprogram för yrkesutbildning för tiden 1989-

1992 snart läggas fram för EG:s utbildningsråd. Motivet är yrkesutbild
ningens betydelse för att få en välutbildad arbetskraft. Detta program 
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omfattar även universitetsnivån. Utbildningens samarbete med industrin 
betonas. 

I Sverige är det ovanligt att studerande från gymnasieskolans yrkeslinjer 
söker sig vidare till högskoleutbildning. Vårdlinjen utgör här ett undantag. 
Totalt har i Sverige ca 50% av eleverna möjlighet att fortsätta från gymna
sieskolan till högskolan, utan särskilda kompletterande studier. En inter
nationell jämförelse av övergången från det gymnasiala stadiet (the secon
dary levcl) till högre utbildning (the third leve) education) ger följande 
bild. len grupp av länder - Canada, Japan och USA - har ungefär 75 % 
av dem som lämnar den gymnasiala nivån rätt att fortsätta i högre utbild
ning. I en annan grupp - där länder som Australien, Finland, Grekland, 
Italien och Nederländerna ingår - är motsvarande andel mellan 40 och 50 
procent. I de flesta övriga länder är den grupp ungdomar som har behörig
het till högre utbildning efter den gymnasiala nivån i klar minoritet. 

Mot bakgrund av dessa internationella diskussioner och den svenska 
gymnasieskolans situation anser jag vissa förändringar nödvändiga inför 
1990-talet och sekelskiftet. Det finns tre huvudskäl till detta. 

För det första behöver gymnasieskolans splittrade system av hundratals 
studievägar omprövas. Linjerna skall bli färre och mera likvärdiga. Men 
de skall också i framtiden vara inbördes olika för att tillgodose ungdomars 
skiftande intressen och framtidsplaner. På varje studieväg skall eleverna 
stödjas i den personliga utvecklingen. De skall få en god medborgerlig 
utbildning och vänja sig vid självständigt arbete. Alla skall få allmän 
behörighet till högskolan. Varje studieväg skall ge en god grund för framti
da yrkesverksamhet antingen direkt efter skolans slut eller efter fortsatt 
utbildning. Erfarenheten visar att ungefär hälften av eleverna vill att deras 
gymnasieutbildning läggs upp så att de direkt efter den kan gå ut på 
arbetsmarknaden och att övriga siktar till en yrkesverksamhet först efter 
ytterligare studier. 

För det andra måste vi se till att gymnasieskolan kan bevaras i så många 
kommuner som möjligt när ungdomskullarna nu snart drastiskt minskar. 

För det tredje måste den yrkesutbildande delen av gymnasieskolan mo
derniseras och förbättras. Där går drygt hälften av eleverna. För att åstad
komma detta pågår det på regeringens uppdrag nu ett omfattande förbere
delsearbete. 

Innevarande läsår inleddes en försöksverksamhet med en förlängd, mo
derniserad och till stor del arbetsplatsförlagd yrkesutbildning. Försöks
verksamheten omfattar 6 000 intagningsplatser eller ca 10 procent av den 
gymnasiala yrkesutbildningen. Riksdagen har beslutat om riktlinjerna för 
densamma efter förslag i prop. ( l 987 /88: 102) om utveckling av yrkesut
bildningen i gymnasieskolan. Jag föreslår i det följande att denna försöks
verksamhet nu utvidgas så att den totalt kommer att omfatta 10000 
intagningsplatser. Avsikten är bl. a. att pröva om det är möjligt att förlägga 
en relativt stor del av utbildningen till arbetsplatser. Denna arbetsplatsför
lagda utbildning skall vara styrd av skolans kursplaner och bedrivas under 
tillsyn av skolan. I försöket ingår mer av allmänna ämnen. Försökslinjerna 
är treåriga och ger allmän behörighet till högskolan. Hösten 1988 tillkalla
des en utvärderare av detta försök. En parlamentarisk grupp har insyn i 
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utvärderingsarbctct. Utvärderingen skall vara klar hösten 1991 och ligga 
till grund för ett ställningstagande till hur samarbetet mellan skolan och 
arbetslivet bör utformas när det gäller yrkcsutbildningen i framtiden. 

SÖ fick i juni 1988 tre uppdrag avseende gymnasieskolan. 
För det första skall SÖ senast den 1 mars 1989 föreslå vilka yrkesutbil

dande studievägar som bör finnas i framtiden. Dagens studievägar utfor
mades på 1960-talet. De som slutar grundskolan har nu flera hundra 
alternativ att välja bland. För framtiden är detta inte rimligt. Antalet 
måste begränsas. Studievägarna måste bli bredare. 

SÖ skall vidare i nära samarbete med företrädare för arbetslivet. moder
nisera innehållet, dvs. kursplanerna, i yrkesutbildningen. Arbetet skall 
in.riktas mot bredare områden och inte bedrivas isolerat bransch för 

bransch. 
SÖ har slutligen fått i uppdrag att senast den 1 mars 1989 göra en 

översyn av timplanerna för de tre- och fyraåriga linjerna så att dessa linjer 
skall kunna bevaras även då elevunderlaget minskar kraftigt under 90-
talet. I detta uppdrag ingår att förstärka utbildningen i moderna språk. I 
uppdraget ingår också att överväga vilket utrymme på timplancrna som 
kan avsättas för individuella val. Det är av många skäl önskvärt att 
åstadkomma ett inslag av valfria studier i gymnasieskolan. Regeringen har 
dock be!Onat att en sådan valfrihet inte kan få gälla vad som helst. För att 
upprätthålla kvalitet och likvärdighet skall SÖ precisera de ämnen som 
eleverna skall kunna välja bland. 

Från arbetslivet har det under flera år framhållits att den fyraåriga 
tekniska linjens ingenjörsutbildning är för kort. Den snabba tekniska 
utvecklingen kräver både breddade och fördjupade tekniska kunskaper. 

I perspektivet av denna utveckling av ingenjörsutbildning ingår i det 
nämnda uppdraget till SÖ också att lämna förslag om det teknikinnehåll 
som en treårig teknisk linje bör ge. Regeringen förväntar sig att timplane
utrymmet för teknikundervisningen skall vara i stort oförändrat. Det är 
angeläget att många - inte bara blivande ingenjörer - får en god teknisk 
grund utbildning i gymnasieskolan. 

I gymnasieskolan finns det också några icke yrkesinriktade tvååriga 
linjer - social linje, konsumtionslinje, estetisk-praktisk linje och musik
linje. Även dessa fyra linjer måste bedömas inför 1990-talet. Därför tillkal
lade regeringen - också i juni 1988 - en särskild utredning. Direktiven 
anger två huvudfrågor: 

a) att föreslå i vilka former gymnasieskolan i framtiden skall erbjuda 
estetisk utbildning med bredd och kvalitet, 

b) att bedöma fördelar och nackdelar med att gymnasieskolan även i 

framtiden skulle ha tvååriga studievägar med allmänt innehåll. 
Förslagen skall lämnas senast 1 mars 1989. 
Inom utbildningsdepartementct analyseras slutligen om vissa påbygg

nadsutbildningar och specialkurser borde erbjudas i andra utbildningsfor
mcr än gymnasieskolan. Denna fråga gäller bl. a. mycket specialiserade 
kurser av fortbildningskaraktär och berör gränsdragningen mellan gymna
sieskola. kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning och personalut-
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bildning. Även av detta analysarbete skall resultat föreligga den I mars 
1989. 

Vad jag nu nämnt betyder att regeringen i mars 1989 kommer att ha en 
genomlysning av och förslag om hur hela gymnasieskolans struktur skulle 
kunna te sig i början av 1990-talct. Jag räknar med att detta material 
samlat skall remitteras för en omfattande granskning och diskussion fram 
till hösten 1989, varefter frågorna kommer att beredas i regeringskansliet. 

Målet med det omfattande förarbete som nu pågår är att också i framti
den ha en gymnasieskola som står sig väl vid olika internationella jämfö
relser. Den skall vara väl utbyggd i hela landet. Det skall vara en skola där 
varje ung människa kan finna sin plats. Där det som är bra i dag finns 
bevarat och där den kvalitctshöjning och de övriga förbättringar som 
behövs för 90-talet och sekelskiftet har gjorts. Parallellt med det nu redovi
sade arbetet rörande gymnasieskolans struktur pågår ett utrcdningsarbete 
om vilka arbetsmarknadspolitiska insatser - riktade till ungdomar under 
20 år - som blir nödvändiga i framtiden. 

Jag tillkallade i juni 1988 en särskild utredare för dessa frågor. Utred
ningen skall bl. a. pröva om nuvarande målsättning för det kommunala 
uppföljningsansvaret behöver förändras. Den skall därvid överväga om 
den nu gällande ansvarsfördelningen mellan skolans och arbetsmarkna
dens respektive myndigheter bör omprövas bl. a. mot bakgrund av arbets
marknadens höjda kompetenskrav. Angeläget är att den framtida gräns
dragningen mellan myndigheternas ansvar klargörs och att samordningen 
och samarbetet dem emellan förbättras. Utredaren skall lämna sina förslag 
senast den 31 december 1989. 

3. Vuxenutbildningen inför 90-talet 

Jag har i det föregående flera gånger hänvisat till det intresse som från 
OECD:s sida visats utbildningsfrågorna. Under senare år har också vuxen
utbildningen hamnat i fokus för OECD:s diskussioner. Den självklara 
bakgrunden till detta är vuxenutbildningens betydelse för att skapa förut
sättningar för ekonomisk utveckling och för att motverka arbetslöshet. 

Jämfört med de flesta andra länder är den svenska vuxenutbildningen 
väl utbyggd. En historisk förklaring till detta förhållande är den centrala 
roll folkbildningen inom folkrörelserna spelat för det svenska samhällets 
utveckling. De senaste årtiondena har vid sidan av den traditionella folk
bildningen växt fram en omfattande vuxenutbildning i kommunal regi, 
som både kan sägas ha kompletterat och avlastat utbildningen inom gym
nasieskolan och högskolan. Den möjlighet till återkommande utbildning 
som öppnats genom satsningen på vuxenutbildning är kanske det inslag i 
svensk utbildningspolitik som rönt mest intresse utomlands. 

Av utbildningsdepartementets anslag går närmare tio procent till vuxen
utbildning. Därtill kommer de mycket omfattande satsningarna på arbets
marknadsutbildning och den omfattande personalutbildning som bedrivs 
av myndigheter, kommuner och privata.företag. Uppgifterna är osäkra, 
men det finns mycket som tyder på att arbetsgivarna i Sverige, i förening 
med de fackliga organisationerna, gör betydligt större insatser på personal-
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utbildningens område än man gör i flertalet andra avancerade industrilän
der. 

Som jag framhöll i förra årets budgetproposition är det personalutbild
ningen som under senare år har ökat. Det torde handla om en ungefärlig 
fördubbling under det gångna decenniet. 

Bakom denna ökning ligger uppenbarligen förändringar i arbetslivets 
krav, förändringar som måste påverka också det allmänna utbildningsvä
scndet. Förr var råvaror, maskiner och billig arbetskraft de avgörande 
konkurrensmedlen. Nu är det människors kunskaper, arbetsvilja och för
måga att utnyttja och utveckla ny teknik som ger de avgörande konkur
rensfördelarna. En näringspolitisk offensiv inför 1990-talet måste innebä
ra, att man finner former för att utbilda och utveckla de anställda i själva 
arbetet, genom personalutbildning och genom att i större utsträckning 
skapa "lärande arbeten". Det finns starka skäl för samhället att stimulera 
en utveckling i denna riktning. Det är därför viktigt att omfattningen av 

personalutbildningen klarläggs. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet 
kommer senare denna dag att anmäla sin avsikt att ta initiativ till ett 
arbete för att kartlägga de totala insatserna för personalutbildning i arbets
livet. 

Men också den allmänna vuxenutbildningen måste engageras för att 
höja den svenska arbetskraftens allmänna kompetens. 

Ett skäl är att det finns ett allmänt behov av ett bibehållet samhälleligt 
och politiskt inflytande över och insyn i den utbildning som skall utgöra en 
i framtiden viktig grund för vårt fortsatta materiella välstånd. Frågor om 
kunskapssyn och fördelning av utbildningsmöjlighcter är alltför viktiga för 
att kunna överlåtas helt till arbetslivets företrädare. 

Ett annat skäl är det faktum att en väl utbyggd allmän vuxenutbildning 
för individen utgör ett alternativ till en arbetsgivar- eller partsstyrd perso
nalutbildning. Det ligger i sakens natur att personalutbildningen som ett 
av sina viktigaste mål har att tillgodose de specifika behov av kunskaper 
och kompetens hos sina anställda som företaget, myndigheten eller kom
munen har för att fylla sina uppgifter på kort och lång sikt. Personalutbild
ningen är därmed ett viktigt instrument i alla framsynta företags strategis
ka planering för framtiden, men man måste räkna med att den håller sig 
inom de ramar som betingas av de mål företagen ställer upp för sin 
verksamhet. Den enskilda individens egna behov, ambitioner och önsk
ningar kommer långt ifrån alltid att sammanfalla med de syften personal
utbildningen har på den egna arbetsplatsen. 

Ett tredje skäl är att omfattningen av personalutbildningen i stor ut

sträckning är beroende av de ekonomiska förutsättningar som den enskil
de arbetsgivaren har. Det troliga är att personalutbildningen i framtiden, 
liksom hittills, blir mest omfattande inom lönsamma verksamheter. En 
sådan fördelning av utbildningsresurserna skulle naturligtvis inte vara 
acceptabel för de enskilda och heller inte lämplig från samhällets utgångs
punkter. Därför behövs den allmänna vuxenutbildningen för att korrigera 
skevheter på arbetslivets område, skevheter som kommer att finnas mellan 
enskilda företag, mellan branscher och mellan regioner. 

Ett fjärde skäl är den allmänna vuxenutbildningens ambition att åstad-
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komma CT) utjämning av utbildningsklyftorna. Detta fördelningspolitiska Prop. 1988/89: I 00 
mål måste även för framtiden sättas i centrum sett ur samhällets synvinkel. Bil. I 0 

Kraven på vuxenutbildningen förstärks av den demografiska utveckling
en. Under de närmaste åren kommer antalet ungdomar som går ut på 
arbetsmarknaden att minska, kvinnornas arbctskraftstal kommer att ytter
ligare närma sig männens och medelåldern i arbetskraften kommer att 
stiga. Det gäller då att hushålla med arbetskraften. Eftersom mindre ny 
kunskap tillförs produktionen genom att färre unga människor kommer in 
i arbetslivet. blir det viktigare att de redan anställda förkovrar sig. Invand
ringen medför årligen ett tillskott till befolkningen av människor i olika 
åldrar som saknar svensk utbildning och svensk arbetslivserfarenhet. Allt 
detta understryker ytterligare behovet av vuxenutbildning, både i form av 
personalutbildning och av annan vuxenutbildning. Redan i dag är situatio
nen den, att förnyelsen av arbetskraften genom tillskott av ungdomskullar 
bara motsvarar omkring två procent årligen. Med minskande ungdoms
kullar sänks förnyelsetakten. Detta måste kompenseras genom ökade ut
bildningsinsatser för dem som finns i arbetslivet. 

I inledningen till sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 be
handlar SÖ utförligt vuxenutbildningen inför 2000-talet. SÖ avslutar sin 
genomgång av vuxenutbildningens framtidsfrågor med att påtala behovet 
av att ett utvecklingsprogram för svensk vuxenutbildning arbetas fram och 
med att meddela sin avsikt att i sin långtidsbedömning 1989 återkomma 
till frågan om innehållet i ett sådant program. 

SÖ pekar inledningsvis bl. a. på arbetsmarknadens förändringar i rikt
ning mot ett större inslag av kunskapsintensiv tjänsteproduktion och mot 
mer kompetenskrävande produktionsmetoder. Betydelsen av kunskap 
som strategisk produktionsfaktor har ökat, liksom tron på utbildning som 
fOrändringsfaktor. Det finns ett växande intresse från näringslivets sida för 
basfärdigheter och allmänna kunskaper hos de anställda och detta har 
bidragit till en mycket snabb tillväxt av personalutbildningen. 

Det är samtidigt. anser SÖ, viktigt att upprätthålla en balans mellan den 
allmänna vuxenutbildningen och de mer arbetsgivar- och marknadsorien
teradc utbildningsinsatscrna. SÖ ser mot denna bakgrund frågan om 
"makten över kunskapen" som en av de strategiska frågorna för dagen och 
för överblickbar framtid. Nya samband och nya gränssnitt kan bli aktuella 
mellan yrkeskunskap och medborgarkunskap. I anslutning härtill förutser 
SÖ viktiga uppgifter för folkbildningen i framtiden. Bl. a. kan den kanske i 
högre grad behöva beakta behovet av naturvetenskaplig och teknisk 

kringsyn. 
Vidare tar SÖ upp den viktiga frågan om förhållandet mellan vuxenut

bildning och de kunskaper vuxna erhåller på annat sätt. exempelvis genom 

lärande arbetrn och genom .~jälrstyrt lärande. 
SÖ påpekar. all intemationel/a jän{/ort!lser risar på el/ mycket högt 

deltagande i vuxenstudier i Sverige. Mer än varannan vuxen svensk deltar 
årligen i någon form av organiserade studier. Fortfarande gäller emellertid 
att de redan välutbildade får en relativt större andel av utbildningsinsat-
serna än personer med kort utbildning. Det är enligt SÖ:s mening nödvän
digt att fortsätta strävandena att utjämna fördelningen mellan regioner, 16 



sociala grupper, åldrar och kön när det gäller insatserna av utbildning för Prop. 1988/89: 100 
vuxna. De fördclningspolitiska önskemålen måste emellertid balanseras Bil. 10 
mot utbildningsbchov som finns inom praktiskt taget alla grupper och på 
alla utbildningsnivåer i det svenska samhället. 

I anslutning härtill hävdar SÖ att den traditionella definitionen av 
korttidsutbildad blir otillräcklig, och man anger flera argument för att man 
i stället för utbildningsklyfta bör använda begreppet kunskapsklyfia. var

vid man bl. a. kan beakta den kunskap som många vuxna tillägnar sig i 

yrke och vardag eller i en egen utbildningsgång vid sidan av det formella 
utbildningsväscndct. 

SÖ diskuterar också konsekvenserna för arbetsmarknaden av befolk

ningsutvecklingen. Några år in på 2000-talet kommer skillnaden mellan de 

årskullar som lämnar och de som tillförs arbetsmarknaden att uppgå till 
uppemot 40000 personer. beroende på de höga födelsetalen under 1940-

talet och de låga födelsetalen under åren kring 1980. Om behovet av 
arbetskraft med specifik kompetens skall kunna tillgodoses ställer dessa 

demografiska förskjutningar höga krav på framtidens vuxenutbildning i 
alla avseenden. 

Jag har valt att förhållandevis utförligt referera SÖ:s resonemang kring 

de allt viktigare frågorna om vuxenutbildningens framtida uppgifter. På 
det hela taget delar jag SÖ:s uppfattning om vilka som är de centrala 

frågorna och problemen inom vuxenutbildningen under de närmaste åren. 

Arbetsmarknadens behov av ökade kunskaper och kompetens kommer 

således att ställa stora krav på vuxenutbildningen i framtiden, inte bara i 
Sverige utan också internationellt. Mot den bakgrunden måste det anses 

ytterst tillfredsställande att den svenska vuxenutbildningen redan är för

hållandevis väl utbyggd. Sverige utgör i stor utsträckning redan idag det 
"learning society" som efterlyses i den internationella debatten. Den 

svenska vuxenutbildningen utgör därför en av våra stora nationella till

gångar. Vuxenutbildning får dock inte bara handla om utbildning av 
arbetskraften. Den har viktiga uppgifter också då det gäller att befästa och 
utveckla en allmän medborgarkunskap, viktig inte minst i dagens och 
morgondagens föränderliga samhälle. Den har också viktiga uppgifter för 
individernas personliga utveckling och för ett rikt kulturliv, präglat av ett 
brett och djupt engagemang från alla medborgares sida. 

4. Kvaliteten i den högre utbildningen 

I de flesta europeiska länder finns två eller flera system för postgymnasial 
utbildning. Det finns vanligtvis ett traditionellt universitetssystem med 

mer eller mindre starkt utvecklad forskningsorganisation och dessutom en 

varierande uppbyggnad av olika typer av mer yrkesinriktade utbildningar. 

I vårt land infördes genom 1977 års högskolereform ett enhetligt högsko

lesystem. Detta innebar att all postgymnasial utbildning i Sverige hänför

des till högskolan med gemensamma Öl'ergripande mål. gemensamt plane
ringssystem och nationellt ledningss.vstem. 

En al' ai•sikterna med l'år högsko/enform rar att höja kvaliteten för en 
rad utbildningar som inte innefattas i det tidigare högskolebegreppet. 
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Utgångspunkten för denna kvalitetshöjning är målet från högskolelagen 
(SFS 1977:218 2 §)om att utbildningen inom högskolan skall vila på 
vetenskaplig grund. Denna utgångspunkt visar på en stor tilltro till att 
forskningsanknyta i stort sett all kvalificerad yrkesverksamhet. Denna 
tilltro har haft stor betydelse för utvecklingen av kvaliteten hos t. ex. de 
medellånga vårdutbildningarna och lärarutbildningarna. Jag vill emeller
tid inte förneka att vi fortfarande har ett gott stycke kvar när det gäller att 
uppnå detta mål och att det kan finnas skäl att i den kvalitetsdebatt som 
förs tänka över vilka ytterligare åtgärder som kan vara aktuella. 

Jag har också med intresse noterat att det program som de europeiska 
gemenskaperna startat inom området högre utbildning - COMETT och 
ERASMUS - båda avser hela det postgymnasiala området. 
Utbildningen inom högskolan skall planeras med hänsyn till samhällets 
behov av utbildade och individernas behov och önskemål. Detta citat från 
högskolelagen 7 § anger utgångspunkterna för planeringen av högskolans 
dimensionering. 

Det är möjligt att lägga tonvikten i planeringen antingen på den första 
delen av satsen om samhällets behov eller på den andra delen om indivi
dernas behov och efterfrågan. 

En ensidig betoning av samhällsperspektivet leder till att planeringsar
betet i huvudsak inriktas på studier av arbetsmarknadens och arbetskraf
tens utveckling. Efterfrågan från de studerande ses då i huvudsak som en 
restriktion dvs. det går inte att bygga ut utbildningar om man inte kan 
rekrytera studerande. Möjligen kan man i detta fall tänka sig att utbild
ningar med mindre stark yrkesanknytning dimensioneras i huvudsak efter 
individernas efterfrågan. 

En ensidig betoning av individperspektivet leder åtminstone i ett ytter
lighetsfall till att högskolan dimensioneras helt efter den demografiska 
utvecklingen och att arbetsmarknadsprognoser endast används för att 
fördela den utifrån demografin bestämda fördelningen. 

Under en följd av år har utgångspunkterna för planeringen varit ganska 
okomplicerade. Samhället har efterfrågat ett stort antal högutbildade -
tekniker. ekonomer, sjuksköterskor. förskollärare, adb-utbildade etc -
och efterfrågan på högre utbildning från de studerandes sida har varit hög. 

Vi går nu in i en mera komplicerad planeringssituation. Tillgängliga 
bedömningar visar betydande rekryteringsbehov i en rad yrken medan 
antalet ungdomar i "'högskoleålder"' minskar förhållandevis kraftigt. Jag 
drar av detta slutsatsen att några mera betydande förändringar av högsko
lans dimensionering på allmänna linjer inte bör göras nu. Det är emellertid 
viktigt att under nästa års budgetarbete kunna bygga på en analys av 
arbetsmarknadens utveckling för sådana yrken som är av stor betydelse för 
samhällsutveeklingen och vilka konsekvenser minskningen av antalet ung
domar har för såväl högskolans rekryteringsmöjlighetcr som för utveck
lingen på arbetsmarknaden. Regeringen har därför undet det gångna året 
givit Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) i uppdrag att göra en 
samlad bedömning av samhällets framtida behov av yrkesutbildad arbets
kraft och av rekryteringen till högskolan i första hand fram till år 2000. 

En viktig bakgrund till detta arbete bör utgöras av internationella jämfö-
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relser. Andelen av befolkningen som deltar i högre utbildning är högre i 
Sverige än i flertalet länder i Europa. När det gäller övergångsfrekvens i de 
yngre åldersgrupperna ligger Sverige jämförelsevis lågt. I åldersintervallet 
1 9 - 20 år har vi en av de lägsta övergångsfrek venserna i Europa. 

Detta innebär att den svenska högskolan har en hög volym av vad som 
brukar kallas återkommande utbildning. Detta kan visa sig vara en fördel 
gentemot andra länder under 1990-talet. Samtidigt har vi halkat efter när 
det gäller direktövergång från gymnasieskolan till högskolan. Detta inne
bär att det blir en viktig uppgift att undersöka vilka möjligheter som finns 
till att öka direktövergången till högskolan. 

Från många håll - framför allt från studenternas organisationer men 
också från t ex lngenjörsvetenskapsakademien - har framförts kritik mot 
utbildningens kralitet. UHÄ har i sin anslagsframställning understrukit 
behovet av kvalitativa förbättringar inom högskolan. UHÄ pekar framför 
allt på att det finns vissa utbildningar inom framför allt de humanistiska 
och samhällsvetenskapliga områdena som enligt ämbetets mening har 
tillgång till all för små resurser. 

Jag kommer nu att ta upp frågan om kvalitetsfrågorna i allmänhet inom 
högskolan. Jag vill först slå fast att det enligt min mening framför allt 
måste handla om åtgärder i den egna verksamheten, så att man genom 
effektivitetsförbättringar skapar de resurser som behövs för att höja kvali
teten. Det torde endast i undantagsfall kunna bli fråga om resursförstärk
ningar över statsbudgeten för kvalitetsåtgärder. 

Jag instämmer med UHÄ och med en del andra deltagare i högskolede
batten att vissa av våra utbildningar har alltför små resurser. Detta torde 
framför allt gälla utbildningar inom det samhällsvetenskapliga och huma
nistiska området. Min utgångspunkt är som nyss framhållits att några 
generella tillskott inte är att räkna med. Jag menar att det i en sådan 
situation är befogat att ställa frågan om de resurser som idag anvisas till 
högskolans grundläggande utbildning används optimalt. Min bedömning 
är att det bör vara möjligt att effektivisera utbildningen inom sektorerna 

för utbildning för tekniska yrken, vårdyrken och undervisningsyrken så att 
ett utrymme skapas för en förbättring av resurserna .per studerande inom 
framför allt humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning. Jag åter
kommer till dessa frågor under anslagen för grundläggande högskoleutbild
nmg. 

Jag är inte övertygad om att eventuella kvalitetsproblem går att lösa 
enbart genom att omfördela ekonomiska resurser. Det allmänna budgetlä
get medför naturligtvis att regering och riksdag inte utan en ordentlig 
genomlysning av effekterna kan ta ställning i en sådan fråga. Budgetläget 
medför också att huvuddelen av förslag som kräver ökade ekonomiska 
resurser måste finansieras genom omprioriteringar inom verksamheten. 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) förordar utöver utökade resurser 
också pedagogisk wbildninx.for högsko/l:'lärare. 

Enligt min mening är det inte alls säkat att resursa aU/omatiskt har 
någon kvalitetshöjande eller pedagogisk effekt. Man kan mycket väl tänka 
sig att undervisningen fortgår enligt ett invant mönster med något större 
lärartäthet. 
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Det finns olika föreställningar om vad som utmärker en god högskolclä
rare. Det är givetvis så att det finns ett ganska stort utrymme för utbildning 
i de mer elementära färdigheterna i undervisningssituationer. Detta torde 
dock inte ge något svar på huvudfrågan: Vad är och hur uppnår man en god 
högskolepedagogik som nu:dl'erkar till e11 hög kra/itet i högsko/a11s grundut
bi /d11 i ng? 

För dr,1:i;t zjugo år seda11 l'l:rkade de11 unirersitelspedagogiska 11tredning
en (lJ PU). Den arbetade under undervisningsteknologins glansperiod och 
bland de mera påtagliga resultaten märktes en kraftfull upprustning av de 
tekniska läromedlen i högskolan. Bland andra resultat finns de fortfarande 
existerande enheterna för pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten 
och delar av lJ HÄ:s personalutbildnings- och forskningsprogram. 

Jag anser att det nu kan vara aktuellt att åter genomlysa den pedagogiska 
situationen inom högskolan. Jag avser därför att återkomma till regeringen 
med förslag om att tillkalla e11 högskolepedagogisk utredni11g. En viktig 
utgångspunkt för en sådan utredning är den utvidgning av högskolebegrep
pet som skedde år 1977 genom att nya utbildningar med andra traditioner 
och annan pedagogisk historia förenats med de traditionella universitets
utbildningarna. Till dessa utbildningars tradition fogades såväl en fack
högskoletradition som det undervisningssätt som präglade arbetet i folk
högskoleseminarier och sjuksköterskeskolor. 

5. Forskning på eget programansvar 

När den svenska forskningspolitikcn för ett par år sedan utvärderades i 
OECD:s regi. framhöll utvärderarna att "Sweden has more to teach than to 
learn". (Reviews of National Science and Technology Policy. Sweden, 
OECD Paris, 1987, sid. 69) 

Sverige har sedan länge haft en hedrande position när det gäller insatser 
inom forskning. Den svenska satsningen på forskning och utvecklingsarbe
te hör till de - relativt sett - största i världen. Av bruttonationalproduk
ten går nu 3. 1 procent till dessa ändamål. 

Statens kostnader för forskning och utvccklingsarbete uppgår inneva
rande budgetår till cirka 13 miljarder kr. Av detta belopp anvisas ungefär 
en tredjedel via utbildningsdepartementets huvudtitel direkt till universi
tet och högskolor eller till forskningsråd. Övriga statliga forskningsmedel 
anvisas via olika scktorsforskningsorgan. 

Sverige skiljer sig från de 11esta andra länder genom att huvuddelen av 
forskningen är knuten till högskolan. En grundtanke i den svenska forsk
ningspolitiken är att fristående forskningsinstitut inte skall inrättas. All 

forskning skall bedrivas med de kvalitetskrav som ställs på verksamheten 
inom högskolan. Det gäller också att undvika de låsningar i resursanvänd
ningen, som lätt blir följden av en organisation med mer eller mindre snävt 
avgränsade institut. Samtidigt kan också större och mer variationsrika 
arbetsmiljöer skapas inom högskolan. Den svenska högskolan svarar där
för, till skillnad mot universiteten och högskolorna i många andra länder. i 
stor utsträckning också för forskning och utvecklingsarbcte, som finansi
eras av statliga sektorsforskningsorgan och av det privata näringslivet. 

Prop. 1988/89:100 
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Det finns för närvarande inget material, som medger jämförelser mellan 
olika länder med avseende på vilka ämnesområden som är tyngdpunkter
na i forskningssatsningarna. Mycket tyder dock på att Sverige jämfört med 
många andra länder satsar relativt sett mer på t. ex. medicinsk forskning. 

Genom de forskningspropositioner, som lagts fram under 1980-talet har 
vissa forskningsområden prioriterats och fått särskilt stöd. Det gäller om
råden som informationsteknologi, bioteknik, miljö i vid bemärkelse. Des
sa områden har också uppmärksammats i flertalet andra länder. 

De svenska forskningsprioriteringarna har dock inte bara, i likhet med 
andra länders. inneburit att kraftfullt stöd givits till utvecklingen inom 
högaktuella och för närvarande intellektuellt högproduktiva områden. De 
svenska prioriteringarna har i -viss utsträckning också haft en egen profil. 
Så har t. ex. satsningarna inom informationsteknologi kombinerats med 
särskilda insatser för forskning om förutsättningarna för och konsekven
serna av informationsteknologins användning. En studie, som gjorts av 
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. visar att denna typ av 

insatser inte är vanlig i andra länder. Likaså har den svenska forskningspo
litiken, inte minst genom 1987 års forskningsproposition, inneburit en 
internationellt sett ovanlig prioritering av de s. k. kulturvetenskaperna, 
dvs. forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Hur står sig då resultaten av svenska forskares arbete vid en internatio
nell jämförelse'? Det ligger i sakens natur att mätning och värdering av 
forskningsresultat är svår att åstadkomma. De internationella experter, 
som svarade för den tidigare nämnda OECD-utvärderingcn av den svens
ka forskningspolitikcn, ansåg att kvalitcn på den svenska forskningen var 
myckl't hög. Man hävdade att Sverige är inne i en god cirkel, där just själva 
förhållandet att forskningen är på en så hög nivå kvalitativt sett innebär att 
den fortsätter att vara det - genom att man under dessa förutsättningar 
kan rekrytera också de allra bästa nya forskarna. 

Vill man försöka mäta forskningsresultaten mer kvantitativt brukar man 
ibland använda metoden att studera hur mycket forskningsrapporter och 
avhandlingar citeras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Analyser 
av detta slag visar att svenska forskares arbeten ofta blir mycket uppmärk
sammade. Sverige svarar för ungefär en procent av de samlade forsknings
insatserna i världen, men av citaten i de vetenskapliga tidskrifterna står 
svenska forskare inom en rad områden för betydligt större andelar. 

Verksamheten har högst varierande omfattnir.g och inriktning vid lan
dets 33 högskoleenheter. Det gäller också med avseende på forskningen. 
Vid vissa högskoleenheter finns fasta forskningsresurser och fakultctsorga
nisation för ett eller flera fakultetsområden. vid andra omfattar forskning

en endast de projekt. för vilka finansiering erhållits. Målet är dock alltid 
att verksamheten skall vara av samma höga kvalitet oavsett var den utförs. 

För forskarutbildningen och forskningen inom högskolan finns fakul
tctsnämnder/sektionsnämndcr. Det är dessa som har ansvaret för den 
vetenskapliga kvalitetsprövningen av de fasta forskningsresurser. som i 
form av fakultctsanslagen ställs till förfogande för forskning och forskarut
bildning inom högskolan. Av flera skäl går det inte att bygga upp en 

fakultetsorganisation med mindre än att verksamheten har en viss om fatt-
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nmg. Fakultetsnämnders och sektionsnämnders verksamhet skall dock 
enligt högskolelagen och högskoleförordningen inte bara avse de universi
tet och högskolor, till vilka de är direkt knutna. Verksamheten skall också 
avse omgivande högskolor. som saknar fasta forskningsresurser. Vilka 
högskolor som på detta sätt hör ihop fakultetsvis anges i högskoleförord
ningen. Att fakultets- och sektionsnämnder verkligen tar ansvar för det 
vetenskapliga arbetet också vid de mindre och medelstora högskolorna och 
för lärarnas forskningsmöjlighcter vid dessa högskolor är väsentligt för 
utvecklingen av hela högskolan. 

Syftet med den svenska modellen är att skapa garantier för· en kvalitets
prövning av alla de resurser, som staten ställer till förfogande för forsk
ning. Att detta syfte också uppnås vittnar OECD-utvärderarnas höga betyg 
om. 

Sedan början av 1980-talet förs en samlad forskningspolitik genom de 
forskningspropositioner. som läggs fram vart tredje år. Här behandlas 
framför allt frågor om forskningens omfattning och inriktning, men också 
andra principiella och övergripande forskningsfrågor. 

Den senaste forskningspropositionen lades fram i februari 1987 och 
avs:\g treårsperioden 1987 /88- 1989/90. Det budgetår. som behandlas i 
årets budgetproposition är således det tredje och sista i den pågående 
planeringsperioden. En ny forskningsproposition skall läggas fram våren 
1990. 

Förberedelserna för denna pågår redan. Inom utbildningsdepartemen
tets område har utredningsuppdrag givits rörande bl. a. stiftelser för sam

verkan mellan högskola och näringsliv. proceduren vid tillsättande av 
professorstjänster, effektiviteten inom forskarutbildningen, vissa frågor 

rörande forskning vid mindre och medelstora högskolor. 
Regeringen utfärdade sommaren 1988 budgetdirektiv inför myndighe

ternas arbete med anslagsframställningar för den kommande treårsperio
den. 1 dessa budgetdirektiv läggs tyngdpunkten på åtgärder för att bibehål
la och stärka den svenska forskningens kvalite internationellt sett. Vidare 
betonas behovet av åtgärder för att förbättra rekryteringen av nya genera
tioner forskare. 

Även andra förberedelser. inte minst det arbete som i enlighet med 
riksdagens uttalande nu bedrivs i syfte att föra över viss del av sektors
forskningsanslagen till högskolan, innebär att forskningen och forskarut
bildningen inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde kommer 

att vara i centrum för den kommande forskningspropositionen. 
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Statsrådet Göransson anför 

6. Svensk kultur- och mediepolitik i ett internationellt perspekiv 

Den svenska kultur- och mediepolitiken utgår i många avseenden från 
det lilla landets och det lilla språkområdets speciella förutsättningar. 

Många av de jämförande studier som görs när det gäller kunskaps- och 

bildningsnivå i olika länder - av vilka några redovisats i det tidigare 
avsnittet om den svenska skolan i ett internationellt perspektiv - visar att 

medborgarna i de små länderna i regel är bättre orienterade om sin 

omvärld än de som bor i stora länder. På samma sätt är kunskaperna i 

främmande språk i regel bättre i de små länderna än i de stora. 
Dessa naturliga fördelar av att tillhöra ett litet språkområde kan lätt 

bytas till nackdelar om det internationella inflytandet tillåts hota eller 

utplåna den egna kulturen. I en allt mer internationaliserad och av mass

medier dominerad värld upplever de små nationerna ofta den kulturella 

påverkan utifrån som ett hot. De behöver skapa ett skydd för den egna 

kulturen som garanterar fortbestånd och utveckling. Det är först när den 
egna kulturen är stark och vital som det finns förutsättningar för ett 

verkligt utbyte med andra länder. 

Sverige är ett litet land med begränsade förutsättningar i förhållande till 

de stora och rika kulturnationerna. Därför blir ett internationellt kulturut
byte särskilt viktigt för oss. Öppenhet mot omvärlden är en livsnödvändig

het för svenska konstnärer och kulturinstitutioner. Att främja utbyte av 
erfarenheter och ideer inom kulturområdet över språk- och nationsgrän

scrna är ett mycket angeläget kulturpolitiskt mål. 

Under de senaste åren har de internationella kontakterna vidgats och 

förstärkts. Det är glädjande att det gått att genomföra större enskilda 

manifestationer i samarbete med olika intressegrupper i samhället. som till 

exempel Nya Sverige-projektet i USA och den kultursatsning i Japan som 
genomfördes i samarbete med de övriga nordiska länderna. Kontakterna 
med Östeuropa har ökat och sker även direkt mellan kulturinstitutioner 
och organisationer. Det ökade svenska kulturbiståndet har inneburit nya 
kontaktytor med och impulser från tredje världen. 

Det svenska engagemanget i internationella organisationer har av hävd 
varit starkt. Under den kommande perioden har vi särskild anledning att 
följa arbetet på kultur- och massmedieområdet inom Europarådet. Vidare 
kommer Sverige att engagera sig i det internationella kultursamarbetet 

inom ramen för UNESCO:s kulturårtionde, liksom i de projekt som plane

ras av det pågående uppföljningsmötet inom ESK-processen för ökad 

samverkan i Europa på kultur- och informationsområdena. 

Trots att Sverige är ett litet land har vi haft många skapande konstnärer 

och artister som vunnit stora internationella framgångar. En av våra starka 

sidor, som kans~c uppmärksammas mer utomlands än här hemma, är vår 

barn- och ungdomskultur. Vi har i Sverige en framstående barn- och 
ungdomslitteratur. med internationella mått mätt. Vi har en imponerande 

filmproduktion med hänsyn till landets storlek. Den kommunala musik
skolan har betytt mycket för ungdomarnas musikaliska fostran och upp-
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komsten av många musikgrupper. Vi anses vara en ledande nation inom 
barn- och ungdomstcater. Detta innebär att vi har konstnärliga och peda
gogiska resurser på barn- och ungdomskulturcns område som det gäller att 
utnyttja väl i det fortsatta kulturpolitiska arbetet. 

Den svenska kultur- och massmediepolitiken syftar till att skapa möjlig
heter för alla till en fördjupning av erfarenheterna och en vidgning av 
perspektiven genom att ta del av och delta i olika former av kultur. För den 
som är van att reflektera över sitt och medmänniskornas liv med hjälp av 
litteraturen. teatern eller konsten är det lätt att ta till sig nya impulser, 
oavsett om de kommer från klassikerna eller avantgardisterna, från den 
egna kulturkretsen eller någon annan. 

Ett av den svenska kulturpolitikens särdrag har varit att vi tidigt utfor
made en sammanhängande politik och praktiska handlingsplaner för de 
statliga insatserna. och en ansvarsfördelning mellan stat, kommun och 
landsting. Det har i stora drag rått enighet om kulturpolitiken och vi har 
idag en basstruktur för kulturverksamhetens yttringar i hela landet. 

Årets budgetförslag innehåller en särskild satsning på en utveckling av 
kulturområdet. Insatser på drygt 100 miljoner kronor föreslås för att 
förstärka och förnya kulturlivet. Den centrala uppgiften för regeringens 
kulturpolitik är att vidga kretsen människor som deltar i kulturlivet. 

En intressant fråga är hur den svenska kulturpolitiken lyckats i förhål
lande till andra länder när det gäller t. ex. geografisk spridning, konstnärs
skapets villkor, kulturvaneförändringar, anslagsutveckling m. m. Sådana 
internationella jämförelser är betydligt svårare att göra på kulturområdet 
än t. ex. på utbildningsområdet. Statistik och annat underlagsmaterial hos 
flertalet av länderna i Europa är ännu alltför outvecklad för att möjliggöra 
sådana jämförelser. Detta har utgjort ett motiv bakom den försöksverk
samhet med s. k. länderförhör inom Europarådet, som har kommit till 
stånd på svenskt initiativ. Ambitionen bakom detta projekt - som berör
des redan i förra årets budgetproposition (s. 523) - är att utveckla instru
ment för utvärdering av kulturpolitik och samtidigt skapa bättre förutsätt
ningar för erfarenhetsutbyte och internationella jämförelser. Den svenska 
kulturpolitiken kommer att granskas under våren J 989. 

Liksom ett väl utvecklat nationellt kulturliv är en förutsättning för 
internationellt utbyte, är det också grunden för massmediernas utveckling. 
En framgångsrik kulturpolitik, som främjar kreativitet och mångfald, 
skapar förutsättningar för ett massmedieinnehåll av god kvalitet. 

Massmedieområdet befinner sig i en snabb förändring som medför att 
beroendet mellan Sverige och utlandet ökar. Teknikens utveckling har 
medfört att helt nya distributionsformcr for framför allt ljud- och bildupp
tagningar har introducerats. Genombrottet för hemvideogrammen i bör
jan av 1980-talet och introduktionen av satellitsänd TV i mitten av decen
niet har i grunden ändrat förutsättningarna för filmen samt radion och 
televisionen. 

I dag sänds ett 40-tal olika TV-kanaler ut från satellit över Europa. 
Några satellitsända programkanaler har ett allmänt inriktat programutbud 
medan andra är specialiserade på en viss typ av program. En del satellitka-
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naler har ett innehåll som helt eller delvis överensstämmer med kanaler 
I 

som sänds ut över marksändare. 
De kommersiellt distribuerade satellitkanalerna finansieras med re

klam, sponsring eller abonnemang. Området präglas av snabba förändring
ar där nya verksamhetsideer lanseras och gamla förändras eller försvinner. 
Under den senaste tiden har det t. ex. märkts en tendens bland satellit-TV
företagen att gå i från de tidigare försöken att nå publik i stora delar av 
Europa med engelskspråkiga sändningar. I stället söker man inrikta sänd
ningarna mot mindre geografiska och språkliga områden. De snabba för
ändringarna gör det emellertid svårt att förutse den framtida utvecklingen. 

Satelliterna har hittills varit av lågetfekttyp, vilket har medfört att det 
främst har varit kabelanslutna hushåll som har kunnat ta emot program
men. Under år 1988 har emellertid några starkare satelliter sänts upp. 
Sändningarna från dessa satelliter kommer, i varje fall nära täckningsom
rådets mitt, att kunna tas emot med så små parabolantenner att det blir 
praktiskt möjligt för enstaka hushåll att ta emot sändningarna med egen 
utrustning. 

Tillgången till nya distributionsvägar har lett till en ökad omsättning och 
ökade inkomster inom film- och TV-branschen. Enligt en uppgift har 
filmproducenternas inkomster trefaldigats i västvärlden under en tioårspe
riod på grund av framväxten av video och betal-TV. 

Satellittelevisionen är en av faktorerna bakom ett ökat intresse för 
reklamfinansierad TV. I många länder har man oroat sig för att de egna 
TV-systemen skall försvagas till följd av konkurrens från satellit-TV och 
TV-sändningar från mäktiga grannländer. En vanlig motåtgärd har varit 
att man har tillåtit mera reklam i de egna sändningarna. Detta kan ske 
genom att reklammängden i de nationella TV-sändningarna tillåts öka 
eller genom att nya marksända TV-kanaler startas. 

Utvecklingen har lett till att en rad nya aktörer har kommit in på 
marknaden. Det rör sig ofta om företag med stora resurser och betydande 
inkomster från annan verksamhet. Några av dem har intressen inom olika 
delar av massmedieområdet och i olika länder. 

Publikens behov av ett ökat TV-utbud verkar emellertid inte alltid ha 
hållit jämna steg med önskan att etablera nya TV- kanaler med reklamfi
nansiering. Därför har många nya TV-kanaler, både satellitsända och 
marksända, haft svårt att hålla sina utfästelser till annonsörerna. Förlus
terna är i många fall stora. 

En följd av att ett ökat antal TV-företag tävlar om inkomsterna från 
reklammarknaden är att programutbudet blir utslätat och likriktat. Det 
finns också en risk för att den nuvarande konkurrensen förbyts i en 
ägarkoncentration inom TV- området där ett litet antal storföretag kom
mer att behärska en stor del av TV-utbudet i Europa. Televisionens möjlig
heter att verka i allmänhetens tjänst skulle inte förstärkas genom en sådan 
utveckling. 

Utvecklingen av satellitsändningar som riktar sig till flera länder i Euro
pa har aktualiserat behovet av gemensamma regler. Av störst intresse för 
oss i Sverige är det arbete som bedrivs inom Europarådet med att få fram 
en europeisk konvention om gränsöverskridande TV-sändningar. 
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Vid en ministerkonferens! Stockholm i november 1988 togs viktiga steg 
mot fullbordandet av en sådan konvention. Konferensen uttalade som sitt 
önskemål att konventionen bör kunna öppnas för undertecknande tidigt 
under år 1989. 

Enligt det förslag till text som nu diskuteras skall de sändande länderna 
åta sig att se till att de sändningar för vilka de har ansvar uppfyller de 
minimiregler som ställs upp i konventionen. De mottagande länderna åtar 
sig att inte hindra mottagning eller vidaresändning av TV-sändningar som 
uppfyller desssa regler. Reglerna behandlar bl. a. reklam och sponsring, 
genmälesrätt och skydd för barn cch ungdom. Konventionstexten innehål
ler även regler för hur tvister mellan länderna om tillämpningen skall 
lösas. 

En viktig utgångspunkt för diskussionerna om europeiskt samarbete på 
TV-området inom Europarådet såväl som EG har varit oron för den stora 
och ökande andelen program från USA, framför allt när det gäller under
hållning. Utöver den starka ställning USA-producerad underhållning intar 
när det gäller TV-utbudet i Europa, kan man också iaktta en ökad andel 
filmer, videogram och översättningslitteratur av underhållningskaraktär 
av samma ursprung. Sammantaget innebär det en ensidighet i kulturinflö
det som oroar många europeiska länder. Detta mönster är också tydligt i 
vårt eget land. De diskussioner om gemensamma regler för TV-sändningar 
över gränserna i Europa som förts i olika fora de senaste åren har betonat 
behovet av ett bättre samarbete inom Europa. Ett exempel på intressanta 
initiativ som tagits, där Sverige inbjudits delta från och med nästa år, är 
det europeiska samarbetet på filmområdet inom det så kallade Eurimage
projektet. Arbetet med gemensamma regler för satellitsändningar syftar 
också till att underlätta utbytet mellan europeiska stater och öka andelen 
europeiskt programmaterial. 

Satellitsändningarna möjliggör ökad tillgång till vissa typer av TV-pro
gram och till förbättrad information om utländska förhållanden. De hus
håll som kan ta emot de satellitsända TV- kanalerna kan använda satellit
programmen för att komplettera den svenska televisionens utbud främst i 
fråga om underhållningsprogram som serier, filmer, musikprogram, sport 
och barnprogram. När det gäller t. ex. nyheter om Sverige, program om 
svensk kultur och svenska samhällsförhållanden, liksom även svenska 
gestaltande produktioner av olika slag, får emellertid även dessa hushåll, 
precis som tidigare, förlita sig på sändningarna från Sveriges Radio-kon
cernen. De hushåll som inte kan se satellitprogrammen (drygt 2,5 miljoner 
hushåll) är, som hittills, hänvisade till Sveriges Radios sändningar för 
program av alla slag. 

Det är viktigt att vi i Sverige även i fortsättningen får tillgång till TV och 
film av god kvalitet och att så många människor som möjligt skall kunna ta 
del av filmer och TV-program av många olika slag. I det sammanhanget är 
det väsentligt att program som berör Sverige och svenska förhållanden och 
verk av svenska upphovsmän är väl företrädda. 

Det är därför också nödvändigt att hålla fast vid att det skall finnas 
radio- och TV-företag som arbetar i allmänhetens tjänst. Detta kräver en 
solid ekonomisk grund och ett finansieringssätt som säkerställer program-
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företagens oberoende ställning. Sveriges Radio-koncernen måste vara rus- Prop. I 988/89: 100 
tad för att kunna hävda sig vid sidan av kommersiella sändarföretag som Bil. 10 
inte har andra syften än att vara lönsamma för sina ägare. 

Den bästa grunden för ett utbyte mellan länder på TV-området är 
välfungerande public service-företag. Detta är något som vi tagit fasta på i 
det utbyte som nu byggs ut mellan de nordiska länderna. Trots att ett 
utbyte via Tele-X visade sig ogenomförbart. bör utbytet mellan länderna 
främjas med de medel som går. 

Ett viktigt steg i det avseendet är det samarbete som inletts mellan 
Sverige och Finland. Med distribution av svenska program i Finland och 
finska program i Sverige har ett viktigt och nära samarbete inletts mellan 
våra länder. 
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A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

40 368690 
36995000 
40620000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 309 000 kr. inte ställts till utbild
ningsdepartementcts disposition till följd av tillämpandet av en utgifts
ram. 

Personal 

Anslag 
Förvalt ni ngskostnadrr 

(därav lönekostnader) 
Bcsvärsnämnd 

Summa 

1988/89 

148 

36 771000 1 

(30937000) 
224000 

36995000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

-4 

+ 3 607000 
(+2168000) 
+ 18000 

+3625000 

' Av angivet belopp har inte 309000 kr. ställts till utbildningsdepartemcntets disposi
tion till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

För utbildningsdepartementets del beräknar jag medel med utgångs
punkt i ett huvudförslag, som fördelas med 5 % över en treårsperiod. Detta 
innebär för budgetåret 1989/90 en besparing med 625 000 kr. Jag har vid 
min anslagsberäkning vidare tagit hänsyn till - genom omprioriteringar 
inom departementets verksamhetsområde - behovet av ökade resurser 
för reseverksamheten i departementet m. m. Dessutom har jag i mitt 

förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för Besvärsnämnden 
för högskoleutbildning fr. o. m. den I juli 1989. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildningsdc:partc:mentet för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag av 40620000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

21943056 
16613000 
17493000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

88954 

att till Utrc:dningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett rescr
vationsanslag av 17 493 000 kr. 
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B. SKOLVÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Statsrådet Göransson anför 

Min anmälan av avsnittet sker efter samråd med utbildningsministern i de 
delar förslagen berör hans ansvarsområde. 

I . Lärarfrågor 

I. I Fortbildning av grundskolans lärare 

Genom den nya lärarutbildning som riksdagen fattade beslut om våren 
1985 (prop. 1984/85: 122. UbU 31, rskr. 366) och som inletts detta läsår 
har grunden lagts för en långsiktig förnyelse och utveckling av det inre 
arbetet i grundskolan. 

De nya lärarna börjar komma ut på arbetsmarknaden först under år 
1992. Det betyder att det kommer att gå flera år in på 1990-talet innan 
effekterna av lärarnas nya grundutbildning får något märkbart genomslag i 
den praktiska skolvardagen. Detta betyder i sin tur - för att en behövlig 
utveckling av arbetssätt och innehåll i skolan skall kunna åstadkommas 
dessförinnan - att förändringen av lärarutbildningen måste förenas med 
utbildningsinsatser som riktar sig också till de nu verksamma lärarna. 

1 syfte att åstadkomma en breddad och fördjupad kompetens hos lärarna 
och för att få ett snabbare genomslag av de kvalitetshöjande effekter i olika 
avseenden som ligger i den nya lärarutbildningen, drog jag i förra årets 
budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. I 0 s. 50.- 56) upp riktlinjer för 
ett tioårigt fortbildningsprogram för lärarna i grundskolan. Riksdagen 
anslöt sig till min bedömning av behovet av ett sådant program liksom till 
dess principiella uppläggning. innehåll och finansiering (UbU 12. rskr. 
203). 

I samma proposition betonade jag. liksom sedermera riksdagen i sitt 
beslut om fortbildning. vikten av att fortbildningsprogrammet förbereds 
på ett noggrant sätt. Jag vill nu för riksdagen redovisa det aktuella plane
ringslägct. Jag vill samtidigt göra några klarlägganden om programmets 
innehåll och omfattning. I anslutning därtill kommer jag också att redovisa 
mina ställningstaganden till vissa i sammanhanget aktuella förslag i skol
överstyrelsens (SÖ) anslagsframställning. 

Fortbildningsprogrammet för grundskolan skall starta nästkommande 

höst och pågå under minst en tioårsperiod. Inför igångsättningen pågår nu 
ett intensivt planerings- och förberedelsearbete på lokal, regional och 
central nivå. Den valda strategin för denna omfattande fortbildningssats
ning - en skolbaserad fortbildning som är förankrad i faktiska behov, 
lokala initiativ och lokala beslut - har skapat ett intresse och ett engage
mang till förnyelse och utveckling bland lärarna som jag finner mycket 
glädjande. 

I enlighet med vad som aviserades i förra årets budgetproposition har 
regeringen gett SÖ i uppdrag att utarbeta ett servicematerial till stöd för 
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kommunerna i planeringen av fortbildningen. Enligt vad jag erfarit kom- Prop. 1988/89: I 00 
mer materialet att vara klart under våren 1989. Det är min förhoppning att Bil. I 0 
detta servicematerial skall ge ett bra underlag som vägledning åt kommu-
nerna i planeringsarbetet. Det är viktigt att materialet inte ses som något 
som skall gälla för hela tioårsperioden utan att det kontinuerligt kan 
revideras. Jag utgår därför från att SÖ även fortsättningsvis kommer att 
följa och med olika insatser stödja och stimulera detta viktiga utvecklings-
arbctc i grundskolan genom att inhämta och sprida de erfarenheter som 
görs. 

Den inriktning av lärarfortbildningen i grundskolan som riksdag och 
regering har lagt fast innebär att följande områden skall prioriteras: 
- Fortbildning för att utveckla den allmänna och specialpedagogiska 

kompetensen hos alla lärare. 
- Fortbildning av klasslärare på låg- och mellanstadierna i antingen mate

matik och naturorienterande ämnen eller svenska. 
- Fortbildning av ämneslärare på högstadiet i ytterligare ämnen, framför 

allt i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen samt i mate
matik. 
Många kommuner har redan nu kommit långt i planeringen av fortbild

ningen. Från många håll har man påtalat att de mycket bestämda priorite
ringar som riksdag och regering i det här fallet har gjort leder till att andra 
fortbildningsbchov inte kan tillgodoses så snabbt som man anser önskvärt. 
Till dem hör bl. a. fortbildning för att vidga lågstadielärarnas tjänstgöring 
till att omfatta även årskurserna 4- 7, fortbildning för att vidga mellansta
dielärarnas tjänstgöring till att omfatta även årskurserna 1-3 och 7, 
alternativt 7 -9, fortbildning för att vidga högstadielärarnas tjänstgöring 

till att omfatta även årskurserna 4-6 samt fortbildning för att bredda 
ämneskompctensen hos lärarna i s. k. praktiskt-estetiska ämnen och hem
språk. 

Dessa och andra behov av fortbildning som framhållits frän olika häll 
har ofta sin utgångspunkt i uppfattningen att alla befintliga lärare fullt ut 
skall bli utbildningsmässigt jämställda med sina nyutbildade kolleger. 
Sådana önskemål är dock enligt min mening inte möjliga att tillmötesgå. 
Den nya lärarutbildningen skiljer sig allt för mycket frän den hittillsvaran
de för att detta skall vara ett realistiskt mål. Att fullt ut fortbilda alla 
befintliga lärare så att de till alla delar får en utbildning som motsvarar den 
som de nya lärarna kommer att ha, skulle vara ett så stort åtagande att det 
inte ens med betydligt utökade ekonomiska resurser skulle vara möjligt att 
tillgodose det. Det är heller inte i praktiken möjligt för högskoleväsendet 
att vid sidan av den nya grundutbildningen ta på sig en så omfattande 
uppgift. Redan den fortbildning som prioriterats kommer att ställa mycket 
stora krav på högskolan. Det finns heller inte som jag påpekade i förra 
årets budgetproposition praktiska förutsättningar för lärare att mera all
mänt undervisa på nya stadier. 

Den prioritering av fortbildningsbehov som riksdag och regering har 
gjort har skett med utgångspunkt i behov som enligt min mening är särskilt 
viktiga när det gäller att fä till stånd en förändring och en utveckling av 
grundskolan. Prioriteringarna är också verklighctsanknutna eftersom de 30 



lärare som genomgår fortbildningen i allmänhet också kan förväntas un
dervisa inom de områden de fartbildas i. Därutöver har självfallet också 
de ekonomiska resurser som står till förfogande varit en given utgångs
punkt. 

Med dessa utgångspunkter finns det enligt min mening inga förutsätt
ningar att mera allmänt tillgodose de ytterligare önskemål om fortbildning 
som nu anmäls från olika håll. Under vissa bestämda förutsättningar finns 
ändock möjlighet att i viss utsträckning beakta också sådana behov. En 
självklar förutsättning för detta är då naturligtvis att tillgängliga resurser 
medger det. En annan förutsättning är att kommunen i sin lokala fortbild
ningsplan har garanterat att de tre prioriterade fortbildningsområdena 
kommer att kunna tillgodoses planenligt, dvs. under den kommande tio
årsperioden. Ytterligare en förutsättning är att fortbildningen riktas till de 
lärare som själva önskar sådan fortbildning och som i praktiken också 
kommer att tjänstgöra i ämnen och årskurser som de i dag inte har 
utbildning för. 

Den prioriterade fortbildningen av klasslärare i antingen matematik och 
naturorienterande ämnen eller svenska syftar till att öka deras förutsätt
ningar att träna elevernas kunskaper och färdigheter i dessa basämnen. Att 
fortbildningen gäller antingen matematik och naturorienterande ämnen 
eller svenska beror dels på att motsvarande fördjupningsalternativ finns på 
grundskollärarlinjen med inriktning mot årskurserna 1- 7, dels på det 
samband som finns mellan fortbildningen och de nya lärartjänster som 
enligt riksdagens beslut skall införas i grundskolan i början på 1990-talet. 
Detta får till följd att den enskilde klassläraren redan i fortbildningen 
måste inriktas mot en av de nya lärartjänsterna. Utgångspunkten bör 
därvid vara att läraren skall övergå till den tjänst i det nya tjänstesystemet 
som närmast svarar mot den som han/hon innehar. För klasslärare i 
allmänhet innebär det, enligt min mening, antingen tjänst för undervis
ning i årskurserna 1 - 7 med inriktning mot svenska och samhällsoriente
rande ämnen eller tjänst för undervisning i samma årskurser men med 
inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen. 

För vissa klasslärare bör det dock kunna bli aktuellt med överföring till 
någon annan tjänst. Jag tänker t. ex. på sådana klasslärare som redan 
tidigare har genomgått fortbildning och vidareutbildning i ett eller flera 
ämnen eller som redan nu tjänstgör på andra stadier. Sådana lärare bör 
efter prövning av skolstyrelsen kunna komma i fråga till tjänst för under
visning i årskurserna 4-9. För att klarlägga förutsättningarna för överfö
ringen av de befintliga lärarna till de nya lärartjänsterna avser jag att inom 
kort återkomma till regeringen med förslag till riktlinjer. 

De nyutbildade lärarna med inriktning mot årskurserna 1-7 kommer 
att ha en fördjupad utbildning i antingen svenska och samhällsorienteran
de ämnen eller matematik och naturorienterande ämnen. De som valt 
fördjupning i matematik och naturorienterande ämnen kommer att ha läst 
15 poäng i matematik och 35 poäng i naturorienterande ämnen. Detta 
innebär en markant kvalitetshöjningjämfört med tidigare utbildningar för 
lärare på dessa stadier. Kvalitetshöjningen är motiverad av de allvarliga 
brister som under senare år har kunnat konstateras beträffande klasslärar-
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nas ämnesteoretiska och ämnesmetodiska kunskaper inom dessa områ- Prop. 1988/89: 100 
den. Även med beaktande av att många lärare genom redan vidtagna Bil. 10 
fortbildningsinsatser väsentligt förbättrat sin kompetens i matematik och 
naturorienterande ämnen måste det konstateras att fortbildningsbehovet 
alltjämt är stort i dessa ämnen och betydligt större än vad jag bedömde i 
förra årets budgetproposition. SÖ:s analys av fortbildningsbehoven har 
visat detta. Grundat på denna analys menar jag att klasslärarnas fortbild-
ning i matematik och naturorienterande ämnen bör få en omfattning av 

vardera fem veckor. 
För att denna utökade fortbildningsinsats skall rymmas inom den re

sursram som beräknats för klasslärarnas ämnesfortbildning måste fortbild
ningens omfattning i svenska minskas. Jag ser inte detta som något större 
problem, eftersom klasslärarna ändå har förhållandevis goda kunskaper i 

detta ämne. 
För att skolan skall klara av en så omfattande fortbildningssatsning som 

det här är fråga om är det uppenbart att nya och otraditionella former för 
fortbildningen behöver prövas. Detta är viktigt inte enbart av ekonomiska 
skäl utan framför allt för att skolans huvuduppgift att meddela undervis
ning skall störas så lite som möjligt under den tid då lärarna fortbildar sig. 
Detta har riksdagen också understrukit i sitt beslut om fortbildning (UbU 
1987/88: 12 s. 12). 

Riksdagen har genom beslut om tilläggsbudget Il (prop. 1987 /88: 125 
bil. 5. KrU 23, rskr. 287) bemyndigat regeringen att ställa särskilda medel 
till Sveriges Radio AB:s förfogande för Utbildningsradions programverk

samhet i samband med särskilt angelägen fortbildning av skolans personal. 
Den nu aktuella fortbildningssatsningen i grundskolan ser jag som exempel 
på sådan angelägen fortbildning där särskilda bidrag bör ges. Regeringen 
har därför genom beslut den L 5 december L 988 anslagit 1,5 milj. kr. till 
Sveriges Radio AB för Utbildningsradions medverkan i grundskollärar
fortbildningen. Enligt vad Utbildningsradion har upplyst skall insatserna i 
första hand omfatta etersända program inom det allmänt kompetens
höjande fortbildningsområdet samt den del av fortbildningsprogrammet 
som avser ämnesfördjupning för låg- och mellanstadiernas lärare. Jag 
räknar med att kommunerna vid genomförandet av sina lokala fortbild
ningsprogram skall utnyttja sig av det stora programutbud som Utbild
ningsradion sålunda planerar inom dessa båda områden i samarbete med 
SÖ och fortbildningsnämnderna. 

SÖ har i årets anslagsframställning föreslagit att de prioriterade fortbild
ningsområden som riksdag och regering har fastställt för grundskollärar
fortbildningen skall kompletteras med en fortbildning i engelska för klass
lärare. 

Som jag tidigare har nämnt anser jag att de prioriterade fortbildnings
områdena är de mest nödvändiga att satsa på för att förbättra undervis
ningen i grundskolan. Därför är det angeläget att garantera att de också 
tillgodoses före de andra behov som föreligger, exempelvis engelska för 
klasslärare. Jag är således inte beredd att följa SÖ:s förslag på denna punkt. 

SÖ har också föreslagit att även andra lärarkategorier med samma 
grundutbildning som klasslärarna i grundskolan skall ges möjlighet att 32 



tillsammans med dem komplettera sin grundläggande ämnesmässiga ut
bildning i naturorienterande ämnen, matematik och svenska. SÖ:s förslag 
avser tvåspråkiga klasslärare och speciallärare i grundskolan, vissa lärare i 
sameskolan, särskolan och specialskolan samt lärare inom grundvux. 

SÖ har vidare föreslagit att ämneslärare i samhällsorienterande ämnen, 
naturorienterande ämnen och matematik i sameskolan, särskolan, special
skolan samt inom försöksverksamheten med tvåspråkig undervisning på 
finska och svenska på grundskolans högstadium skall få genomgå samma 
prioriterade ämnesfortbildning som lärarna på grundskolans högstadium. 

Jag vill med anledning av vad SÖ här har tagit upp endast klargöra att 
klasslärarna och ämneslärarna i grundskolan och grundvux redan omfattas 
av de prioriteringar som riksdagen och regeringen i det här sammanhanget 
har gjort. Övriga här nämnda lärarkategorier omfattas däremot inte. De 

tjänstgör vid skolformer där skolornas styrelser själva måste få ta ställning 
till om och i så fall i vilken form de önskar delta med sina lärare i 
grundskolans och grundvux nya fortbildningsprogram. Däri ingår också 
att besluta om medel för ändamålet ur resp. skolforms statsbidrag för lokal 
skolutveckling. 

Vad gäller sameskolans lärare ser jag det dock för egen del som naturligt 

att de ges möjlighet att genomgå samma fortbildning som grundskolans 
lärare på den ort sameskolan är belägen. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag här har 
anfört om fortbildning av lärare i anslutning till den nya lärarutbildningen 
för grundskolan. 

1.2 Äldre lärare 

De senaste åren har det förts en debatt om vissa äldre lärares arbetssitua
tion i skolan. Debatten har tagit sin utgångspunkt i statistik från bl. a. 
arbetarskyddsstyrelsen som visar att en del äldre lärare har svårigheter att 
upprätthålla hel tjänst. De har också en relativt sett högre sjukfrånvaro än 
andra lärare. De förhandlande parterna har i det senaste avtalet (RALS 
1988) kommit överens om att var för sig verka för att underlätta för äldre 
lärare att upprätthålla hel tjänst. 

.Ä. ven om antalet äldre lärare med svårigheter av nämnda slag totalt sett 
är litet och trots att det redan i dag finns vissa instrument för att komma 
till rätta med svårigheterna, menar jag att problemet som sådant måste tas 
på allvar. Jag har därför sett det som viktigt att tillmötesgå parternas 
önskemål och försöka hitta bättre och mer effektiva instrument för att lösa 

de äldre lärarnas problem i skolarbetet. Sådana lösningar måste dock för 
statens del sökas inom ramen för de resurser som i dag står till skolans 
förfogande. 

Den närmast till hands liggande lösningen på de äldre lärarnas problem 
är naturligtvis att de bereds annan och mer varierad undervisning i sin 
tjänst. En annan lösning kan vara att de får ett mindre koncentrerat 
schema. Sådana lösningar är emellertid inte alltid tillräckliga. Ett alterna
tiv är därför att möjliggöra för dem att i någon utsträckning. för kortare 
eller längre tid, utföra andra arbetsuppgifter än undervisning inom ramen 

3 Riksdag<'n 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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för sin tjänst. Vissa bestämmelser i avtal liksom bestämmelser i skoiför- Prop. 1988/89: l 00 
fattningarna om vad som kan ingå i en statligt reglerad lärartjänst lägger Bil. lO 
emellertid. helt eller delvis, hinder i vägen för sådana lösningar. De bör 
därför, enligt min mening, ändras och göras mer flexibla. 

När det gäller skolförfattningarna avser jag att senare återkomma till 

regeringen med förslag till ändrade bestämmelser av den innebörd som jag 
här har redovisat. 

Jag vill dock understryka att man inte löser de äldre lärarnas problem 
enbart genom ändringar i skolförfattningarna. Även andra åtgärder be

hövs. Jag tänker då bl. a. på åtgärder inom lärarnas grundutbildning samt 

på avtalslösningar av olika slag, somt. ex. en flexiblare arbetstidsreglering 

för alla lärare. En sådan åtgärd skulle väsentligt kunna förbättra de äldre 

lärarnas situation samtidigt som den verksamt skulle kunna bidra till att 

inför framtiden förebygga liknande problem bland de yngre lärarna. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag här har 

anfört om att även verksamhet som inte är statsbidragsberättigad skall fä 

inräknas i en statligt reglerad tjänst som lärare. 

1.3 Tillgången på lärare 

En god tillgång på väl utbildade lärare är den viktigaste förutsättningen för 
att skolan skall lyckas med sin huvuduppgift att ge alla elever goda kunska

per och färdigheter. Det är därför med oro som jag har noterat rapporterna 

under senare tid om lärarsituationen i grundskolan. 

Rapporterna visar att antalet obehöriga lärare i grundskolan ökar samti
digt som ca 30% av utbildningsplatserna på den nya grundskollärarlinjen 
är obesatta. Om dessa problem enbart är tillfälliga eller om de är av mera 
bestående slag går inte att säga definitivt i dag. Under alla förhållanden ser 

jag tendensen som sådan så pass oroande att de bakomliggande orsakerna 
måste analyseras närmare. Ett annat skäl för detta är att elevantalet i 
grundskolan kommer att öka markant en bit in på 1990-talet samtidigt 
som då också pensionsavgångarna bland lärarna ökar. Jag avser därför att 

inom utbildningsdepartementet inrätta en särskild arbetsgrupp för att 

analysera dessa frågor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dels föreslår riksdagen att godkänna vad jag har ~örordat om att 

även verksamhet som inte är statsbidragsberättigad skall fä inräknas 

i en statligt reglerad tjänst som lärare, 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

fortbildning av lärare. 
34 



2. En internationalisering av ungdomsskolan 

SÖ har i sin anslagsframställning lagt fram ett handlingsprogram för sko
lans internationalisering. Programmet utgör en redovisning av ett rege
ringsuppdrag från våren 1987. Med "skolans internationalisering" vill SÖ 
"öka skolans förutsättningar att bidra till att vårt lands förbindelser på 
olika områden med andra länder utvecklas och stärks, kort sagt öppna 
Sverige mot världen". 

Som SÖ konstaterar har begreppet internationalisering stor spännvidd. 
Med den risk som alltid finns med en förenkling kan man enligt SÖ tala 
om två huvudlinjer - solidaritetsaspekten och näringslivsaspekten eller 
svenska insatser för en global välfärd och svenska företags möjligheter att 
hävda sig i internationell konkurrens. 

SÖ har i sin behandling gett en viss dominans åt solidaritetsaspekten. 
Denna prioritering är, som jag ser det, naturlig utifrån läroplanernas mål 
och riktlinjer. Överlevnads- och solidaritetsfrågor, frågor som rör grund
läggande mänskliga rättigheter och fred skall behandlas i undervisningen, 
och mitt intryck är också att så görs i ökande grad. Riktlinjer finns, 
material finns och - det viktigaste - lärare och elevers engagemang finns. 
Detta manifesterades tydligt i höstas på SÖ:s konferens "Skolan och värl
den". 

Jag vill också nämna att ett stort antal olika myndigheter och organisa
tioner var för sig eller i samverkan har sammanställt material för skolbruk 
om de stora överlevnadsfrågorna. De fördelar också icke obetydliga belopp 
till skolans internationaliseringsarbete. Så fick t. ex. förra året Myrdalsstif
telsen. Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska FN-förbundet 3,6 
milj. kr. av regeringen för sitt stora skolprojekt som omfattar alla stadier i 
skolan. Medlen används till material, fortbildning och andra aktiviteter 
för att öka kunskapen och förståelsen hos barn och ungdomar för fredsfrå
gor och internationella frågor. 

Inom ramen för UNESCO:s verksamhet pågår sedan länge ett skol
projekt kallat ASP RO (Associatcd Schools Project). Dess syfte är att främ
ja internationell förståelse och fredligt samarbete. I Sverige deltar ett tiotal 
skolor med kontaktskolor i andra länder. Jag har erfarit att de svenska 
skolorna har prioriterat samarbete kring frågor om mänskliga rättigheter 
och andra länders kulturer. Jag ser detta som ännu ett exempel på det 
intresse och engagemang som finns för de stora internationella frågorna 
bland elever och lärare i svenska skolor. 

Lärarnas intresse för internationella frågor kan också utläsas av att 
sådana rangordnades som nummer sju av 29 i en SIFO-undersökning om 
vad som är viktigt i grundskolans undervisning. Elever får också genom ett 
förtjänstfullt arbete av Elevorganisationen tillfälle att göra egna insatser 
för internationell solidaritet genom Operation Dagsverke, något som jag 
finner väl värt att stödjas inom ramen för skolarbetet. 

Det bör således enligt min mening stå helt klart för skolstyrelser och 
skolledare hur viktiga dessa prioriteringar är. Det är först genom dessas 
stöd som lärares och elevers engagemang på allvar leder till att skolverk
samheten genomsyras av läroplanens anda i dessa frågor. 
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När det glillcr SÖ:s förslag om resurser för regional samordning av 

åtgärder för skolans internationalisering är jag inte beredd att föreslå 
siirskilda medel. Den del av internationaliseringen som med sin grund i 
läroplanen berör skolans inre arbete utgör en naturlig del av länsskolnämn
dernas ordinarie arbete. Länsskolnämnderna bör här kunna använda sig 

av de lärare som genomgått utbildning av skilda slag med inriktning på 

internationella frågor, bl. a. genom SIDA:s försorg, i synnerhet som de. 
enligt SÖ, hittills varit en föga utnyttjad tillgång. Länsskolnämnderna bör 
således ta till vara och sprida den kunskap som finns hos bl. a. dessa lärare 

och stimulera andra lärare att skaffa sig sådana kunskaper att de kan bli 

lokala resurspersoner för skolans internationalisering och för att initiera 
pedagogiskt utvecklingsarbete och samla upp och föra vidare erfarenheter 

från detta. 

Om härutöver särskilda insatser behövs av länsskolnämnderna. bör 

dessa kunna göras inom de ekonomiska ramar nämnderna redan dispone

rar. Ytterligare utrymme kan för övrigt skapas genom regeringens förslag i 
propositionen (1988/89:4) om skolans utveckling och styrning om att 

länsskolnämnderna inte längre skall tillsätta rektors-, studierektors- och 
lcktorstjänstcr. Här bör vissa resurser komma att frigöras. Som jag nyss 

redovisade görs också redan omfattande insatser till stöd för skolans 

undervisning om internationella frågor. 

Av dessa skäl är jag inte heller beredd att föreslå extra medel för 
bearbetning och komplettering av material om de aktuella frågorna eller 

försöksverksamhet och utvccklingsarbetc enligt SÖ:s förslag. Däremot in

ryms vad som i SÖ:s anslagsframställning sägs om lärarstipendier och 

'\ärarutbytesverksamhet i de förslag som jag senare kommer att lägga fram 
(anslaget B 3. Stöd för ut veckling av skolväsendet). 

Som utbildningsministern redan framhållit i inledningen ökar högsko
lans insatser för internationalisering av utbildningen. Det är även av det 
skälet naturligt att intensifiera insatserna för att göra också ungdomssko
lan mer medvetet internationell. Liksom för högskolan är det viktigt att 
detta kan ske genom direkta personliga kontakter. Det kan bl. a. gälla att ta 
vara på de många goda ansatser i form av t. ex. vänortsutbytc som redan 

finns. Jag har som ett bland många exempel fått ta del av hur ett intressant 
projekt håller på att växa fram mellan Sverige och Frankrike. Ett antal 

lärare vid franska skolor med svenska gästclevcr har erbjudits att besöka 

kolleger vid deras svenska elevers gymnasieskolor. Besöket kommer att 

genomföras under våren 1989, varefter svenska lärare kommer att erbju

das ett motsvarande besök vid de franska kollegernas skolor. 

Jag kommer senare att föreslå att särskilda medel anslås till resestipen

dier för att lärare, med visst försteg för lärare i gymnasieskolan. skall få 
möjlighet att med kolleger i andra länder diskutera frågor som gäller den 
egna skolans verksamhet. Det är angeläget att rcscvcrksamhcten anknyts 

till skolornas lokala utvccklingsarbete. Genom att t. ex. studera innehåll. 
arbetssätt och liiromcdcl i en utländsk skola bör lärare också kunna få 
värdefulla perspektiv på den svenska skolan och på den egna verksamhe

ten. En internationell referensram är en god grund för att värdera den egna 

situationen. En sädan referensram har enligt min mening också ett egen-
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värde för skolan och utgör i sig en viktig faktor i begreppet kvalitet. 
Exempel härpå finns att hämta från alla ämnesområden - t. ex. för yrkes
utbildningens del från den nordiska konferens om yrkesutbildningens 
internationalisering som hölls i Norrköping hösten 1987. 

Jag finner det naturligt att denna verksamhet i första hand inriktas mot 
de andra nordiska länderna och andra länder med ett i förhållande till 
Sverige någorlunda likartat utbildningssystem. Verksamheten kommer 
självklart också att ge en allmänt ökad insikt om internationella förhållan
den, till gagn för hela undervisningen. 

Jag vill också nämna ytterligare en aspekt som kan hjälpa oss fram till en 
internationaliserad skola. Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle, och 
praktiskt taget alla lärare kommer i kontakt med elever som är invandrare 
eller har invandrarbakgrund. Detta kräver insikt om och förståelse för 
invandrarnas ursprungsländer. För arbetet med internationalisering är det 
därför viktigt att se invandrareleverna som den tillgång de är. 

Begreppet internationalisering innefattar ju även invandrar- och flyk
tingfrågor. Just genom att vårt land blivit ett mångkulturellt samhälle, 
upplever eleverna världen i dag som en naturlig del av skolans vardag. 
Genom de barn och ungdomar som kommit hit som invandrare och 
flyktingar finns goda möjligheter att tidigt i skolarbetet bygga upp ett 
internationellt perspektiv med ömsesidig respekt och förståelse i klassen, 
skolan och närsamhället. Därmed kan en process startas på väg mot 
samhörighet mellan olika grupper i det svenska samhället och mot interna
tionell solidaritet. 

Jag har därför med tillfredsställelse tagit del av de försök man bl. a. på 
invandrarvcrkets (SIV) initiativ gör för att pröva hur invandrarelevcr kan 
medverka i undervisningen med de erfarenheter de bär med sig. Man 
söker därvid pröva arbetssätt som betonar likheter mer än olikheter. 
Teman som är lika viktiga och intressanta för alla kan vara just framtids-, 
freds- och miljöfrågor. I det arbetet kan man naturligt bygga på alla elevers 
erfarenheter, där alla synpunkter och värderingar är lika giltiga, oavsett 
kulturell bakgrund. 

Jag vill i sammanhanget också nämna att värdefulla initiativ har tagits 
av kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet. Bl. a. har denna i 
samarbete med SIV inbjudit företrädare för länsskolnämnder till konfe
renser rörande bl. a. etniska relationer. Jag har också av statsrådet G. 
Andersson fått veta att SIV:s medel för projektbidrag föreslås bli ökade. 
Eftersom syftet bl. a. är att föra vidare vissa av kommissionens initiativ, 
ser jag också här vissa möjligheter till stöd för värdefulla projekt i den 
alltmer mångkulturella skolan. 

Det finns slutligen även andra aspekter på internationaliseringen som 
bör uppmärksammas. Jag har i det tidigare visat på hur mycket engage
mang som redan linns i skolorna för att arbeta i läroplanernas anda när det 
gäller solidaritets- och övcrlevnadsfrågorna. En viktig förutsättning för 
internationellt engagemang är språkkunskaper. Även inom språkundervis
ningen har det på de senaste åren tagits glädjande lokala initiativ för att 
förbättra elevers möjligheter att studera språk. För grundskolans del tän
ker jag här på försöken med s. k. dubbelt tillval, som ger fler elever 
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möjlighet att läsa ett språk utan att avstå från ett annat tillvalsämne. För Prop. 1988/89: 100 
gymnasieskolans del har utbildningsministern med särskilt intresse upp- Bil. 10 
märksammat de försök som nu finns att bedriva undervisningen i ämnen 
och t. o. m. hela studiegångar på engelska, t. ex. samhällsvetenskaplig linje i 
Stockholm och olika byggtekniska utbildningar i Norrköping. De senare är 
särskilt intressanta genom att de kan ge en god grund för arbete utomlands, 
t. ex. för svensk industri i utvecklingsländcr. Jag räknar med att en viss, 
mindre del av de medel som jag här talat om skall kunna användas för viss 
fortbildning av lärare inom dessa verksamheter. 

3. Teckenspråksundcrvisning 

Frågan om teckenspråkets användning vid undervisning av döva har varit 
föremål för debatt alltsedan döva barn började få undervisning. 

Vid slutet av 1970-talct och början av 1980-talet fördes en debatt om 
vikten och betydelsen av en tvåspråkig undervisning i specialskolan för 
döva. Debatten och den forskning som bedrivits inom detta område har 
inneburit att vi i Sverige har blivit alltmer övertygade om teckenspråkets 
stora betydelse för döva och deras utveckling. 

Teckenspråket är det naturliga umgängesspråket för döva och gravt 
hörselskadade och det är också det språk som döva lär sig spontant och 
betraktar som sitt första språk. Inte minst efter starka krav från de döva 

och deras intresseorganisationer har samhället accepterat detta förhållan
de. 

Den förändrade attityden till teckenspråket gör att insatser behövs såväl 
inom grundskolan och gymnasieskolan som specialskolan för att ge tec
kenspråksundervisningcn en stärkt ställning inom skolväsendet. Allra vik
tigast enligt min mening är åtgärder för att undervisningen i specialskolan 
för döva och gravt hörselskadade elever skall kunna bedrivas i en tcckcn
språkig miljö. För att så skall bli fallet fordras dels att det finns lärare med 
särskilda tjänster i teckenspråk. dels att lärarna som undervisar i special
skolan har goda kunskaper i teckenspråket. 

Vad gäller behovet av tcckenspråkskunniga lärare har regeringen i spc
cialskolförordningen (1965:478) och i gymnasieförordningen (1987: 743) 
föreskrivit att vid specialskolan resp. gymnasieutbildningen för döva och 
hörselskadade i Örebro fr. o. m. den 1 juli 1989 får finnas tjänster som 
lärare för undervisning i teckenspråk och svenska för döva elever. 

När det gäller fortbildning i teckenspråk för specialskolans lärare vill jag 
anföra följande. 

Som läroplan för specialskolan gäller 1980 års läroplan för grundskolan 
(Lgr 80) med de ändringar och tillägg som SÖ fastställer med hänsyn till 
elevernas handikapp. I de kompletterande föreskrifter som utfärdades år 
1983 fastlades målet om tvåspråkighet (teckenspråk och svenska) för spe
cialskolan. Teckenspråk infördes då som obligatoriskt ämne i special
skolan för döva. 

Målet om tvåspråkighet fastställdes trots att det stod klart att förverkli
gandet av en tvåspråkig dövskola skulle komma att ta tid. Hindren har 38 



bl. a. varit brist på praktisk erfarenhet av tvåspråkig undervisning, otill
räcklig kunskap om svenska för döva, outvecklad metodik och inte minst 
bristen på teckenspråkskunniga lärarutbildare. På senare år har kritiken 
vuxit mot att förverkligandet av målet om tvåspråkighet tar så lång tid. 

Sedan läroplanen infördes år 1983 har fortbildning i teckenspråk priori
terats högt av specialskolorna. De medel som varit avsatta för fortbildning 
har dock inte varit tillräckliga för att lärarna inom rimlig tid skall kunna 
tillägna sig tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa på teckenspråk. 

Enligt min mening är det angeläget med en intensifierad satsning på 
fortbildning för att lärarna skall få tillräckliga kunskaper i teckenspråk. Jag 
föreslår därför. i enlighet med SÖ:s förslag, att 3 milj. kr. årligen anvisas 
under en femårsperiod för att ca 30 lärare årligen skall få genomgå en kurs 
i teckenspråk omfattande ca 20 studieveckor. Jag återkommer i frågan 
under anslaget B 14. Specialskolan m. m.:Utbildningskostnader. 

En ytterligare åtgärd som jag ser som viktig i detta sammanhang är att 
hörande elever med döva föräldrar eller döva syskon får undervisning i 
teckenspråk. I detta syfte kommer jag under anslaget B 10. Särskilda 

insatser inom skolområdet att föreslå att planeringsberedningarna ges ett 
samordningsansvar för sådan undervisning. 

Utbildningsministern kommer senare under anslaget C 6. Bidrag till 
driften av folkhögskolor m. m. att föreslå ökade medel till utbildning för 
teckenspråkslärare samt för teekenspråkstolkar. 

Under anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar föreslås 
även att särskilda medel skall utgå för ett studiesocialt stöd till föräldrar till 
döva eller gravt hörselskadade barn som vill delta i kurser i teckenspråk. 

4. Lokala skolplaner 

I propositionen 1988/89: 4 om skolans ut veckling och styrning föreslog jag 
att varje kommun skall upprätta och anta en plan för sitt skolväsen (s. 18). 
Jag anmälde därvid att jag senare skulle återkomma med förslag till lag om 
ändring i skollagen vad gäller kommunfullmäktiges antagande av sådan 
plan. 

Jag föreslår nu att bestämmelser om lokala skolplaner tas in i en ny 
paragraf. 2 kap. 11 §, i lagen. Skolplaner skall antas för grundskolan och 
gymnasieskolan. Den landstingskommunala gymnasieskolan berörs inte 
av förslaget. Om en kommun anordnar särskola i fall som avses i 6 kap. 2 § 
skollagen (1985: 1100) skall skolplanen omfatta även särskolan. Utbild

ningsministern kommer senare under anslaget C I. Bidrag till kommunal 
utbildning för vuxna. att föreslå att en skolplan också skall omfatta sådan 
grundutbildning för vuxna (grundvux), kommunal vuxenutbildning 

(komvux) samt vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) 
som kommunen är huvudman för. 

Skolplaner bör antas vart tredje år. lämpligen det år som följer närmast 
efter det när allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum. De nya 
bestämmelserna bör träda i kraft den I juli 1989. Det är emellertid angelä
get att kommunerna får ordentlig tid att förbereda sig innan en skolplan 
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beslutas första gången. Härigenom ökar förutsättningarna för att planen 
skall bli ett dokument av hög kvalitet. Det bör därför vara möjligt för 
kommunerna att anta en första skolplan under något av åren 1990- 1992. 

Som framgår av inledningen planeras flera avgörande beslut om gymna
sieskolans struktur i början av 1990-talet. Kommunernas planeringsförut
sättningar är därför de närmaste åren mer osäkra för gymnasieskolan än 
för grundskolan. Till en bit in på 1990-talet kan därför skolplanerna för 
gymnasieskolan behöva ha en lägre ambitionsnivå vad gäller konkretion 
och framförhållning. 

En kommun bör ges möjlighet att anta sin skolplan för kortare tid än den 
treårsperiod som följer av lagförslaget. Även i sådana fall skall dock en 
skolplan alltid antas det år som föreslås i lagförslaget. 

Skolplanen är i grunden ett dokument i vilket den lokalt politiskt ansva
riga nivån skall ange de insatser som behövs för att de nationella målen för 
skolan skall uppnås. Detta bör anges i lagen. Kommunen bör även kunna 
ta upp andra frågor i skolplanen. Närmare föreskrifter om planerna bör 
kunna meddelas av regeringen. Sådana föreskrifter bör kunna ange även 
andra moment som skall tas upp i planerna. Jag kommer senare att föreslå 
regeringen att uppdra åt SÖ att utarbeta allmänna råd till kommunerna 
rörande skolplanernas innehåll. 

Förslag till ändring i lagen kommer jag att behandla under anslaget B 2. 
Länsskolnämnderna. Lagförslaget är av sådan beskaffenhet att det inte är 
erforderligt att höra lagrådet. 
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Centrala och regionala myndigheter m. m. 

B l. Skolöverstyrelsen 

1987/88 Utgift 136247057 
1988/89 Anslag 133 611 000 1 

1989/90 Förslag 141 180 000 
' Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 779 000 kr. inte ställts till skolöverstyrel
sens disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Skolöverstyrelsens (SÖ) arbetsuppgifter och organisation framgår i stort av 

förordningen (1988: 815) med instruktion för den statliga skoladministra

tionen. 

Skolö,·erstyrelsen 

SÖ:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

I. Huvudförslaget. SÖ fick den I juli 1982 en ny organisation. vilket 

förenades med en reduktion av personalstyrkan med ca en tredjedel fram 

till den l juli 1985. Ytterligare en omorganisation genomfördes och slut

fördes till januari 1986 i och med överförandet av arbetsmarknadsutbild

ningen (AMU) från SÖ till annan myndighet. 

Enligt styrningsbcredningen (SOU 1988: 20) bör en samlad bedömning 

göras av den statliga skoladministrationens kompetensbehov och av hur 

detta behov successivt kan tillgodoses vid personalavgångar. genom om

prioriteringar av tilldelade resurser och genom personal utveckling. 

Mot denna bakgrund borde SÖ undantas från en tillämpning av huvud

förslaget. I vart fall borde ett reducerat huvudförslag få tillämpas. Ett 

huvudförslag om 5 % på tre år på anslagsposterna I och 2 skulle innebära 

en minskning med 20- 25 tjänster. SÖ föreslår i stället en sammanlagd 

minskning av 3 % under tre år. 
SÖ har vid sin medelsberäkning utgått från att huvudförslaget skall 

omfatta 1 % budgetåret 1989/90. Om regeringen inte accepterar förslaget 
om ett begränsat huvudförslag, innebär detta att resterande 4 % måste 

fördelas jämnt mellan budgetåren 1990/91 och 1991 /92. 

2. SÖ anser sin roll som informationsspridare till olika målgrupper vara 

av största betydelse. Mot denna bakgrund och med hänvisning till vad som 

understrukits av styrningsberedningen om SÖ:s roll i detta avseende finner 

SÖ det nödvändigt att begära en utökning av informationsmedlen med 

I 070000 kr. 

3. SÖ finner det angeläget att de olika elev- och föräldraorganisationerna 

får goda möjligheter att bedriva sin verksamhet. bl. a. genom att funktio

närer utbildas, information sprids till studerande och föräldrar om resp. 

organisation samt om mål och riktlinjer i de olika skolformerna. 

Det är viktigt att föräldrarnas intresse för skolfrågor tillvaratas. SÖ 

finner det därför synnerligen angeläget att Riksförbundet Hem och Skola 

(RHS) tillförs ökade resurser för att särskilt kunna aktivera föräldrarna i 

frågor om skolans arbetsmiljö. elevsociala frågor. samlevnads- och 

AIDS-frågor samt när det gäller information om alkohol. narkotika och 
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tobak. SÖ föreslår att bidraget till vissa organisationer ökas med 200 000 
kr. utöver prisomräkning för att möjliggöra för SÖ att tilldela RHS ytterli

gare medel. För övriga organisationer måste SÖ med hänsyn till det 

statsfinansiella läget begränsa förslaget till reguljär prisomräkning av bi
dragen. Vidare föreslår SÖ att bidraget för den av Föreningen Mot Läs

och Skrivsvårigheter bedrivna verksamheten med Skrivknutcn dels ökas 

till 800000 kr., dels i fortsättningen beräknas under anslaget C I. Bidrag 

till kommunal utbildning för vuxna. Nuvarande bidragsbclopp. 200000 

kr.. bör överföras till det anslaget. SÖ föreslår således sammantaget att 

anslagsposten bidrag till vissa organisationer räknas upp med totalt 

137 000 kr. 

SÖ beräknar medclsbchovet under förslagsanslaget Skolöverstyrelsen 

till 135 938 000 kr. (exkl. pris- och löneomräkning som görs av regerings

kansliet). 

Personal 

Anslag 

För\'alt n ingskost nader 
(dära\' lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kostnader för redovisningscentral 
Skolöverstyrelsens tlirfattningssamling 
Bidrag till vissa organisationer m. m. 
Bidrag till löntagarorganisationer 

1988/89 

349 

108244000 1 

(84456000 1
) 

16 706000 
1 564000 
1369000 
2284000 
3444000 

133611000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

-5 

·'-6 954000 
(+3843000) 
+ 868000 
- l 564000 
+ 82000 
+ l 091000 
+ 138000 

+7569000 

1 Av angivet belopp har intt: 779000 kr. sliillts till SÖ:s disposition till följd av 
tillämpningen a,· en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

I propositionen (1988/89:4) om skolans utveckling och styrning har princi
perna för en utveckling av skolöverstyrelsens (SÖ) och länsskolnämndcr
nas nuvarande roller och uppgifter behandlats. Sedan riksdagen tagit ställ

ning till förslagen i propositionen är min avsikt att en samlad bedömning 

skall göras av kompetensbehov och organisation vid en utveckling mot de 

nya rollerna. Jag anser dock att ett treårigt huvuc'förslag bör läggas fast. 

Jag förordar därvid en minskning om I% för budgetåret 1989/90 och 2 % 
för vartdera av budgetåren 1990/91 och 1991192. Jag beräknar minskning

en budgetåret 1989/90 till I 308 000 kr.( I) 

Jag har beräknat 7 353 000 kr. i pris- och löneomräkning. varvid hänsyn 

tagits till tillämpandet av en utgiftsram. Vissa förändringar i organisatio

nen av de statliga redovisningscentralcrna m. m. har tidigare redovisats i 

bilaga 2 i denna proposition. Detta inverkar bl. a. på den till SÖ knutna 

redovisningscentralcn. Till följd av detta har jag vid mina medelsberäk

ningar minskat anslaget med 3 725 000 kr. Jag har vidare i mitt förslag 

beaktat att tjänstebrcvsrättcn föreslås slopad för SÖ fr. o. m. den 1 juli 1989 

och har för detta ändamål beräknat 4 249 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 

Bil. 10 

42 



Jag anser - i likhet med SÖ - att information i olika former är ett av de 
viktigaste styrinstrurnenten i ett målstyrt skolsystern. Endast genom väl 
anpassad information kan de nationella målen för skolväsendet bli kända 
och därmed tjäna som riktlinjer för arbetet i skolor och kommuner. Jag har 
i den skolpolitiska propositionen 1988/89:4 också understrukit vikten av 
väl planerad information när den lokala friheten ökar. Jag har bl. a. pekat 
på betydelsen av att skolstyrelser. skolchefer och skolledare förses med 
information som hjälp och stöd för utvecklingen av skolväsendet. De 
måste kontinuerligt få besked om de för skolväsendet viktiga politiska 
besluten, om vilka utredningar som är tillsatta, vilka propositioner som 
kan väntas. vilket kursplanearbete som pågår m. m. SÖ har redovisat 
planer på att redan under nästa verksamhetsår utöka sin information till 
den aktuella målgruppen genom regelbunden utgivning av ett nyhetsbrev. 

SÖ har en viktig roll som inforrnationsspridare till olika målgrupper på 
skolväsendets område. Mot bakgrund av den samlade bedömning av SÖ:s 
kompetensbehov och organisation som jag nu redovisat är jag dock inte 
beredd att beräkna ytterligare medel för informationsinsatser. Inom den 
medelsram SÖ disponerar bör ändrade prioriteringar kunna övervägas så 
att utrymme skapas för de ökade insatser som SÖ anser angelägna på olika 
områden. Jag har erfarit att SÖ redan påbörjat en översyn av sin informa
tions- och publikationsverksarnhet.(2) 

Jag finner det i likhet med SÖ viktigt att elev- och föräldraorganisationer 
får förbättrade möjligheter att bedriva sin verksamhet. Riksförbundet 
Hem och Skola (RHS) har i särskild skrivelse anhållit om 466000 kr.som 
extra bidrag för studiearbete om grundskolans utveckling och utvärdering 
inkl. alternativa betygsrnodeller. För de av SÖ framförda ändamålen och 
det ändamål som RHS nu redovisat beräknar jag därför 360000 kr. under 
budgetåret 1989/90 för ökat bidrag till RHS. För Elevorganisationens del 
vill jag föreslå följande. 

I 1988 års budgetproposition gav chefen för utbildningsdepartementet 
en översikt av det utvccklingsarbcte som sedan år 1984 bedrivs i gymnasie
skolan. Han konstaterade då att det var relativt få försök som till huvud
syfte hade att öka mcdansvaret och medinflytandet för eleverna. Sådana 
försök angav han sedan som ett av sju områden som skulle prioriteras för 
rnedelstilldelning under de år som återstår av försöksperioden. Jag finner 
med tillfredsställelse i en redovisning från SÖ att antalet försök med denna 
inriktning ökat från ca 25 till inemot 40 redan under det gångna läsåret. 

Regeringen har senare i propositionen 1988/89:4 lagt flera förslag om 
ökat elevinflytande i hela ungdomsskolan. Bl. a. föreslås skolkonferensen i 
gymnasieskolan få beslutanderätt i frågor av stor betydelse för eleverna, 

vilkas företrädare också skall utgöra hälften av själva konferensen. Det 
föreslås vidare att företrädare för eleverna på grundskolans högstadium 
och i gymnasieskolan skall utses för att medverka i skolans skyddsverk
samhct. 

Om riksdagen bifaller vad regeringen föreslagit i propositionen om 
skolans utveckling och styrning, kommer gymnasieskolans elever att i 
fastare former än hittills ges medinflytande och medbestämmande i sko
lans verksamhet. 
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Arbetsgruppen (A I 987:D), som inom arbetsmarknadsdepartementet 
ser över vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen ( 1977: 1160), har till upp
gift att bl. a. överväga om och hur en reglering av elevernas deltagande i 
arbetsmiljöarbetet bör föras in i arbetsmiljölagen. 

För att reformerna skall få den avsedda ~ffekten krävs att eleverna får 
utbildning på liknande sätt som lärare och övriga anställda. I utbildningen 
bör i första hand delta elevernas ledamöter och ersättare i skolkonferens 
samt elevernas företrädare i skyddskommitte. Även andra intresserade 
elever bör i den mån det praktiskt kan ordnas beredas möjlighet att delta i 
utbildningen. 

Vad gäller utbildningens utformning kan den genomföras på olika sätt, 
t. ex. i studiecirklar på eftermiddagstid, under ett antal studiedagar eller 
genom en veckoslutskurs. Kostnaderna för deltagarna i utbildningen bör, 
som jag föreslog i den skolpolitiska propositionen bestridas genom utnytt
jande av kommunernas resurser för lokal skol utveckling. 

För innevarande läsår har drygt 220000 kr. tilldelats Elevorganisationen 
för utbildning av elevföreträdare i arbetsmiljöfrågor. När nu området för 
elevinflytande vidgas, bör anslaget till Elevorganisationen för olika insat
ser höjas med 280 000 kr. 

Jag anser slutligen att stödet till Föreningen Mot Läs- och Skrivsvårighe
ter även i fortsättningen bör beräknas under detta anslag. Jag har beräknat 
en ökning av bidraget till föreningen med 360000 kr.(3) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skolöw:rstyrdsen för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 141 180 000 kr. 

B 2. Länsskolnämnderna 

1987/88 Utgift 164411055 
1988/89 Anslag 147986000 1 

1989/90 Förslag 155 891 000 
1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har inte 1048000 kr. ställts till länsskolnämn
dernas disposition till följd av tillärnpandct av en utgiftsrarn. 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och organisation framgår i stort av 
förordningen ( 1988: 815) med instruktion för den statliga skoladministra
tionen. Föreskrifter om vissa ledamöter och suppleanter i länsskolnämn
derna finns i 2 kap. 3 s skollagen ( 1985: 1100). 

Ur anslaget betalas kostnader för personal vid länsskolnämnderna samt 
vid utbildningsenhetcn vid länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Skolöverstyrelsen 

I. Skolöverstyrelsen (SÖ) konstaterar att löncmedlen för budgetåret 
1988/89 inte räcker till löner för ersättare vid tjänstledighet för havande-
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skap eller sjukdom m. m. Detta gäller redan före den i regleringsbrevet för 
budgetåret 1988/89 gjorda 1-procentiga minskning som är en följd av att 
kostnaderna för 1988-års statliga avtal (RALS 1988) översteg den av 
regeringen fastställda utgiftsramen. Sådana kostnader kan således bestri
das endast genom att tjänster hålls helt eller delvis vakanta. SÖ vidhåller 
sin uppfattning från tidigare års anslagsframställningar att ett huvudför
slag över huvud taget inte bör tillämpas på anslaget till länsskolnämnder

na. 
SÖ bedömer länsskolnämndernas verksamhet inom den pedagogiska 

stödorganisationen för handikappade vara av sådan betydelse för elever 
med handikapp att det snarare behövs förstärkningar än reduceringar av 
resurserna. Den regionala stödorganisationen omfattar numera en fjärde
del av länsskolnämndernas totala resurser. Under dessa förhållanden är 
det inte möjligt att beräkna huvudförslaget på hela anslaget och samtidigt 
låta effekterna drabba endast den övriga länsskolnämndsorganisationens 
resurser. 

Av dessa skäl föreslår SÖ att medlen dels för stödorganisationens peda
gogiska tjänster med tillhörande resurser i form av resemedel och medel 
till pedagogiska hjälpmedel samt litteratur, dels till planeringsberedningar
na dels ock till köp av tjänster från landstingens hörselvård överförs till en 
särskild anslagspost och samtidigt undantas från huvudförslaget. 

Som framgått finns det enligt SÖ:s mening starka skäl att inte tillämpa 
huvudförslaget alls för anslaget till länsskolnämnderna eller att åtminstone 
tillämpa ett reducerat huvudförslag om sammanlagt 3 % under en treårspe
riod. Om regeringen, trots vad SÖ anfört, finner att huvudförslaget skall 
omfatta 5 % de närmaste tre budgetåren. bör de fördelas på följande sätt. I 
avvaktan på riksdagens beslut med anledning av den skolpolitiska proposi
tionen och på resultatet av arbetet med en samordning av statliga myndig
heters verksamhet i länen bör reduceringen bli 1 % budgetåret 1989/90 och 
2 % vartdera av de följande två budgetåren. 

2. Inom den regionala stödverksamheten för elever med handikapp 
finns det nu 20 tjänster som konsulent för rörelsehindrade elever (RH
konsulcnt). Arbetsområdet omfattar för några konsulenter ca 200 elever. 
Vidare finns det 30 konsulenter för synskadade, 8 konsulenter för dövblin
da vuxna (DB-konsulent), 5 för vardera döva utvecklingsstörda resp. blin
da utvecklingsstörda elever samt 30 konsulenter för synskadade förskole
barn. 

SÖ föreslår att ytterligare tre tjänster som RH-konsulent och en tjänst 
som konsulent för dövblinda vuxna inrättas för att avlasta de hårdast 
belastade konsulenterna. 

SÖ beräknar medelsbchovct under förslagsanslaget Länsskolnämnderna 
till 14 7 546 800 kr. (exkl. pris- och löneomräkning som görs av regerings
kansliet). 
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1988/89 

Personal 454,5 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

-20 

Anslag 

Förvaltningskostnader 133 924 700'- 2 -21 820000° 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
(104 786000)1.J (-19482000)7 

Rl'gional verksamhet för pedagogiskt 
stöd åt handikappade 
(därav lönekostnader) 

14061 3004 + 84000" 

+296410009 

(+25146000) 10 

147986000 + 7905000 
1 av angivet belopp har I 048000 kr. inte ställts till länsskolnämndernas disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram 
2 varav för Norrbottens län 6676000 kr. Anges med anledning av försöksverksamhct 
med samordnad länsförvaltning i Norrbottens län (SFS 1985: 1073 och 1986:418). 
·' varav för Norrbottens län 5 132 600 kr. 
4 varav för Norrbottens län 577 000 kr. 
' ingår i anslagspostcn I 
"varav för Norrbottens län - I 722 000 kr. 
7 varav för Norrbottens län - I 436 600 kr. 
8 varav för Norrbottens län + I 000 kr. 
''varav för Norrbottens län + l 901 000 kr. 
10 varav för Norrbottens län + I 618 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid mina beräkningar utgått från ett treårigt huvudförslag med 
fördelningen 2 % för vartdera budgetåret 1989/90 och 1990/91 och 1 % för 
budgetåret 1991192. Detta medför en minskning budgetåret 1989/90 av 

2.576 milj. kr. 
Länsskolnämndernas nuvarande sammansättning och därmed samman

hängande frågor regleras delvis i skollagen ( 1985: 1100), delvis i den för SÖ 
och länsskolnämnderna gemensamma instruktionen för den statliga skol
administrationen (1988: 815). Grunden för bestämmelserna utgörs av riks
dagens beslut med anledning av förslag i propositionen om ny skollag 
m. m. (prop. 1985/86: 10, del As. 5. 55-57, 69- 70 och 166, UbU 6. rskr. 
39). Enligt skollagen skall fem av länsskolnämndernas elva ledamöter 
väljas av landstinget (för Gotlands län av kommunfullmäktige och vad 

gäller Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län tre av landstinget och två 
av kommunfullmäktige i Göteborg resp. Malmö). Ledamöter och sup
pleanter som väljs på detta sätt utses för en treårsperiod räknat fr. o. m. 
den I januari året efter det att allmänna val till landsting och kommunfull

mäktige ägt rum. Detsamma gäller de ledamöter och suppleanter som 
utses av regeringen respektive länsstyrelsen. I samband med förslag i prop. 
1988/89:4 om skolans utveckling och styrning angavs att jag ämnade 
återkomma till frågan om nämndernas sammansättning. 

Sammansättningen av ledamöter i statliga nämnder och styrelser har 
behandlats i propositionen om ledning av den statliga förvaltningen 
(verksledningspropositionen, prop. 1986/87:99, KU 29. rskr. 226). Enligt 
denna skall nomineringsförfarandet inte regleras. Ledamöterna bör utses 
efter personliga förutsättningar att fylla uppgifterna. Det ligger inget all-
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mänt intresse i att eftersträva representativitet för olika grupper i sam häl- Prop. 1988/89: l 00 
let. Det ligger däremot i sakens natur att regeringen många gånger har Bil. 10 
anledning att använda sig av t. ex. organisationers personkännedom och 
utnämna ledamöter på förslag av sådana. 

Jag finner ingen anledning att frångå detta ställningstagande vad gäller 
länsskolnämnderna. Jag förordar därför att regeringen föreslår riksdagen 
att nuvarande reglering i 2 kap. 3 § skollagen (1985: 1100) om länsskol
nämndernas sammansättning och därmed sammanhängande frågor tas 
bort. Likaså bör riksdagens beslut om länsskolnämndernas sammansätt
ning i övrigt, dvs. beträffande sådana ledamöter och suppleanter som inte 
väljs av landsting eller kommunfullmäktige upphävas (jfr prop. 
1985/86: 10, UbU 6, rskr. 39). I fortsättningen bör sålunda regeringen utse 
samtliga ledamöter i länsskolnämnderna i likhet med vad som sker för 
flertalet andra centrala och regionala styrelser och nämnder. Även man
datperiodens längd bör avgöras av regeringen. 

Jag förordar alltså att 2 kap. 3 § skollagen upphävs med utgången av 
december 1989 och att detsamma sker i fråga om riksdagens beslut om 
länsskolnämndemas sammansättning i övrigt. Vid denna ändring av skol
lagen bör till lagändringen fogas en övergångsbestämmelse av innebörd att 
de ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som utsetts enligt de 
upphävda bestämmelserna i 2 kap. 3 §av landsting och vissa kommunfull
mäktige skall behålla sina uppdrag till mandatperiodens slut, om inte 
regeringen bestämmer annat. 

Ändringar i skollagen har även behandlats under avsnittet Vissa gemen
samma frågor, avsnitt 4. Lagförslagen är av sådan beskaffenhet att det inte 
är behövligt att höra lagrådet. Det fullständiga förslaget till ändringar i 
skollagen bör fogas till detta protokoll som bilaga 1 G. I. 

Som konsekvens av vad jag här förordat om ändring i skollagen m. m. 
avser jag att återkomma till regeringen med förslag till behövliga ändringar 
i instruktionen för den statliga skoladministrationen, avseende bl. a. fråga 
om antalet ledamöter i länsskolnämnderna. Detta har samband även med 
den i prop. 1988/89:4 nämnda översynen av SÖ och länsskolnämnderna 
liksom med övervägandena om den regionala statliga förvaltningens fram
tida organisation. 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 7 987 000 kr. varvid 
hänsyn tagits till tillämpandet av utgiftsram. Jag har vidare beaktat före
slagen ändring av organisationen av de statliga redovisningscentralcrna 
och tillfört anslaget l 094 000 kr. till följd av detta. 

1 likhet med SÖ finner jag det ändamålsenligt att medlen under anslaget 
för löne- och resekostnader m. m. för den regionala verksamheten för 
pedagogiskt stöd åt handikappade samlas under en egen anslagspost och 
att denna undantas från huvudförslaget. Jag har vidare i likhet med SÖ 
funnit det nödvändigt med en utökning av organisationen och har således 
beräknat medel för ytterligare tre tjänster som konsulent för rörelsehindra
de elever och en tjänst som konsulent för dövblinda vuxna ( + 900 000 
kr.).(2) 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till 

lag om ändring av skollagen ( 1985: 1100), 
2. godkänna vad jag i övrigt har föreslagit beträffande utseende av 

ledamöter i länsskolnämnderna. 

3. till Lä11ssko/näm11dema för budgetåret 1989/90 anvisa ett för
slagsanslag på 155 891 000 kr. 

B 3. Stöd för utveckling av skolväsendet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

32 545 570 
52188000 
61632000 

Reservation 439 723 

Ur anslaget utgår medel dels för regionala insatser till stöd för lokalt 
utvecklingsarbete, dels för länsskolnämndernas medverkan i programmet 
för samlad skolledarutbildning enligt förordningen (SÖ- FS 1987:42) om 
skolledarutbildning, dels länsskolnämndernas insatser i miljöfrågor. dels 
för bidrag till kommunernas lokala skolutveckling enligt förordningen 
( 1983:238; omtryckt 1984: 630) om särskilt statsbidrag till lokal skol
utveckling. dels ock för bidrag för försöks- och utvecklingsarbetet inom 
gymnasieskolan enligt förordningen (1984: 632) om extra statsbidrag till 

försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan. 

Anslag 

I. Regional verksamhet till stöd 
för ut veckling av skolväsendet 

1 Bidrag till kommunernas 
lokala skol ut veckling 

3. Försöks-och utvecklingsarbetc 
inom gymnasieskolan 

4. Insatser inom undervisning för 
internationell förståelse m. m.' 

5. Genomföranderesurs inom 
försöksverksamh.:ten för 
ut veckling av yrkcsutbild
ningen i gymnasieskolan 

1988/89 

22974000 

10496000 

15418000 

300000 

3000000 

S2188000 

Beräknad ändring 1989/90 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+ I 489000 +1153000 

+ 1630000 + 535000 

+ 95000 + 566000 

+ 2 768000 +2190000 

+ 5 500000 +5000000 

+ 11482000 +9444000 

1 Tidigare:Utvcckling av metoder för undervisning i internationell förståelse och 
fredsfrågor 

Skolöverstyrelsen 

I. Enligt 6 s förordningen ( 1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal 
skolutveckling får statsbidraget endast användas för grundskolan och gym
nasieskolan. Länsskolnämnderna deltar aktivt i kommunernas lokala ut
vecklingsarbete avseende både grundskolan, gymnasieskolan. grundvux 
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och komvux. Nämnderna har bl. a. till uppgift att med hjälp av dessa 
stimulera lokalt utvecklingsarbete inom områden och skolor där det är 
svårt att få igång sådant arbete. Skolöverstyrelsen (SÖ) bedömer i likhet 
med länsskolnämnderna det vara viktigt att denna möjlighet finns även för 
grundvux och komvux och föreslår därför att nämnda förordning ändras 
till att gälla även dessa. 

2. En viss del av medlen under anslagsposten 2. Bidrag till kommuner
nas lokala skolutveckling fördelas till kommuner med långt avstånd till 
högskola som kompensation för högre kostnader för resor m. m. vid deras 
lärares fortbildning. SÖ föreslår att dessa medel ökas med I milj. kr. för att 
yrkeslärare som deltar i försök med utveckling av yrkesutbildningen och 
har stort reseavstånd till kursort med lämplig utbildning ges så långt 
möjligt likvärdiga fortbildningsmöjligheter. 

3. Under anslaget B 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor föreslår SÖ 
att ämnesanknuten praktik införs som reguljär verksamhet på den treåriga 
ekonomiska linjen (E-linjen). Kostnaderna för den försöksverksamhet som 
för närvarande pågår betalas av detta anslag. SÖ föreslår att viss del av 
medlen härför används för att bidra till finansieringen av den regularisera
de praktiken. Anslaget föreslås minskas med 830000 kr. 

4. SÖ föreslår att särskilda insatser görs för att under en femårsperiod -
1989/90 - 1993/94 - initiera, stimulera och utveckla internationalise
ringsinslag i skolan till en total kostnad av 17 550000 kr., varav 2 750000 
kr. föreslås för budgetåret 1989/90. 

Medlen avses för kostnader för 
- samordningsfunktion på länsnivå där fortbildningsnämnderna också 

engageras ( 1 3 50 000 kr.) 
- utbildning av lokala resurspersoner (750 000 kr.) 
- utveckling av metoder och material samt kontakt- och utvecklingsarbe-

te för samverkan med organisationer och företag (525 000 kr.) 
- fortbildningskurs i engelska för ämneslärare ( 125 000 kr.). 

5. Genomföranderesurs utgår för försöksverksamheten för utveckling av 
yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Enligt förordningen (SÖ- FS 
1988:84) om försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade studievägar i 
gymnasieskolan 1988/89 - 1990/91 skall varje kommun som deltar i 
försöksverksamheten ersättas med 500 kr. per elev och läsår. Kostnaden 
beräknas till 3 milj. kr. I enlighet med detta beräknar SÖ motsvarande 
medel för de 6 000 elever som läsåret 1989/90 kommer att gå i årskurs 2 av 
försökslinjerna. Med anledning av den utökning av försöksverksamheten 
med 5 000 intagningsplatser, som SÖ föreslår under anslaget B 18. Bidrag 
till driften av gymnasieskolor, föreslår SÖ vidare en ytterligare utökning 
av genomföranderesursen med 2 500000 kr. Anslagsposten bör således 
ökas med 5 500000 kr. 

6. SÖ beräknar medelsbehovet under reservationsanslaget Stöd för ut
veckling av skolväsendet till 63 670000 kr. 

4 Riksda[?en 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Rättelse: s. SO rad 30 står: i anslutning - - - sådana. Rättat till: biträda - - -
stipendiefrågor. 
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Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 2 088 000 kr. 
Jag delar SÖ:s uppfattning att Iänsskolnämnderna förutom i grundsko

lan och gymnasieskolan bör ha möjlighet att kunna aktivt stimulera lokalt 
utvecklingsarbete också inom grundvux och komvux. Jag har därför beräk
nat en medelsökning under anslags posten 2 om 166 000 kr. och avser att 
senare återkomma till regeringen med förslag till ändring i förordningen 
(1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling.( I) 

Kommuner med stort avstånd till högskola får vid fördelningen av 
medlen under anslagsposten 2. Bidrag till kommunernas lokala skol
utveckling viss kompensation för högre kostnader för resor m. m. vid deras 
lärares fortbildning. Jag har inte funnit det möjligt att, enligt SÖ:s förslag, 
utöka medelsramen under anslagsposten för att öka denna kompensation 
till kommuner som deltar i försök med treåriga yrkesinriktade studievägar. 
Enligt min mening bör sådana kommuner kunna kompenseras inom nuva
rande medelsutrymme.(2) 

Såsom chefen för utbildningsdepartementet närmare redovisar under 
anslaget B 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor avvisas SÖ:s förslag 
om att nu regularisera ämnesanknuten praktik på E-linjen, varför någon 
överföring av medel till detta anslag inte är aktuell.(3) 

Jag har tidigare i inledningen till denna littera redovisat min syn på vad 
SÖ i anslagsframställningen föreslagit i fråga om skolans internationalise
ring. 

Jag angav därvid min avsikt att återkomma med konkreta förslag om 
medel för resestipendier för att lärare skall få möjlighet att med kolleger i 
andra länder studera och diskutera frågor som gäller den egna skolans 
verksamhet. Jag framhöll det egenvärde en internationell referensram kan 
ha som en grund för att värdera den egna verksamheten. 

För resestipendier med det syfte som jag angivit bör anslås 1,5 milj. kr. 
Regeringen bör uppdra åt någon eller några personer att biträda SÖ i 
arbetet med att bedöma ansökningar om stipendier och att fördela sådana. 
SÖ bör inför sina beslut om stipendier ha ett nära samråd med Svenska 
institutet, som ju har en stor erfarenhet av stipendiefrågor. När det gällt de 
medel för kultur i skolan som anslagits under de senaste åren, har dessa i 
vissa fall utökats genom kommunala tillskott. Jag vill gärna föreställa mig 
att det stora lokala intresset för internationella frågor, som jag nyss nämn
de, gäller även den särskilda aspekt jag här anlagt. Jag utgår därför från att 
också kommuner och landsting kommer att bidra med en egen del till 
finansieringen av stipendieverksamheten samt till förberedelser och plan
läggning av kontakter med skolor i andra länder. 

Jag beskrev i inledningen ett intressant projekt med lärarutbyte mellan 
Sverige och Frankrike. Jag ser för min del gärna att verksamhet av sådant 
slag främjas och avser att återkomma till regeringen med förslag att det 
utreds hur en mer regelrätt lärarutbytesverksamhet skulle kunna anordnas 
med finansiellt stöd av bl. a. de stipendiemedel jag här har föreslagit. 

Som närmare redovisas under littera H överförs medel till detta anslag 
från de nuvarande anslagen H I. Kulturellt utbyte med utlandet, anslags
posten 3. Skolöverstyrelsen för bidrag till internationellt utbyte på skolans 
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område samt H 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m., anslagspos
ten 19. Stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige ( + 590000 
kr.). Jag föreslår - i enlighet med SÖ:s förslag - en ökning av medlen 
med 100000 kr. för ökning av bidrag till United World College of the 
Atlantic och Europeiska skoldagen. Jag föreslår att medlen anvisas under 
nuvarande anslagsposten 4. Utveckling av metoder för undervisning i 
internationell förståelse och fredsfrågor och att dess rubrik ändras till 
Insatser inom undervisning för internationell förståelse m. m. 

SÖ har i höstas lämnat sin andra samlade redovisning av den försöks
verksamhet och det utvecklingsarbete som följt utifrån riksdagens beslut 
med anledning av propositionen 1983/84: 116 om gymnasieskola i utveck
ling (UbU 29, rskr. 412). Redovisningen avser läsåret 1986/87, som var 
det andra egentliga försöksåret. Verksamheten omfattade då drygt 300 
skolor, drygt 900 projekt. 8000 lärare och 100000 elever. Antalet projekt 
hade ökat i 18 län och minskat i fem. Länsskolnämnderna fördelar årligen 
15 milj. kr. som stöd till projekten. Därvid har nämnderna haft att utgå 
från vissa riktlinjer för prioritering av medel, som SÖ gett utifrån vad 
utbildningsministern anförde i förra årets budgetproposition (prop. 
1987 /88: 100 bil. 10 s. 20 IT.) Jag finner det naturligt att dessa prioritering
ar får gälla även för läsåret 1989/90, som är det sista försöksåret. 

Den under anslaget B I 8. Bidrag till driften av gymnasieskolor föreslag
na utökningen av försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade stu
dievägar medför en ökning av anslagsposten 5 med 2,0 milj. kr. utöver de 3 
milj. kr. som är en automatisk följd av att det redan inledda försöket nu 
omfattar två årskurser.(5) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd.for utrecklinx av sko/väsendet för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 61632000 kr. 

B 4. Statens institut för läromedel 

1987/88 Utgift 20399344 
1988/89 Anslag 20 225 000 1 

1989/90 Förslag 23 916 000 
1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 145000 kr. inte ställts till statens instituts 
för läromedel disposition till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

För statens institut för läromedel (SIL) gäller förordningen ( 1988:284) 
med instruktion för statens institut för läromedel (ändrad 1988: 819). 

SIL skall enligt förordningen (1982: 393) om vissa statliga insatser be
träffande läromedel (omtryckt 1983: 273) fastställa basläromedel, låta ut
föra läromedclsgranskning samt informera om läromedel och om lärome
delsgranskning. SIL skall vidare främja produktion av läromedel och 
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handlägga ärenden enligt förordningen ( 1974:439) om statsbidrag till pro
duktion av vissa läromedel (omtryckt senast 1987:579). SIL skall särskilt 
främja utveckling och produktion av samt utge information om läromedel 
för elever med handikapp. för barn med handikapp i förskolan. för minori
tetsspråks- och invandrarundervisning samt för hemspråksträning i för
skolan. 

Statens institut för läromedel 

SIL:s anslagsframställning för budgetåret 1989/90 innebär i huvudsak 
följande: 

I. För nästa budgetår. vilket utgör det andra året i en treårsperiod. 
beräknas besparingen enligt huvudförslaget till 198 000 kr. ( 1 %). SIL 
hemställer att huvudförslaget inte tillämpas. 

2. SIL föreslår att 345 000 kr. förs över från anslaget B 5. Utvecklingsin
satser på läromedclsområdct m. m. till detta anslag. bl. a. för inrättande av 
en tjänst som videoproducent. 

3. För att stimulera till en ökad kvalitet på förlagens läromedel föreslås 
en ökning av medlen till temagranskningar ( + 100000 kr.). 

4. För att kunna klara dels sina informationsuppgifter och dels det 
väsentligt ökade kontorsarbete som betingas av den växande projektverk
samheten föreslår SIL att medel beräknas för ytterligare fyra assistent
tjänster ( + 600 000 kr.). 

5. För ökad produktion av läromedel för rörelsehindrade, döva och 
synskadade föreslås medel för ytterligare två och en halv tjänster som 
läromedelsproduccnt ( + 600000 kr.). 

6. SIL begär medel för en och en halv tjänst för utvecklingsarbete för 
framtagning av läro- och hjälpmedel för elever med språk-, tal- och röst
störningar ( + 300 000 kr.). 

7. De nya tjänsterna medför ökade kostnader för telefon, kontorsmate
rial. städning m. m. ( + 80000 kr.). 

8. SIL beräknar medel för ytterligare kontorsrum vid centrala kansliet 
samt för utökade lokaler för lager och videostudio vid handikappcnhcten i 
Umeå ( +400000 kr.). 

9. SIL redovisar behov av engångsanvisningar för bl. a. datorutrustning, 
tekniska hjälpmedel och verktyg för framställning av läromedel samt för 
inventarier till följd av föreslagna personalökningar (+I 270000 kr.). 

JO. SIL hemställer att ett nytt anslagssystcm införs för myndigheten 
fr. o. m. budgetåret 1990/91. som bl. a. innebär att anslagen B 5. Utveck
lingsinsatser på läromedelsområdet m. m. och B 6. Stöd för produktion av 
läromedel slås samman till ett anslag samt att medel anvisas enligt minst 
en treårig budgetram. 

11. SIL beräknar medelsbehovet under förslagsanslagct Statens institut 
för läromedel till 23 469 000 kr. (exkl. pris- och löneomräkning som görs av 
regeringskansliet). 
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Personal 

Anslag 

U/g!fier 

Förvalt ningskostnadrr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

lllkomsta 

1988/89 

73,85 

16261000' 
(14529000 1

) 

3814000 
500000 

20575000 

350000 

20225000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2 

+3165000 
(+2093000) 

+ 447000 
+ 500000 

+4112000 

+ 421000 

+3691000 

1 Av angivet belopp har inte 145 000 kr. ställts till SIL:s disposition till följd av 
tillämpningen av en utgitisram. 

1''öredragandens överväganden 

För att följa upp vad regeringen anfört om behovet av insatser på lärome
delsområdet i propositionen ( 1988/89:4) om skolans utveckling och styr

ning (s. 100) beräknar jag 300000 kr. för utökad ämnesgranskning. Enligt 

min mening bör dessa medel även täcka de förslag om ökad temagransk
ning som statens institut för läromedel (SIL) fört fram i sin anslagsfram
ställning.( 4) 

I nämnda proposition aviserade jag min avsikt att avsätta medel för två 

årliga arbetsstipendier till läromedelsförfattare om ca I 00000 kr. samt 
kostnader för granskning och erforderlig administration. Jag beräknar 
250 000 kr. härför. Enligt min mening är detta ett sätt att stimulera till 
nytänkande och pedagogisk utveckling i enlighet med läroplanen. Effekter

na av stipendierna bör efter ett par år utvärderas för att utröna om detta är 
en lämplig stimulans:'ltgärd eller om medlen bör användas på annat sätt. 
Det bör ankomma på regeringen. eller den myndighet som regeringen 

bestämmer. att närmare utforma villkoren för att erhålla ett sådant stipen
dium. 

Jag vill för riksdagen även anmäla att en särskild sakkunnig tillkallats 
inom utbildningsdepartcmcntet för att överlägga med läromcdelsbran
schen om prisutvecklingcn på läromedel. 

Utöver de förslag som utgör en uppföljning av den nämnda propositio

nen menar jag att det också är befogat med en utökning av resurserna för 
att öka produktionen av läromedel för elever med handikapp. För detta 

ändamål beräknar jag sammanlagt 300000 kr. för personalförstärkning
ar.(4. 5 och 6) 

SIL har föreslagit ett antal övriga reformer inom sitt verksamhetsområ

de. Någon finansiering av dessa enligt gällande direktiv för myndigheter

nas anslagsframställningar har inte redovisats. Jag ser därför inga möjlig
heter att biträda alla de olika förslag som SIL har fört fram. 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med I 364 000 kr. 
En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90 bör tas ut 
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enligt det treåriga huvudförslag som lades fast inför budgetåret 1988/89. 
Minskningen för budgetåret 1989/90 beräknar jag till 219 000 kr.( l) 

Jag föreslår att 345 000 kr. förs över från anslaget B 5. Utvecklingsinsat
ser på läromedelsområdet m. m. till detta anslag.(2) 

Jag har vid mina beräkningar beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås 
slopad för SIL fr. o. m. den l juli 1989. Vad gäller slopande av tjänste
brevsrätten för uppdragsverksamhet får denna bära sin del av portokostna
derna. Vidare har jag beaktat att organisationen av de statliga redovis
ningscentralerna föreslås förändrad fr. o. m. den 1 juli 1989. På grund av 
redovisade förändringar har jag tillfört anslaget 721 000 kr. 

För utökade lokaler vid enheten i Umeå beräknar jag för nästa budgetår 
275000kr.(8) 

Vidare beräknar jag 1 milj. kr. i engångsanvisningar för ersättningsan
skaffning, datorutrustning, inventarier m. m.(9) 

Sammansättningen av den till SIL knutna läromedelsnämnden behand
lades senast av riksdagen vid 1982/83 års riksmöte (prop. 1982/83: 79, 
UbU 15, rskr. 162). Jag vill för riksdagen anmäla att regeringen vid 
förordnande av ledamöter enligt förordningen ( 1988:284) med instruktion 
för statens institut för läromedel frångått de principer för sammansättning 
som redovisades i nämnda proposition med representanter för det allmän
na. I läromedelsnämnden har förordnats personer som är allmänt kunniga 
inom läromedelsområdet och som har specialkompetens inom olika äm
nesområden. 

Enligt regeringens beslut den 6 oktober 1988 skall SIL distribuera de 
dataprogram med textmaterial för undervisningsändamål som framtagits i 
den s. k. dataprogramgruppen inom utbildningsdepartementet eller i skol
överstyrelsens uppföljning av denna verksamhet. SIL har därvid rätt att ta 
ut ersättning av beställaren. Dessa ersättningsbelopp skall täcka de utgifter 
SIL har för verksamheten. Distributionen kommer att handhas av SIL-lag
ret i Örebro. SIL har beräknat såväl inkomster som utgifter för hantering
en till 400000 kr., vilket jag har beaktat i den tidigare redovisade samman
ställningen av anslaget. 

SIL har hemställt bl. a. att medel anvisas enligt minst ett treårigt budget
alternativ fr. o. m. budgetåret 1990/91. Med anledning därav vill jag erinra 
om att inom regeringskansliet har utarbetats en plan för indelning av 
myndigheterna i treåriga budgetcykler med ett successivt införande i tre 
etapper. Enligt den plan som redovisas under civildepartementets huvud
titel (bil. 15) kommer SIL att omfattas av det nya budgetsystemet fr. o. m. 
budgetåret 1992/93. Jag är därför inte beredd att tillstyrka någon anslags
omläggning för SIL:s verksamhet inför budgetåret 1990/91. utan anser att 
ställning till frågan bör tas först i samband med införande av treåriga 
budgetcykler för skolväsendet.( I 0) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut.tör läromedel för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 23 916 000 kr. 
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B 5. Utvecklingsinsatser på läromedelsområdet m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 748 229 
10292000 
10815000 

Reservation 734 770 

Från anslaget betalas kostnader för utveckling och produktion av samt 
information om läromedel för elever med handikapp samt för minoritets
och invandrarundervisningen. Från anslaget finansieras även kostnader 
för arvoden till externa läromedelsproduccnter och annan expertis samt 
köpta produktionstjänster för denna verksamhet. 

Statens institut för läromedel 

Statens institut för läromedel (SIL) föreslår i sin anslagsframställning för 
budgetåret 1989/90 bl. a. följande: 

1. SIL föreslår att 345 000 kr. förs över till anslaget B 4. Statens institut 
för läromedel från detta anslag. 

2. SIL begär ytterligare medel för kostnader i samband med utveckling 
och framställning av läromedel ( + 100000 kr.). 

3. Vidare begär SIL ökade medel för framställning av läromedel för små 
målgrupper i gymnasieskolan ( + 1 milj. kr.) samt för elever med handi
kapp ( + 900000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar prisomräkningen under anslaget till 618 000 kr. 
Som jag redovisat under föregående anslag tillstyrker jag att 345 000 

kr. förs över till anslaget B 4. Statens institut för läromedel från detta 
anslag.( l) 

I likhet med vad jag har anfört under föregående anslag ser jag det som 
angeläget med ytterligare insatser för utveckling och produktion av läro
medel för elever med handikapp. Jag föreslår därför att medlen under 
detta anslag ökas med 250000 kr.(3) 

Försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade studievägar i gymnasie
skolan har påbörjats innevarande läsår. För utveckling av läromedel i 
anslutning till kursplaner för dessa anvisas under anslaget B 18. Bidrag till 
driften av gymnasieskolor 3 milj. kr. Förslag rörande bl. a. den framtida 
linjestrukturen i gymnasieskolan skall lämnas av skolöverstyrelsen under 
våren 1989. Med anledning härav är jag inte beredd tillstyrka SIL:s begä
ran om ökade medel för framställning av läromedel för små målgrupper i 
gymnasieskolan. Jag har i denna fråga samrått med chefen för utbildnings
departementet.(3) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrecklingsinsatser på läromedelsområdet m. m. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 0 815 000 kr. 
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B 6. Stöd för produktion av läromedel 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5947943 
4411000 
4 587 000 

Reservation 299 777 

Ur anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen där det är 
brist på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av lärome
del som är avsedda att användas vid hemspråksträning i förskolan. inom 
undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen. arbetsmarknads
utbildning som anordnas av AMU- gruppen och tolkordlistor. Bestämmel
ser om verksamheten finns i förordningen ( 1974:439) om statsbidrag till 
produktion av vissa läromedel (omtryckt senast 1987:579). 

Statens institut för läromedel 

Statens institut för läromedel (SIL) föreslår i sin anslagsframställning för 
budgetåret 1989/90 bl. a. följande: 

l. SIL begär en höjning av anslaget med 441 000 kr. på grund av det stora 
behovet av stöd inom bristområden. 

2. SIL kan efter regeringens bemyndigande lämna förhandsbesked om 
produktionsstöd i form av garantibelopp inom vissa fastställda ekonomis
ka plancringsramar, vilka årligen revideras. Regeringen har fastställt pla
neringsramar för perioden 1989/90 - 1992/93. SIL föreslår att planerings
ramarna för perioden 1990/91 - 1993/94 skall vara följande (milj. kr.). 

1990/91 1991192 1992193 1993/94 

3.0 2.0 2.0 1.5 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar prisomräkningen under anslaget till 176 000 kr. 
För att kunna ge förhandsbesked om produktionsstöd föreslår jag för 

budgetåren 1990/91 - 1993/94 följande planeringsramar (milj. kr.).(2) 

1990/91 1991192 1992/93 1993/94 

3.0 2.0 2.0 1.5 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produk

tion av läromedel får lämnas i enlighet med vad jag har förordat. 
2. till Stöd jiJr produktion ar läromedl:'! för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 4 587 000 kr. 
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För skolväsendet gemensamma frågor 
B 7. Forskning och centralt utveckJingsarbete inom 
skolväsendet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

30354 797 
36 755000 
38 885000 

Reservation 1880202 

Från anslaget bekostas forskning och centralt utvecklingsarbete inom ung
domsskola och vuxenutbildning samt informationsåtgärder i samband 
därmed. Skolöverstyrelsen (SÖ) ansvarar för planering, samordning, ut
värdering och spridning av information om verksamheten. 

Vidare bekostas från anslaget den centrala utvärderingen av pågående 
försöksverksamhet inom gymnasieskolan samt kursplanearbete med an
ledning av försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade studievägar. 

Skolöverstyrelsen 

I. Under budgetåret 1987 /88 startade ett antal forskningsprojekt i enlighet 
med det program SÖ redovisade i sin anslagsframställning för budgetåret 
1988/89 och dessa fortsätter under kommande budgetår. 

SÖ:s möjligheter att starta nya forsknings- och utvecklingsprojekt har 
alltsedan slutet av 1970-talct varit helt avhängiga av vilka medel som 
frigörs genom att projekt avslutas. 

SÖ finner det nödvändigt att peka på behov av en ökning av anslagspos
ten för forskning. Dessa behov aktualiseras dels av tidsmässigt mera nära
liggande utvecklingstendenser, dels av utbildnings- och samhällsfrågor i 
det längre perspektivet. De mera näraliggande behoven hänger i hög grad 
samman med den reformstrategi statsmakterna valt för den gymnasiala 
utbildningen. 

Med hänsyn till att en översyn av skolforskningen föreslagits av styr
ningsberedningen, i vilken även frågor om resursbehov avses prövas, 
avstår SÖ från att nu begära ökade medel till forskning. 

2. Som framgår av redovisningen under anslaget B 13. Sameskolor 
föreslår SÖ att det den I juli 1989 inrättas en heltidstjänst som ledare för 
utvecklingen av samiska läromedel. För närvarande bestrids, inom ramen 
för projektet utveckling av samiska läromedel under detta anslag, kostna
derna för en projektledare på deltid. SÖ föreslår därför att kostnaderna för 
heltidstjänsten delvis finansieras genom en överföring av 100000 kr. från 
detta anslag till anslaget B 13. Sameskolor. 

3. På grundval av förslagen i propositionen om urval m. m. till högskole
utbildning (prop. 1987/88: 109) har riksdagen nyligen (UbU 32, rskr. 330) 
bemyndigat regeringen att inrätta en professur i pedagogik, särskilt peda
gogiska mätningar, vid universitetet i Umeå den I juli 1989. Chefen för 
utbildningsdepartementet har i nyssnämnda proposition (s. 22) angett att 
tjänsten skall finansieras genom minskningar budgetåret 1989190 under 
anslagen D I. Universitets- och högskoleämbetet samt B 7. Forskning och 
centralt utvccklingsarbete inom skolväsendet. Med hänsyn till att tyngd-
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punkten i tjänsten ligger inom området konstruktion av högskoleprov 
finner SÖ det rimligt att 75 % av tjänsten finansieras genom överföring 
från UH,:\:s anslag. SÖ har således i beräkningarna av detta anslag budget
året 1989/90 utgått ifrån att 75 000 kr., vilket motsvarar 25 % av kostna
derna för professuren, förs över till anslaget D 19. Samhällsvetenskapliga 
fakulteterna. 

4. SÖ beräknar medelsbehovet under reservationsanslaget Forskning 
och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet till 38 961 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 2 130000 kr. 
Det av skolöverstyrelsen (SÖ) i anslagsframställningen för budgetåret 

1989/90 redovisade forskningsprogrammet överensstämmer med de om
raden regeringen angav i den forskningspolitiska propositionen. Vad som 
nu gäller om forskning och utvecklingsarbcte inom skolområdet grundar 
sig på riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop. 
1980/81 :97) om skolforskning och personalutveckling. SÖ har fått i upp
drag att. dels inför 1990 års forskningspolitiska proposition, dels i anslags
framställningen för budgetåret 1991/92 redovisa erfarenheterna av denna 
inriktning. I avvaktan på dessa redovisningar bör inriktningen vara oför

ändrad. 
Jag anser att medel för central utveckling av undervisning för same

clever. bl. a. samiska läromedel, även fortsättningsvis skall beräknas under 
detta anslag.(2) 

I enlighet med förslagen i propositionen (1987 /88: 109), om urval m. m. 
till högskoleutbildning (UbU 32. rskr. 330) inrättas en professur i pedago
gik vid universitetet i Umeå den I juli 1989. Jag har avräknat 75000 
kr. från detta anslag för att delvis finansiera denna tjänst.(3) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskning och centralt utl'ecklingarbete inom skolrä.1·endet 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 38 885 000 

kr. 

B 8. Fortbildning m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1 989/90 Förslag 

23 728 141 
66 656000 
78 552 000 

Reservation 1648 376 

Under anslaget beräknas medel till högskolan för lärarutbildning i Stock
holm samt universiteten i Uppsala. Linköping. Lund, Göteborg och Umeå 
för den verksamhet med personalutbildning för skolväsendets behov som 
fortbildningsnämnderna beslutar om. Vidare beräknas medel till personal-

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 10 

58 



kostnader m. m. för fortbildningsnämndernas kanslier. 
Från anslaget betalas också kostnader för skolledarutbildning och för 

sådana övriga utbildningsinsatser där skolöverstyrelsen (SÖ) ansvarar för 
genomförandet. SÖ ansvarar därvid för att vissa angelägna utbildningar 
kommer till stånd, såsom vissa riksrekryterande kurser och andra utbild
ningsinsatser för lärare i yrkesämnen samt kurser för personal vid special
skolan, sameskolan samt fristående skolor på gymnasial nivå. Vidare 
disponerar SÖ medel för fortbildning av fysiklärare i ämnet elektronik. 
Inom anslaget disponerar SÖ även medel, som i styrande och stimulerande 
syfte fördelas vidare till kommunerna för att täcka kostnader för viss 
utbildning. som kommunerna själva ansvarar för. Under innevarande år 
fördelas således medel till fortbildning för lokalt utvecklingsarbete i kom
munal vuxenutbildning (komvux) och grundutbildning för vuxna 
(grundvux), till lokala fortbildningsinsatser i anslutning till utvecklingsar
betet i gymnasieskolan samt för utbildning av lärare vid skolor som skall 
medverka i den skolförlagda delen inom grundskollärarlinjen. Från ansla
get bekostas vidare bidrag till lärarorganisationer m. fl. för fortbildnings
verksamhet och publikationer samt bidrag till skolpersonal för deltagande 
i internationella kurser och konferenser. Inom anslaget disponerar SÖ 
också medel för planering och uppföljning av samt information om perso
nalutbildning i skolan. 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning 4 705 000 kr. 
2. Den särskilda fortbildningen för lokalt utvecklingsarbete i komvux 

och grundvux upphör med utgången av budgetåret 1988/89. SÖ föreslår att 
de medel som därigenom frigörs dels utnyttjas till fortbildning av lärare 
inom grundvux som undervisar invandrare i svenska (490000 kr.), dels 
tillförs fortbildningsnämnderna för personalutbildning inom skolväsendet 
(I 096 000 kr.). 

3. SÖ beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 under reserva
tionsanslaget Fortbildning m. m. till 71 361 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Beslut av riksdag och regering om inriktningen av skolväsendets personal
utbildning är ett betydelsefullt indirekt styrmedel för skolväsendets verk
samhet och utveckling. Därmed blir beslut om fortbildning och vidareut
bildning av lärare och skolledare tillsammans med beslut om användning
en av resurser för lokalt utveeklingsarbete några av de viktigaste medlen 
som lokalt står till förfogande för att uppnå de mål som har uppställts för 
skolan och vuxenutbildningen. 

Efter förslag i föregående års budgetproposition har riksdagen tagit 
ställning för en ny inriktning av lärarfortbildningen i grundskolan och 

grund utbildningen för vuxna (grundvux) (prop. 1987 /88: 100 bil. I 0, UbU 
12, rskr. 203 ). Skälen härför är flera. 

För det första har skolan visat sig inte tillräckligt bra att klara av den 
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grupp elever som har särskilda svårigheter i skolarbetet. 
Det andra skälet är att utvärderingar och rapporter har visat att det finns 

en mindre grupp elever som lämnar grundskolan med brister i sina basfär
digheter. 

Ett tredje skäl till att ändra fortbildningens inriktning är införandet av 
de nya tjänstesystem för lärare i grundskolan och grundvux som riksdagen 
fattade beslut om i fjol. 

Allt detta sammantaget har gjort det nödvändigt att ändra inriktningen 
på lärarfortbildningen i de båda skolformerna. Den nya inriktningen skall 
enligt fastlagd tioårsplan få genomslag i fortbildningen redan fr. o. m. 
höstterminen 1989. Det betyder att planeringen av fortbildningen nu är i 
full gång. Jag har vid min anmälan av Vissa gemensamma frågor inom 
skolväsendet (avsnitt I. I) gjort några förtydliganden och tillägg till vad jag 
uttalade i förra årets budgetproposition om fortbildningens uppläggning 
och innehåll m. m. Jag har i anslutning därtill också redovisat mina ställ
ningstaganden till vissa i sammanhanget aktuella förslag i skolöverstyrel
sens (SÖ) anslagsframställning. Mot denna bakgrund ser jag inte någon 
anledning att nu ytterligare gå in på dessa frågor. 

Jag vill dock än en gång understryka det angelägna i att lärarfortbild
ningen i grundskolan och grundvux genomförs enligt den fastlagda planen. 
Det betyder att den beslutade inriktningen av fortbildningen bör få ett så 
brett genomslag som möjligt redan under det kommande läsåret. Jag vill 
också erinra om vad jag anförde i förra årets budgetproposition om bety
delsen av att lärarfortbildningen organiseras och genomförs som en inte
grerad del av det lokala utvecklingsarbetet i övrigt. Detta är viktigt av bl. a. 
samordnings- och effektivitetsskäl. Det är också en förutsättning för att ett 
effektivt resursutnyttjande skall uppnås. vilket självfallet alla berörda par
ter i skolan och vuxenutbildningen har nytta av. 

Med utgången av innevarande budgetår upphör enligt tidigare uppgjord 
plan den särskilda fortbildningen för att stödja genomförandet av läropla
nen för vuxenutbildningen (Lvux 82) inom komvux och grundvux. Några 
särskilda medel för detta ändamål bör därför inte beräknas fortsättnings
vis. 

De vuxna invandrare som saknar läs- och skrivfärdigheter på det egna 
språket skall få sin undervisning i svenska huvudsakligen inom ramen för 
grundvux. Denna undervisning skall leda till motsvarande kunskaper och 
färdigheter i svenska som deltagare i grundläggande svenskundervisning 
(grund-sfi) får enligt läroplanen för denna utbildning (Lgrund-sfi 86). 
Riksdagen har ställt särskilda medel till förfogande för fortbildning av 
lärare som undervisar i svenska för invandrare med anledning av införan
det av läroplanen. En liknande fortbildning bör enligt SÖ också erbjudas 
de lärare inom grundvux som undervisar invandrare i svenska. Jag delar 
denna uppfattning och föreslår att en sådan fortbildning inleds. Fortbild
ningen bör enligt min mening stå öppen även för de lärare som meddelar 
motsvarande undervisning inom vuxenutbildningen för psykiskt utveck
lingsstörda (särvux). För budgetåret 1989/90 beräknar jag 450000 kr. för 
detta ändamål.(2) 

I förra årets budgetproposition anmälde jag att SÖ skulle få i uppdrag att 
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i samråd med universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) utreda frågan om 
fortbildningsnämndernas ansvarsområden och deras framtida omfattning. 
I samband med riksdagens ställningstagande härtill uttalade utbildningsut
skottet att utredningen bör omfatta även de ekonomiska förutsättningarna 
för fortbildningsnämndernas verksamhet (UbU 1987 /88: 13 s. 5). Jag avser 
att inom kort återkomma till regeringen i denna fråga. Jag räknar med att 
det skall bli möjligt att redovisa resultatet av utredningsarbetet i nästa års 
budgetproposition. Mot denna bakgrund är jag inte nu beredd att frångå 
hittills tillämpade principer för fördelning av medel till fortbildnings
nämnderna. Detta bör i stället enligt min mening övervägas när ställning 
tas till fortbildningsnämndernas framtida ansvarsområden. Jag avstyrker 
således SÖ:s förslag om att tillföra vissa fortbildningsnämnder samman
lagt 1096000 kr. av de medel som frigörs genom att den särskilda fortbild
ningen för lokalt utvecklingsarbete i komvux och grundvux nu upphör.(2) 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag kostnaden för skolväsendets perso
nalutbildning inkl. personalkostnader m. m. för fortbildningsnämndernas 
kanslier till totalt 42 102 000 kr. 

Efter förslag i regeringens proposition om äldreomsorgen inför 90-talet 
har riksdagen beslutat att särskilda medel skall avsättas för fortbildnings
insatser bland lärare som undervisar i social servicekunskap i gymnasie
skolan (prop. 1987/88: 176, SoU 6, rskr. 55). Som en engångsinsats under 
budgetåret 1989/90 beräknar jag 9 milj. kr. för detta ändamål. 

Jag kommer senare under anslaget B 14. Specialskolan m. m.: Utbild
ningskostnader att föreslå att fortbildning anordnas i teckenspråk för 
specialskolans lärare. Jag räknar därvid med att kostnaderna för anord
nande av dessa kurser finansieras inom ramen för detta anslag. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med någn: andra förändringar 
under detta anslag än sådana som är av automatisk natur. När jag har pris
och löneomräknat anslaget har jag tagit hänsyn till att kostnaderna för 
1988 års ramavtal om löner för statstjänstemän m. fl. (RALS 1988) över
steg den av regeringen fastställda utgiftsramen för statliga lönekostnader 
med 1%. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fvrtbild11i11g m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 78 552 000 kr. 

B 9. Nationell utvärdering och prov 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14 316 896 Reservation 338 103 
16495000 
19655000 

Från anslaget bekostas framställning av sådana standardprov för grund
skolan som avses i 6 kap. I 0 § grundskoleförordningen (1988: 655). fram-
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ställning av centrala prov för gymnasieskolan enligt 9 kap. 56 §gymnasie
förordningen (1987: 743. 9 kap. 56 *ändrad genom 1988:233) samt fram
ställning av prov för yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan och prov för 
kommunal vuxenutbildning (komvux). Vidare bekostas vissa kostnader 
för den nationella utvärdering av elevers kunskaper, färdigheter och attity
der som riksdagen tidigare beslutat om. 

Skolöverstyrelsen 

·I. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar I 062 000 kr. i prisomräkning. 
2. SÖ avser att registrera. bearbeta och analysera de resultat av kun

skaps- och färdighetsbedömningar inom den nationella utvärderingen som 
föreligger våren 1989. Vidare kommer utfallet att bedömas i referensgrup
per och forskningsrapporter att utges. Resultaten delges skolorna som ges 
vägledning att använda dem. För dessa samlade insatser beräknar SÖ en 
ökning av anslaget med 2 986 000 kr. 

3. För utveckling av prov i muntlig färdighet i engelska. tyska och 
franska beräknar SÖ ett medelsbehov av 450000 kr. i engångsanvisning. 

4. SÖ föreslår att de centrala proven för tvååriga linjer i svenska och 
engelska blir obligatoriska och beräknar 50 000 kr. i ökade tryckkostnader. 

5. SÖ föreslil.r att centrala prov för komvux. vilka genomförts som 
försöksverksamhet sedan läsåret 1985/86, görs obligatoriska fr. o. m. läs
året 1989/90 inom oförändrad kostnadsram. 

6. För konstruktion och utveckling av ett särskilt folkhögskoleprov 
föreslår SÖ en ökad medclsanvisning om 650000 kr. 

7. För utarbetande av centrala prov i engelska och matematik för gym
nasieskolans årskurs 1 beräknar SÖ en kostnad av I milj. kr. 

8. SÖ beräknar medclsbchovct under rcservationsanslaget Nationell 
utvärdering och prov till 22 693 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Programmet för den nationella utvärderingen genomförs i enlighet med de 
planer som riksdagen beslutat om med anledning av 1987 och 1988 års 
budgetpropositioner (prop. 1986/87: 100 bil. 10 s. 82 - 83 och prop. 

1987/88:100bil.10s. 94 - 95). 
Skolöverstyrelsen (SÖ) redovisade förra året de olika delarna i det 

nationella utvärderingsprogrammet. Av detta program har en första om
gång med länsskolnämndernas särskilda granskning av vissa områden 
inom skolans verksamhet genomförts. SÖ kommer inom kort att publicera 
en sammanfattande rapport med bl. a. underlag från länsskolnämndernas 
granskning inom särskilda granskningsområden och från länsskolnämn
dernas tillsyn och iakttagelser i övrigt. 

Den första omgången av återkommande kunskaps- och färdighctsbe
dömningar i årskurserna 2 och 5 kommer att genomföras våren 1989. I 
årskurs 2 kommer resultaten av undervisningen i läsning, skrivning, räk
ning, bild och musik att bedömas. I årskurs 5 bedöms på motsvarande sätt 
resultatet av undervisningen i svenska, matematik, engelska, omvärlds-
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kunskap samt i bild och musik. En sammanfattande rapport av dessa 
bedömningar kommer att ges ut under läsåret 1990/91. 

För arbetsåret 1989/90 kommer huvuddelen av arbetet att ägnas åt 
databearbetning, analyser och rapportering samt en utvärdering av den 
första omgången kunskaps- och färdighetsbedömningar, det sistnämnda 
som stöd inför den omgång som kommer att genomföras år 1992. 

I 1987 års budgetproposition förordade jag, med det underlag som då 
fanns, en viss återhållsamhet vad gällde programmets storlek jämfört med 
SÖ:s ambitioner. SÖ anvisades 3,5 milj. kr. i stället för 7,8 milj. kr. SÖ 
valde då att i stället för att ge avkall på de kvalitetsmässiga ambitionerna 
ha en lägre kvantitativ ambition. I ett inledningsskede begränsades därför 
programmet till årskurserna 2 och 5 och endast 5 % av dessa årskurser togs 
med mot beräknade 10%. SÖ har dock anmält att det även med dessa 
nedskärningar är svårt att hålla kostnaderna inom den angivna ramen. 
Kostnaderna hänför sig till bl. a. medverkan från forskningsinstitutioner, 
databearbetning. granskning i referensgrupper och i en vetenskaplig råd
givargrupp, tryckning av rapporter och vägledning till skolorna i deras 
utnyttjande av sina resultatöversikter. 

Det är enligt min mening angeläget att det nationella programmet för 
utvärdering blir av en sådan kvalitet att resultaten kan ge den information 
som är nödvändig för en saklig diskussion om hur väl skolan lyckas med 
sin uppgift. Därigenom kan det nationella programmet för utvärdering ge 
viktiga beslutsunderlag för förändringar såväl centralt som lokalt. Jag 
tillstyrker mot den bakgrunden att 2 milj. kr. tillförs det nationella pro
grammet för utvärdering. Jag vill dock redan nu framhålla att jag anser att 
det med denna förstärkning bör vara möjligt att i ett senare skede, när 
vissa initialinsatser (utveckling av metoder och datarutiner etc.) väl är 
gjorda, inrymma även högstadiet utan att ytterligare medel då skall be
hövas. Jag förutsätter således att den kostnadsnivå som nu fastslås för 
kunskaps- och färdighetsbedömningar i grundskolan skall kunna vara rela
tivt konstant i fortsättningen.(2) 

Vad gäller provprogrammet har SÖ begärt medel för framtagande av 
några nya typer av prov. 

De centrala proven i gymnasieskolan skall utgöra grund för en så rättvis 
betygsättning som möjligt. Elevernas muntliga färdighet är en viktig 
aspekt i språkinlärningen. De centrala proven i moderna språk har hittills 
inte beaktat denna aspekt. Jag anser det väsentligt att de centrala proven 
speglar ämnesmålen för att möjliggöra en mer rättvis betygsättning och för 
att den muntliga färdigheten skall uppmärksammas i språkundervisning
en. Jag beräknar 450000 kr. som engångsanvisning för framtagande av 
sådana prov.(3) 

Centrala prov i engelska och svenska för tvååriga linjer i gymnasieskolan 
har funnits på försök sedan år 1976. SÖ anser att dessa prov bör bli 
obligatoriska. Jag tillstyrker detta med tanke på behoven av en likvärdig 
bedömning dels mellan gymnasieskola och komvux, dels mellan gymnasie
skolans olika linjer. Jag beräknar 50 000 kr. för ökade tryckkostnader för 
dessa prov. 

Centrala prov har funnits i komvux på försök sedan läsåret 1985/86. Jag 
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biträder SÖ:s förslag att de görs obligatoriska fr. o. m. budgetåret 1989/90. 
SÖ har begärt särskilda medel för att utarbeta centrala prov i engelska 

och matematik för gymnasieskolans årskurs I med motiveringen att såda
na behövs som bas för nya föreskrifter om betygsättning. Emellertid har 
SÖ fått i uppdrag att utarbeta en ny struktur för de tre- och fyraåriga 
linjerna i gymnasieskolan. I avvaktan på redovisningen av detta uppdrag 
är jag inte beredd att nu föreslå medel för centrala prov i årskurs I i 
gymnasicskolan.(5) 

Enligt direktiven till folkhögskoleutredningen (Dir. 88: 16) skall kom
mitten bl. a. lägga fram förslag till utformning och finansiering av en 
normering av studieomdömena. så att dessa skall ges på lika grunder över 
hela landet. I avvaktan på förslag från folkhögskolekommitten är jag inte 
beredd att beräkna medel för konstruktion och utveckling av ett särskilt 
folkhögskoleprov.( 5) 

Jag har samrått med utbildningsministern i de delar förslagen berör hans 
ansvarsområde. 

1 övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 
anslaget än sådana av automatisk natur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nationell utvärdering och pror för budgetåret 1989/90 anvi

sa ett reservationsanslag på 19 655 000 kr. 

B l 0. Särskilda insatser inom skolområdet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

292630690 
311 726000 
321 726000 

Från anslaget betalas kostnader för statsbidrag enligt förordningen 
( 198 7: 7 38) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet (änd
rad 1988: 739 och 1053). 

Skolöverstyrelsen (SÖ) fördelar de medel som anvisats under anslaget 
mellan länen i huvudsak med utgångspunkt i elevantalet i grund- och 
gymnasieskolorna i resp. län. 

Länsskolnämnderna fördelar medlen till dels kommuner som tar på sig 
regionala undervisningsinsatser, dels kommuner som har behov av resurs
tillskott för undervisning av handikappade och sjuka elever eller elever 
med andra särskilda behov. 

Skolöverstyrelsen 

SÖ:s anslagsframställning för budgetåret 1989/90 innebär i huvudsak föl
jande: 

I. Pris- och löneomräkning 19 639 000 kr. 
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2. SÖ föreslår att 50 000 kr. överförs till anslaget B 13. Sameskolor och 
4 995 000 kr. till anslaget B 14. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 
för att finansiera vissa förslag till förändringar inom resp. skolform. 

3. SÖ föreslår vidare att bidrag ur detta anslag får utgå till kostnader för 
undervisning i teckenspråk för hörande elever med döva föräldrar eller 
döva syskon. 

4. SÖ beräknar medelsbehovet under anslaget Särskilda insatser inom 
skolområdet till 326 320000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Enligt förordningen (1984:75) om regional samverkan i fråga om under
visning för elever med handikapp är landet sedan den I april 1984 indelat i 
fem plancringsregioncr. I varje region finns det en planeringsberedning, 

som skall samordna och planera insatserna så att befintliga resurser utnytt
jas på bästa möjliga sätt. Vid länsskolnämndcn på varje regions huvudort 
finns en handikappkonsulent. Dessutom finns vid länsskolnämndcrna en 
regional pedagogisk stödorganisation i form av konsulenter för olika han
dikappgrupper. 

Från detta anslag utgår statsbidrag till kostnader för undervisningsin
satser av dels regional. dels lokal art som kommuner genomför för elever 
med handikapp eller andra särskilda behov i grundskolan och gymnasie
skolan. Resurser från detta anslag utgår utöver vad som avsätts inom 

ramen för skolans ordinarie resurser. Med regionala undcrvisningsinsatser 
avses samordnade utbildningsinsatscr för elever med handikapp eller and
ra särskilda behov och som i stor utsträckning kommer även sådana elever 
till del. vilka inte är kyrkobokförda i den kommun som anordnar utbild
ningen. 

Jag har i avsnittet Vissa gemensamma frågor (avsnitt 3) redovisat mina 
förslag till åtgärder vad gäller tcckenspråksundervisning. Jag delar skol
överstyrelsens (SÖ) uppfattning att planeringsberedningarna bör ges ett 
samordningsansvar för utbildningsinsatscr för undervisning i teckenspråk 
för hörande elever med döva föräldrar eller döva syskon. Teckenspråksun
dervisning bör kunna erbjudas inom ramen för de regionalt tillgängliga 
resurser som anvisas för planeringsbercdningarnas verksamhet. U ndervis
ningen bör kunna anordnas på olika sätt beroende på t. ex. tillgång på 
tcckenspråkslärare. Undervisningen kan anordnas i en kommuns grund
skola eller gymnasieskola om det finns tillräckligt elevunderlag, men kan 
t. ex. även anordnas i samverkan med specialskola, folkhögskola eller 
intresseorganisation. Det bör ankomma på planeringsberedningarna att 

bedöma omfattningen av undervisningen m. m. inom ramen för tillgängli
ga rcsu rser. 

Innevarande budgetår disponerar planeringsbcrcdningarna 18,8 
milj. kr. för regionala åtgärder för elever med handikapp. Ett relativt 
omfattande analys- och kartläggningsarbete liksom olika projekt för ut
veckling av verksamheten har genomförts inom planeringsbcrcdningarnas 
verksamhetsområde. Självfallet bör medel även fortsättningsvis vid behov 
kunna användas för projekt verksamhet och analyser. Jag räknar dock med 

5 Riksc/ag<'ll /Y88!89. / .1<1111/. Nr 100. Bilaga 10 
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att projektmedel i ökad utsträckning skall kunna frigöras och användas för 
direkta undcrvisningsinsatser. Enligt min mening bör de föreslagna insat
serna för teckenspräksundervisningen - i vart fall under ett inledande 
skede - härigenom kunna rymmas inom ramen för de medel som avsätts 
för planeringsberedningarnas verksamhet. 

Jag vill erinra om att nya principer för kostnadsfördelning mellan stat, 
värdkommun och hemkommun för regionala undervisningsinsatser införs 
fr. o. m. budgetåret 1989/90 (prop. 1987 /88: I 00 bil. I 0 s. 99, UbU 13, rskr. 
204). 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under anslaget än sådana 
av automatisk natur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 
undervisning i teckenspråk för hörande elever med döva föräldrar 
eller döva syskon 

dels föreslår riksdagen att till Särskilda insatser inom sko/området 
för budgetåret 1989/90 anvisa ett anslag på 32 l 726 000 kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 
B 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1987 /88 Utgift 16 605 555 323 
1988/89 Anslag 16 005 400 000 
1989/90 Förslag 17 022 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till kommunerna för kostna
der för driften av grundskolan, viss praktisk lärarutbildning vid grundsko
lan och lokala planeringsråd. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen 
(1978: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. (om
tryckt 1987: 523, ändrad 1988: 735 och 938). Dessa bestämmelser innebär i 
korthet att statsbidrag till kostnader för driften av grundskolan i huvudsak 
utgår i form av basresurser och förstärkningsresurser. För varje skolenhet 
beräknas antalet basresurser med hänsyn till antalet eleve; i varje årskurs 
av grundskolan vid enheten. Förstärkningsresurser utgår med 0,6301 
veckotimmar per elev i grundskolan. Vidare utgår tilläggsbidrag för vissa 
kostnader, främst vikariekostnader, med viss procentsats av statsbidraget 
för bas- och förstärkningsresurserna. Härutöver utgår bidrag för vissa 
särskilda ändamål. bl. a. skolledningsfunktioner, hemspråksundervisning 
och vissa arbetsgivaravgifter. 

Regeringen fastställer årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre
surser m. m. För redovisningsåret 1987 /88 har veckotimpriset för basre
surser för resp. stadium fastställts till i genomsnitt 4 724 kr., 4 704 kr. och 
5 448 kr. samt veckotimpriset för förstärkningsresursens undervisnings
bundna del till 5 118 kr. och den icke undervisningsbundna delen till 
4 350 kr. Tilläggsbidraget har fastställts till 6, l %. 

Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 
1989/90 belastas anslaget med förskott för det budgetåret beräknat på 
statsbidraget för redovisningsåret 1988/89 samt slutreglering av bidraget 
för redovisningsåret 1988/89. 

Från anslaget betalas vidare kostnader för statsbidrag enligt förordning
en (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. (omtryckt 
1983:416, ändrad senast 1988: 829). Även för detta bidrag gäller ett för
skotts- och slutregleringsförfarande. 

I enlighet med föreskrifter i förordningen ( 1981 :449) om minskning av 
vissa statsbidrag till kommunal utbildning (ändrad senast 1988: 812) skall 
flertalet bidrag som utbetalas under detta anslag minskas med 2 % av det 
belopp som annars skulle ha utgetts. 

Ur anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1983: 97) om statsbidrag 
till fristående skolor för skolpliktiga elever (ändrad senast 1988: 703) samt 
enligt särskilda förordningar om statsbidrag till Kristofferskolan, Hillel
skolan och estniska skolor. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till lokalt utvecklingsarbcte på grundsko
lans mellanstadium, försöksverksamhet med datorn som pedagogiskt 
hjälpmedel. centralt och regionalt utvecklingsarbete med dataundervis-
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ning i skolan, utvecklingsarbete med kultur i skolan, utvecklingsarbete 
med samlad skoldag i grundskolan. åtgärder för undervisning i ämnet 
matematik samt extra bidrag till studie- och yrkesorientering i glesbygd 
och bidrag till kommuner som anordnar praktisk arbetslivsorientering på 
högstadiet under kortare tid än fyra veckor. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 
SÖ har - där ej annat anges - beräknat kostnaderna efter preliminärt 

veckotimpris för bas- och förstärkningsresurser m. m. för redovisningsåret 
1988/89. Därefter redovisas förslag till förändringar fr. o. m. verksamhets
året 1989/90 och i vilken utsträckning de bör påverka medelsberäkningen 
under anslaget för 1989/90. 

I. Antalet elever, basresurser och veckotimmar fördelade på stadier 
framgår av följande sammanställning. 

Stadium 

Låg 
Mellan 
Hög 

Totalt 

Beräknat 
elevantal 
1988/89 

287 600 
287 600 
322 900 

898100 

Basresurser 
1987/88 

14354 
13064 
12 398 

39816 

Basresurser Timmar i bas-
1988/89 resurs inkl. 

garantitimmar 
1988/89 

14570 369700 
12681 457900 
12203 522 500 

39454 1350100 

Kostnader för basresurserna beräknar SÖ till 6 825, 9 milj. kr. för verksam
hetsåret 1988/89. 

Totalt beräknar SÖ förstärkningsresursen till 2 852,4 milj. kr. för verk
samhetsåret 1988/89. 

SÖ beräknar kostnaderna för tilläggsbidraget efter en procentsats om 6,2 
till 600, 1 milj. kr. för verksamhetsåret 1988/89. 

SÖ beräknar statsbidraget för kostnader för stödundervisning i svenska 
samt hemspråksundcrvisning och studiehandledning på hemspråk till 
413.1 resp. 330,6 milj. kr. för verksamhetsåret 1988/89. 

Statsbidraget till kostnader för skolledningsresurser beräknar SÖ till 
758,3 milj. kr. 

För bidrag till kallortstillägg och finskspråktillägg beräknar SÖ 34,0 
milj. kr. 

SÖ beräknar det totala bidraget under anslagsposten I till 11 814,4 
milj. kr. för verksamhetsåret 1988/89. 

De under anslagsposten I uppförda bidragsändamålcn omfattas av ett 
förskotts- och slutrcgleringsförfarandc. Under budgetåret 1989/90 utbeta
las ett förskott om 90% av beslutat bidrag för redovisningsåret 1988/89. 
Anslaget belastas budgetåret 1989/90 även av slutreglcringen av anslaget 
för redovisningsåret 1988/89. 
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Beräkning arfiirskoll och slutreglering under budgetarct 1989190. belopp i 

mi(i. kr. 

Anslagspost I 

Budgetår Totalt 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

bidrag 

11 794.0 
11 814.4 

Förskott 

10614.6 
10633.0 

Slut
rcglc
nng 

1199.8 

Summa 
100% 

11832.8 

Summa 
98% 

11596.l 

Förslag till förändringar under anslags post 1 fr. o. m. verksamhetsåret 
1989/90 

SÖ föreslår att bidraget för syo. som utgår inom den icke undervisnings
bundna delen av förstärkningsrcsurscn. beräknas efter det veckotimpris 
som gäller för den undervisningsbundna delen av förstärkningsrcsursen. 
Härigenom kommer bidraget för syo i fortsättningen att följa löneutveck
lingen för statligt lönereglerad personal i skolan, vilket är rimligt eftersom 
tjänsterna som syofunktionär är statligt lönereglerade. Förslaget medför en 
kostnadsökning om 17 milj. kr. 

Om förändringen enligt SÖ:s förslag genomförs den 1 juli 1989 påverkas 

statsbudgeten först budgetåret 1990/9 i på grund av anslagspostens kon
struktion med ett förskotts- och slutregleringsförfarande. 

2. Under anslagsposten Bidrag till kommuner och organisationer för 
vissa verksamheter beräknar SÖ 244 000 kr. för bidrag till lägerskolor 
anordnade av Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 

För sommarkurser i teknik för flickor föreslår SÖ för budgetåret 1989/90 
efter pris- och löneomräkning ett bidrag om 3.3 milj. kr. 

För pedagogisk utvecklingsverksamhet m. m. av finskspråkiga elever 
budgetåret 1989/90 beräknar SÖ efter pris- och löneomräkning 2.4 
milj. kr. 

3. SÖ föreslår att bidrag till fristående skolor utgår med 6 691 000 kr. till 
Kristofferskolan, med 2 826 000 kr. till H illelskolan och med 
2 838 000 kr. till de estniska skolorna. 

SÖ beräknar för bidrag till övriga fristående skolor budgetåret 1989/90 
ett anslagsbehov av 27 690 000 kr. 

4. Kostnaderna för lokal skolutveekling beräknar SÖ efter en procent
sats om 2.34 till 243. 9 milj. kr. budgetåret 1989/90. Med hänsyn till att 
bidraget för lokal skolutveckling omfattas av ett förskotts- och slutregle
ringsförfarande och till att bidraget före utbetalning skall minskas med 2 % 

beräknar SÖ medclsbehovet budgetåret 1989/90 till 239.2 milj. kr. varav 

slutreglering utgör 62.3 milj. kr. 
5. För bidrag till lokalt utvecklingsarbete på grundskolans mellansta

dium budgetåret 1989/90 beräknar SÖ efter pris- och löneomräkning 34,0 
milj. kr. 

6. SÖ beräknar bidrag till utvccklingsarbete med kultur i skolan efter 
pris- och löneomräkning till 17.0 milj. kr. budgetåret 1989/90. 
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7. SÖ föreslår att de kommuner som erhåller extra bidrag för studie- och 
yrkesorientering i glesbygd också får bidrag för sina höga kostnader för 
elevernas praovcrksamhet. För att finansiera det nya statsbidraget. före
slår SÖ att bidraget till de kommuner som anordnar mindre än fyra 
veckors prao pä grundskolans högstadium slopas. SÖ beräknar medclsbe
hovet efter löneomräkning till 4.4 milj. kr. för extra bidrag för studie- och 
yrkesorientering i glesbygd samt för extra bidrag till praoverksamhet i 
glesbygd. 

8. För särskilda åtgärder för undervisning i ämnet matematik för bud
getåret I 989/90 beräknar SÖ efter löneomräkning 12,8 milj. kr. 

9. SÖ beräknar för utveckling av samlad skoldag för budgetåret 1989/90 
efter pris- och löneomräkning 26.6 milj. kr. 

10. SÖ beräknar för utveckling av skolans dataundervisning budgetåret 
1989/90 efter pris- och löneomräkning 11. 7 milj. kr. 

11. Efter förslag i 1988 års budgetproposition har riksdagen beslutat att 

utöver eljest utgående medel för lokalt utvecklingsarbete fr. o. m. budget
året 1989/90 avsätta 50 milj. kr. per år under en tioårsperiod för komplet
tcringsfortbildning för bl. a. klasslärare med anledning av den nya lärarut
bildningen (prop. 1987/88: 100 bil. 10 s. 55-56, UbU 12, rskr. 203). 

SÖ anser det angeläget att även andra lärarkategorier med samma 
grundutbildning som klasslärarna i grundskolan kan få tillfälle att kom
plettera sin grundläggande ämnesmässiga utbildning. Det gäller speciallä
rare i grundskolan. vissa lärare i sameskolan. särskolan och specialskolan 
samt lärare inom grundutbildning för vuxna (grundvux). En särskild grupp 
utgör de lärare som utbildats inom den särskilda. tvåspråkiga klasslärarut
bildningen för studerande med finska, tornedalsfinska eller samiska som 
modersmål. SÖ förutsätter att dessa lärarkategorier kan anses omfattas av 
den prioritering som riksdagen gjort och att lärarna således får delta i 
fortbildningen tillsammans med klasslärare i grundskolan. 

I riksdagens beslut prioriteras även fortbildning för att bredda högsta
dielärares kompetens framför allt i naturorienterande och samhällsorien
terande ämnen samt matematik. SÖ utgår från att - i analogi med vad 
som nyss sagts beträffande klasslärare - även ämneslärare i dessa ämnen i 
sameskolan, särskolan och specialskolan samt inom försöksverksamheten 
med tvåspråkig undervisning på finska och svenska på högstadiet skall 

kunna komma i fråga för sådan fortbildning inom ramen för den gjorda 
prioriteringen. 

Kostnaderna för deltagarna bör därvid - på sam•.na sätt som gäller för 

grundskolans lärare - i första hand bestridas ur resp. skolforms statsbi
drag för lokal skolutveckling eller medel som motsvarar detta bidrag och i 
andra hand ur de 50 milj. kr. som anvisas för kompletteringsfortbildning
en. 

SÖ föreslår vidare att de prioriteringar riksdagen fastställt kompletteras 
med att fortbildning i engelska, motsvarande i genomsnitt 3-4 veckor, 
skall kunna erbjudas de klasslärare som önskar det. Insatserna bör dock 
omfatta högst var fjärde klasslärare i grundskolan. 

12. Inom industridepartementets kampanj Hela Sverige skall leva har 
SÖ tilldelats medel för informations- och kunskapsspridning i grundskolan 
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om landsbygden. SÖ föreslår för budgetåret 1989/90 och för ytterligare tre 
år framåt att 700000 kr. får utgå årligen för utvecklingsarbctc i skolor i 
glesbygd. 

13. SÖ beräknar medelsbchovet under förslagsanslaget Bidrag till drif
ten av grundskolor m. m. till 15 940 700 000 kr. 

A ns/agsheräk 11 i ng 

Anslag 
I. Bas- och förstärkningsrcsurser 

m.m. 
2. Bidrag till kommuna och organ isa-

tioner för vissa verksamheter 
3. Bidrag till fristående skolor 
4. Bidrag till lokal skolutvcckling 
5. Bidrag till kostnader for vissa 

socialavgifter 
6. Lönckostnadspålägg 
7. Bidrag till lokalt utvecklingsarbclc 

på mellanstadie-! m. m. 
8. Bidrag till kulturellt utvecklingsar-

bete i skolan 
9. Extra hidrag till syo Ol"h prao i glc-s-

bygd 
10. Särskilda ätglirdc-r för undcrvis-

ningcn i ämnet matematik 
11. Utveckling av samlad skoldag 
12. Utveckling av skolans data-

undervisning 
13. Komplctteringsfortbildning 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Bas- och.fors1ärk11i11gsresur.w!r 

1988/89 

11 721 100000 

5600000 
37800000 

250700000 

2 578 200000 
1311900000 

32000000 

16000000 

4 100000 

12000000 
25000000 

11 000000 

16 005 400 000 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+-

+ 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

754100000 

300000 
2 200000 
3900000 

122600000 
83 500000 

of. 

of. 

of. 

of. 
of. 

of. 
50000000 

+I 016600000 

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning rörande antalet elever i grundskolan 
samt antalet timmar i bas- och förstärkningsresurserna. Den totala kostna
den för bas- och .forstärkningsresursema beräknar jag till I 0094.2 milj. kr. 
för redovisningsåret 1988/89. Mina beräkningar grundar sig på löncläget i 
juli 1988 med viss uppräkning för de kostnadsökningar som kan förväntas 

under redovisningsåret. 

Til/äggsbidrag 

Til/iiggsbidraget utgår med viss procent av bidraget för bas- och förstärk
ningsresurser. Regeringen har för redovisningsåret 1987 /88 fastställt pro
centsatsen till 6.1 (SÖ-FS 1988: 121 ). Till grund för detta beslut har legat 
dels en beräkning av kommunernas bidragsberättigade vikariekostnader 
för lärare och skolledare, som utförts av SÖ, grundade på uppgifter från 
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Kommun-Data AB, dels en beräkning av kommunernas kostnader för viss 
nedsättning av lärares undervisningsskyldighet, grundade på uppgifter 
från statistiska centralbyrån (SCB). Ett motsvarande underlag kommer 
under våren 1989 att presenteras för fastställande av definitiv procentsats 
för tilläggsbidragct för redovisningsåret 1988/89. Vid fastställandet av 
procentsatsen för redovisningsåret 1987 /88 togs också hänsyn till kostna
der för kopiering enligt 1985 års skolavtal resp. 1988 års förlängningsavtal 
om kopiering i skolorna. 

Jag beräknar att tilläggsbidraget för redovisningsåret 1988/89 skall utgå 
med 6,6 % av bidraget till bas- och förstärkningsresurser. Detta motsvarar 
ett bidragsunderlag på 666,2 milj. kr. 

lfrmspråks1111dl!1Tisning m. m. 

För .1·tödundavisning i srl!nska och.for hnnspräksundl!n'isning beräknar jag 
431.7 milj. kr. resp. 345,4 milj. kr. för redovisningsåret 1988/89. Jag har 
därvid beaktat att ett särskilt veckotimpris skall beräknas för hemspråks
undervisning, vilket baseras på kommunernas lönekostnad för enbart de 
lärare som bedriver hemspråksundervisning. 

För bidrag till kostnader för kallortstillägg och jinskspråktil/ägg beräk
nar jag 35.5 milj. kr. 

Skol /cdn i ng.l'l'l!.1'11 rsa 

Fr. o. m. redovisningsåret 1986/87 gäller ett nytt system för tilldelning av 
skolledningsrcsurser i grundskolan (prop. 1984/85: I 00 bil. I 0, UbU 16, 
rskr. 234 ). I skolledningsresursen ingår bidrag till kostnader för löner åt 
rektorer och studierektorer, kostnader för uppdragstillägg till tillsynslära
re. kostnader för nedsättning av undervisningsskyldigheten för tillsynslä
rare och lärare med specialfunktioner samt kostnader för att främja peda
gogisk utveckling och viss fortbildning för dataundervisningen i skolan. 
Jag har beräknat skollcdningsrcsurserna till 792,5 milj. kr. budgetåret 
1989/90. 

Studie- och rrkesorientering 

Stat~~bidrag till studie- och yrkesoricntcring (syo) ingår i den ickc-undervis
ningsbundna delen av förstärkningsresursen. Denna ordning har gällt se
dan budgetåret 1982/83. Veckotimpriset för den ickc-undcrvisningsbund
na delen är sedan 1982/83 15 % lägre än för den undervisningsbundna 
delen med motiveringen att den personal som betalas med detta bidrag 
generellt har lägre lön än lärare. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag att bidraget till syo beräknas 
efter det vcckotimpris som gäller för den undervisningsbundna delen av 
förstärkningsresurscn. Det ligger enligt min mening i ett schabloniserat 
statsbidrags natur att det inte är möjligt att fullt ut beakta alla de olika 
förändringar som sker i lönenivån för grupper av anställda som avlönas 
med hjälp av bidraget. 
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Ans/agsheräkning 

I 1987 års reviderade finansplan (1986/87: 150) redovisade regeringen 
vissa statsfinansiella restriktioner för löneökningar. Dessa innebar att 
regeringen inför varje avtalsrörclse skulle klargöra vilket totalt utrymme 
för lönekostnadsökningar som ansågs föreligga för den statliga sektorn. 
Varje kostnadsökning över denna ram skulle mötas med effektivitets- och 
produktivitetshöjande åtgärder eller besparingar. Riksdagen beslutade i 
enlighet med regeringens förslag. 

Kostnaderna för 1988 års statliga avtal (RALS 1988) översteg den av 
regeringen fastställda utgiftsramen för lönekostnader med 1 %. För grund
skolans del innebär det ett behov av indragning av statliga medel om ca 
16 7 milj. kr. per budgetår i långsiktig effekt. Den metodik som jag förordar 
för att åstadkomma detta är att veckotimpriserna för grundskolan minskas 
med 1 %. Som jag har redovisat i det föregående omfattas grundskolans 
anslagssystcm av ett förskotts- och slutregleringsförfarande. För att kost
nadsminskningen skall få effekt redan budgetåret 1989/90 måste därför 
förskottsutbetalningen till kommunerna minskas. Det innebär också -
bl. a. på grund av att bidrag till sociala avgifter endast utbetalas i form av 
slutreglering - att förskottsutbetalningen till kommunerna måste minskas 
med mer än I % budgetåret 1989/90 för att hela besparingen skall kunna 
tas ut det budgetåret. Jag har vid mina beräkningar av grundskoleanslaget 
tagit hänsyn till detta och således minskat förskottsutbetalningarna på 
anslagsposterna I och 4. För att mitt förslag till minskning av veckotimpri
serna med I% inte skall innebära en övervältring av kostnader till kommu
nerna måste det följas av möjlighet för kommunerna att minska verksam
heten i grundskolan i samma omfattning. Jag avser senare att föreslå 
regeringen att utfärda en förordning med detta innehåll. Självfallet får en 
sådan minskning dock inte gå ut över den undervisning eleverna har rätt 
till enligt timplanen. Inte heller bör det få gå ut över insatser för elever med 
särskilt behov av stöd och hjälp. 

Jag beräknar det totala medelsbehovet under anslagspostcn I till 
12 4 75,2 milj. kr. Jag har därvid beaktat vad jag tidigare har anfört om dels 
utbetalning av förskott och slutreglering, dels minskad förskottsutbetal
ning. dels utbetalning av bidrag med 98 % av bidragsunderlaget. 

För bidrag till kostnader för vissa arbetsgivarargUia beräknar jag 
2 700.8 milj. kr. För reducerat lönekostnad.spå/ägg beräknar jag I 395,4 
milj. kr. 

Under posten Bidrag till kommuner och organisationer för i·issa 1•erk
samheter har jag för budgetåret 1989/90 beräknat 240000 kr. för bidrag till 

lägerskolor anordnade av Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 
Efter förslag i 1985 års budgetproposition (prop. 1984/85: I 00 bil. 10 

s. 154. UbU 16, rskr. 234) och propositionen om kvinnors villkor på 
arbetsmarknaden (prop. 1984/85: 130 s. 13, AU 18, rskr. 346) har riksda
gen beslutat att avsätta särskilda medel till sommarkurser i teknik för 
flickor. Dessa kurser genomförs under sommaruppehållet efter årskurs 8 
eller efter årskurs 9. För budgetåret 1989/90 har jag beräknat 3,3 milj. kr. 
för sommarkurser i teknik .for.flickor. 
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Regeringen har i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1984/85: 100 
bil. 10. UbU 12, rskr. 149) beslutat om pedagogisk utvecklingsverksamhet 
för finskspråkiga elever i 14 kommuner. För denna verksamhet har jag för 
budgetåret 1989/90 beräknat 2 360000 kr. 

I likhet med SÖ förordar jag att de kommuner som erhåller extra bidrag 
för studie- och yrkesorientering i glesbygd också får bidrag för sina förhål
landevis höga kostnader för elevernas praoverksamhet. Jag föreslår, i 
enlighet med SÖ:s förslag, att detta nya statsbidrag till praoverksamhet i 
glesbygd finansieras genom att bidraget slopas till de kommuner som 
anordnar mindre än fyra veckors praoverksamhet. I likhet med SÖ menar 
jag att detta är möjligt med hänsyn till att ingen kommun i dag uppger att 
det är omöjligt att anordna fyra veckors praoverksamhet. Jag beräknar 
4, I milj. kr. för extra bidrag jor studie- och yrkesorientering och praoiwk
samhet i glesbygd nästa budgetår. 

Fristående skolor 

Jag beräknar bidraget till Kristofferskolan, Hillelskolan och de estniska 
skolorna till 12 milj. kr. för redovisningsåret 1989/90. Häri ingår även 
belopp för bidrag till de s. k. kompletteringsskolorna (viss undervisning i 
estniska språket m. m. som meddelas skolpliktiga elever av estniskt ur
sprung på ett tiotal orter i landet). 

Regeringen har sedan år 1983 förklarat sammanlagt 29 fristående skolor 
berättigade till statsbidrag enligt förordningen (1983:97) om statsbidrag 
till fristående skolor för skolpliktiga elever. Jag beräknar kostnaderna för 
bidrag till dessa skolor till 28 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Lokal skolutl'cckling 

Regeringen har för redovisningsåret l 988/89 fastställt procentsatsen för 
bidrag till lokal skolutveckling avseende grundskolan till 2.34 % av ett 
bidragsunderlag i vilket ingår bidraget till bas- och förstärkningsresurser 
samt resurser för hemspråksundervisning och stödundervisning i svenska. 
I enlighet med riksdagens beslut om ett samlat program för skolledarut
bildning (prop. 1985/86: 173, UbU 1986/87: I. rskr. 24) ingår fr. o. m. 

budgetåret 1987 /88 medel för skolledarutbildningen i bidraget för lokal 

skol utveckling. 
Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 254,6 milj. kr. 

med dels nuvarande regler för utbetalning av bidrag. dels minskad för
skottsutbctalning. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag om särskilda resurser för 

utvecklingsarbete i glesbygd. 

Den samlade sko/dagen 

Efter förslag i 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: I 00 bil. JO 
s. 98-99. UbU 12, rskr. 185) omvandlades det tidigare statsbidraget till 
samlad skoldag till ett särskilt stimulansbidrag för utvecklingsarbete med 
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frågor rörande den icke-timplanebundna delen av skoldagen. I propositio
nen om skolans utveckling och styrning (prop. 1988/89:4) har frågor om 
en bättre samverkan mellan barnomsorg och skola behandlats. I det sam
manhanget har jag framhållit att behovet av en bra heldagsverksamhct och 

kravet på hög kvalitet och helhetssyn i skola och skolbarnsomsorg måste 
tillgodoses på ett bättre sätt än i dag. 

För att påskynda och stimulera utvecklingen har jag i propositionen om 

skolans utveckling och styrning anmält att statsrådet Lindqvist och jag 
avser att gemensamt föreslå regeringen att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att följa, stimulera och påskynda utvecklingen i riktning mot ett 

närmande mellan skola och barnomsorg. Arbetsgruppen bör bl. a. ha till 
uppgift att med hjälp av befintliga resurser för utvecklingsarbcte (motsva
rande) stödja och initiera utvccklingsprojekt i kommuner som kan tjäna 
som förebild för andra kommuner. 

Jag har beräknat 25 milj. kr. för särskilt stimulansbidrag för utvecklings
arbete med frågor rörande den icke-timplanebundna delen av skoldagen 
budgetåret 1989/90. Regeringen bör ha möjlighet att disponera en mindre 
del av detta belopp för insatser inom ramen för det arbete som arbetsgrup

pen är tänkt att bedriva. 

l.oka/t utl'<'ck/ingsarbete pa me//anstadiet och högstadiet 

Efter förslag i 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: I 00 bil. I 0, UbU 

12. rskr. 185) överfördes de medel som tidigare utgått för utvecklingsarbe
te på lågstadiet till mellanstadiet för att bl. a. möjliggöra en uppföljning på 
detta stadium av utvecklingsarbetct på lågstadiet. Överföringarna har 
gjorts i två steg. Budgetåret 1987 /88 anslogs 16 milj. kr. och innevarande 
budgetår har tillförts lika mycket. Detta innebär således 32 milj. kr. för 

innevarande budgetår. 
I propositionen om skolans utveckling och styrning har regeringen före

slagit att ett lokalt utvecklingsarbete inleds på grundskolans högstadium 
fr. o. m. läsåret 1989/90. Detta arbete bör särskilt ta fasta på att utveckla 
mer elevaktiva arbetsformer och arbetssätt och att få till stånd en ökad 
ämncssamverkan. i första hand mellan de ämnen som ingår i den sam
hälls- och naturorienterande ämnessektorn. 

Jag finner det mindre lämpligt att exakt ange hur mycket av medlen som 
skall fördelas till mellanstadiet resp. högstadiet. Det bör ankomma på 
resp. länsskolnämnd att göra denna fördelning. Ett riktmärke bör dock 

vara att minst en tredjedel av medlen skall fördelas till utvecklingsprojckt 
på högstadiet. Utöver de syften som jag pekade på i den nyss nämnda 
propositionen ser jag det som naturligt. inte minst i ett inledningsskcde, 

att särskild uppmärksamhet också ägnas åt frågor om samverkan mellan 
mellan- och högstadium. Jag beräknar sammanlagt 32 milj. kr. för lokalt 

utvecklingsarbcte på mellanstadiet och högstadiet budgetåret 1989/90. 
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Kult ur i skolan 

Riksdagen har efter förslag i 1985 års budgetproposition beslutat att sär
skilda medel skall avsättas för bidrag till utrl:'cklingsarbl:'te med kultur i 
skolan (prop. 1984/85: 100 bil. 10 s. 23-24 och 156. UbU 16, rskr. 234). 
För nästa budgetår beräknar jag oförändrat bidrag. dvs. 16 milj. kr. 

I propositionen om skolans utveckling och styrning (prop. 1988/89:4. 
s. 58-66) har jag redovisat erfarenheterna från utvecklingsarbetet med 
kultur i skolan och skälen för min bedömning att utvecklingsarbetet bör 
fortsätta. Som jag där anfört menar jag att detta fortsatta arbete skall 
inriktas på att göra kulturverksamheten till en naturlig del av det dagliga 
skolarbetet. 

Den särskilda satsningen på kultur i skolan har haft stor betydelse för de 
skolor och kommuner som deltagit i verksamheten och har inneburit en 
stärkt ställning för kulturen i skolans arbete. Kulturarbetet i skolan har 
inneburit en stimulans för skolans verksamhet i stort. Inte minst viktigt är 
att verksamheten har upplevts mycket positivt av eleverna. Vad jag nu har 
anfört innebär inte att kulturarbetet i skolan kan anses så väletablerat att 
det överallt kommer att gå vidare av egen kraft. Den viktiga uppgiften för 
skolväsendet är nu att utifrån de inledande årens projekt verksamhet finna 
former för mer bestående kulturverksamheter i skolan. Inför den fortsatta 
verksamheten ser jag det väsentligt att mer systematiskt pröva initiativ och 
ideer som är förankrade i praktiskt vardagsarbete på enskilda skolor. 

Avgörande för framgång med kulturarbete i skolan är också att det finns 
en kulturpolitisk medvetenhet i kommunen både på skolnivån med inte 
minst skolledningen som nyckelgrupp och på den kommunala besluts
nivån. Därför ser jag det som naturligt att frågor som rör skolans arbete 
med kultur tas in dels i de lokala arbetsplanerna för varje rektorsområde. 
dels i de skolplaner som varje kommun skall anta enligt mitt förslag under 
avsnittet Vissa gemensamma frågor (avsnitt 4). 

Jag ser. med utgångspunkt i de erfarenheter som redovisats från läns
skolnämnderna och direkt från projekten ute i skolor och kommuner. 
länsskolnämndernas roll som central för verksamheten. Länsskolnämn
derna har som fördelare av stimulansmedlen och som granskare och utvär
derare av projekten fått en nyckelroll. Länsskolnämnderna bör även i 
fortsättningen disponera merparten av de medel som nu föreslås utgå för 
kulturarbetet i skolan. Nämnderna bör dock vid den fortsatta medelstill
delningen. till skillnad mot vad som hittills gällt. kunna ta egna initiativ till 
verksamhet i länet. Samordning av regionala resurser och samverkan med 
kulturinstitutioner ser jag vidare som viktiga led i en djupare förankring av 
kultur i skolan. Som hittills bör dock även i fortsättningen en viktig uppgift 
för länsskolnämndema vara att stödja initiativ som tas av enskilda skolor 
och kommuner. 

Kulturarbetet i skolan kan även förstärkas genom förändringar i skolans 
organisation. Regeringen har medgett timplanejämkningar efter ansök
ningar från ett antal skolor för att dessa därmed skall kunna bedriva en 
ökad kulturverksamhet. Bl. a. görs ett tiotal försök med s. k. dubbelt tillval 
där eleverna på grundskolans högstadium kan välja både ett traditionellt 
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tillval och ett kulturtillval. Jag anser att de försöksvcrksamheter som 
bedrivs i detta syfte är intressanta och ser det som angeläget att en utveck
ling av olika organisatoriska modeller för fördjupning eller profilering 
inom olika kulturområden stimuleras. Det är bl. a. önskvärt att i det 
fortsatta arbetet finna lösningar för kulturprofilering som inte ger alltför 
omfattande förändringar för den övriga undervisningen och som kan 
tillämpas även för mindre skolenheter. Beträffande de olika kulturformer
na har jag i den tidigare anförda propositionen redogjort för min syn 
område för område. Förutom vad jag där anfört vill jag här endast ytterli
gare markera behovet av att höja den kulturella kompetensen för skolvä
sendets personal. När det gäller kulturområdet ter det sig än viktigare än 
på andra områden att en höjning av skolans kompetens görs efter lokala 
behov och förutsättningar. Bl. a. gäller det här för det lokala skolväsendet 
att lära sig utnyttja de lokala kulturinstitutionerna, inkl. museer och hem
bygdsföreningar. 

Även centralt bör en ökad samordning av resurser och ansträngningar 
ske. Inom Rikskonserter. Riksteatern och Riksutställningar har intressan
ta projekt genomförts. Erfarenheter från dessa försök bör spridas över 
landet som ett led i metodutveckling och en mer medvetet planerad 

stimulans av kulturarbetet i skolan. Även den satsning på visning av 
kvalitetsfilm bland barn och ungdomar som görs av Svenska filminstitutet 
får en starkt ökad genomslagskraft om den samordnas med skolans verk
samhet och metodutveckling och med det särskilda utvecklingsarbetet 
med kultur i skolan. 

På alla nivåer. lokalt. regionalt och centralt, har det visat sig att det finns 
stora kvalitets- och ekonomiska vinster att göra i en samordning av resur
ser och en sam planering. För centrala insatser i detta syfte samt för fortsatt 
modell- och metodutveckling bör regeringen även i fortsättningen dispone
ra en mindre del av de medel som enligt mitt förslag bör avsättas till 
kulturarbetet i skolan. 

Matematik i skola11 

I syfte att förstärka matematikundervisningen i grundskolan inleddes efter 
förslag i 1987 års budgetproposition fortbildning av klasslärarc i matema
tik. Medel härför är beräknade att utgå under en fyraårsperiod fr. o. m. 
budgetåret 1987 /88. Jag finner det angeläget att denna framgångsrika 
fortbildningssatsning fullföljs enligt den fastställda planen. För budgetåret 
1989/90 har jag beräknat 12 milj. kr. för detta ändamål. 

Utl'eck/i11g ar skola11s data1111dervis11i11g 

Efter förslag i 1988 års budgetproposition har riksdagen beslutat att medel 
skall avsättas för försöksverksamhet och utvecklingsinsatser för dataun
dervisning i skolan. För nästa budgetår beräknar jag oförändrat bidrag, 
11 milj. kr., för dessa ändamål. 
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K 0111 p/et I eri 11g.1:f ärt bildning 

I l 988 års budgetproposition anmäldes att regeringen avsåg att utöver 
medlen för lokal skol ut veckling fr. o. m. budgetåret l 989/90 anslå ett sär
skilt bidrag för fortbildning av lärare i grundskolan i anslutning till lärarut
bildningsreformen. För budgetåret 1989/90 har jag beräknat 50 milj. kr. 
för detta ändamål. 

Som jag tidigare nämnt under avsnittet Vissa gemensamma fr:lgor (av
snitt I. l) har riksdagen bemyndigat regeringen att ställa särskilda medel 
till Sveriges Radio AB:s förfogande för utbildningsradions programverk
samhet i samband med särskilt angelägen fortbildning av skolans personal. 
Som jag likaså tidigare har nämnt har regeringen genom beslut den 15 
december 1988 anvisat 1,5 milj. kr. till Sveriges Radio AB som allmänt 
bidrag för program verksamhet i samband med lärarfortbildningen i grund
skolan. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om minskning av veckotimpri

serna med I %, 
2. godkänna vad jag har förordat om minskning av förskottsutbe

talningarna till kommunerna, 
3. godkänna vad jag har förordat om möjlighet för kommunerna 

att minska verksamheten i grundskolan med I%, 
4. godkänna vad jag har förordat om bidrag till praoverksamhet i 

glesbygd, 
5. godkänna vad jag har förordat om disposition av viss del av 

bidraget till utveckling av samlad skoldag, 
6. godkänna vad jag har förordat om bidrag till lokalt utveck

lingsarbctc på mellanstadiet och högstadiet, 
7. godkänna vad jag har förordat om särskilt bidrag för fortbild

ning av lärare i grundskolan, 
8. till Bidrag till dr(ften m• grund1ko/or m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på l 7 022 000 000 kr. 
Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta 
del av vad jag har anfört om inriktningen av utvecklingsverksamhe
ten med kultur i skolan. 

B 12. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

1987/88 Utgift 
l 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

27574969 
42249000 
44091000 

Statsbidrag till svensk undervisning i utlandet utgår enligt förordningen 
(1978: 591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet (omtryckt 
1988:830. ändrad 1988: 1049). 
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Statsbidrag till utlandsskola utgär i form av bidrag till kostnader för 
lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 
lärartjänst vid svensk grundskola (grundresurs) samt för kompletterande 
undervisningstimmar (kompletteringsresurs). Bidrag till skolans lokalkost
nader utgår med 60% av årskostnaden för nödvändiga undervisningsloka
ler. Statsbidrag i form av särskilt driftbidrag utgår med 16 % av lönekost
nader och vissa pensionskostnader. Vidare utgår statsbidrag till korrespon
densundervisning, kompletterande svensk undervisning och svensk under
visning vid internationell skola. 

Från anslaget betalas vidare utgifter för statsbidrag till kostnader för dels 
tilläggspcnsionsavgift för vissa lärare (SÖ-FS 1982: 187), dels resor och 
flyttning för lärare vid utlandsskolor (SÖ-FS 1978: 182. ändrad senast 

SÖ-FS 1988: 6 7). 
Överenskommelse har den 15 september 1982 träffats mellan Finland, 

Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område. 

Skolöverstyrelsen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår framgår 

av följande sammanställning. 

Statsundl:'rstädda srl:'nska utlandsskofor fäsafl.'l I 988189 

Låg- och Högstadium 
mellan-
stadium 

Europa Bdgirn (Bryssel) X X 

England (London) X X 

Frankrike (Paris) X X 

Italien (Milano) X 

Portugal (Lissabon) X 

Schweiz (Gencve) X 

Sovjetunionen (Moskva) X 

Spanien (fucngirola) X 

Spanien (Madrid) X X 

Spanien (l'alma de Mallorca) X 

Spanien (Las l'almas) X 

Förbundsrepubliken 
Tyskland (Berlin) X 

""))'skland (Hamburg) X 

Osterrikc (Wien) X 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asien Bangladesh (Dhaka) X 

Japan (Kosai) X 

Saudi-Arabien (Riyadh) X 

Sultanatet Oman (Museal) X 

Vietnam (Bai Bang) X 

Vietnam (Hanoi) X 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afrika Angola (Luanda) X 

Botswana (Gaboronc) X 

Burundi (Bujumhura) X 
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Centralafrikanska 

Låg-och 
mellan
stadium 

republiken (lkrhcrati) x 
Etiopien (Addis Aheba) x 
Guinea Bissau (Bissau) x 
Kcnva (Nairobi) x 
Folk.republiken Kongo (Pointc Noire) x 
Mrn;ambique (Maputo) x 
Tanzania (Dar es Salaam) x 
Tanzania ( Bukoha) x 
Tanzania (Nzcga) x 
Republiken Zaire (Semendua) x 
Zamhia (Lusaka) x 

Amerika Argentina (Tucuman) 
Bolivia (Cochabamba) 
Brasilien (Sao Paulo) 
Mexico (Mexico City) 
Peru (Carhuaquero) 
Peru(Lima) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Högstadium 

X 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1989/90 inne
bär i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 532 000 kr. 
2. För läsåret 1989/90 beräknar SÖ antalet skolor till 47. Antalet elever i 

de statsunderstödda utlandsskolorna beräknas till 1 200, antalet elever i 
korrespondensundervisning beräknas till 485 samt i kompletterande 
svensk undervisning till 2 500. 

3. Ekonomisk avräkning skall enligt samarbetsavtalet mellan Sverige, 
Norge och Finland ske efter varje läsårs slut. SÖ beräknar att 855 000 
kr. kommer att inbetalas till SÖ under budgetåret 1989/90 efter avräkning 
för budgetåret 1988/89. 

SÖ beräknar medclsbehovct under förslagsanslagct Bidrag till svensk 
undervisning i utlandet m. m. till 44 781 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har den 7 april 1988 uppdragit åt skolöverstyrelsen att göra en 
översyn av undervisningen på högstadienivå vid de svenska utlandsskolor
na. Uppdraget skall redovisas senast den I september 1989. 

För nästa budgetår räknar jag inte med andra förändringar än sådana av 
automatisk natur. Jag har därvid tagit hänsyn till att kostnaderna för 1988 
års statliga avtal (RALS 1988) översteg den av regeringen fastställda ut
giftsramen för statliga lönekostnadsökningar med I%. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till s1·ensk underrisning i utlandet m. m. för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 44 091 000 kr. 
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B 13. Sameskolor 

1987/88 Utgift 14859065 
1988/89 Anslag 1687! 000 1 

1989/90 Förslag 17 686 000 
I Av anslaget for budgetåret 1989/90 har 83 000 kr. inte ställts till samcskolstyrelsens 
disposition till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Sameskolor finns i Karesuando. Lannavaara. Gällivare, Jokkmokk och 
Tärnaby. l Kiruna anordnas sameskola på försök. Innevarande läsår före
kommer undervisning i årskurserna 1-6. Integrerad samisk undervisning 
bedrivs vid grundskolan i Arjeplogs. Gällivare. Härjedalens, Krokoms. 
Storumans, Strömsunds och Åre kommuner. Elevantalet vid sameskolor
na uppgår läsåret 1988/89 till 133 och beräknas läsåret 1989/90 till 130. 
Därutöver deltar innevarande läsår 68 elever i den integrerade samcun
dervisningen. Verksamheten regleras i sameskolförordningen (1967:216, 
omtryckt senast 1987: 71 l, ändrad senast 1988: 737 och !048), i förord
ningen (SÖ-FS 1985: 64. ändrad senast 1988: 70) om försöks verksamhet 
med samcskola i Kiruna, i förordningen (SÖ-FS 1988: 77) om integrerad 
samisk undervisning vid grundskolan i Arjeplogs kommun samt i förord

ningen (SÖ-FS 1988: 78) om integrerad samisk undervisning i grundsko
lan. 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet 
samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen 
(SÖ-FS 1984:68, ändrad 1988: 158) om tilldelning av lärarresurser vid 
sameskolan, som gäller under försöksperioden 1984/85 - 1988/89. 

Sameskolorna leds av en styrelse, vars kansli är förlagt till Jokkmokk. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1988/89 inne
bär i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomräkning 459 000 kr. 
2. SÖ föreslår att en heltidstjänst som konsulent för sydsamisk under

visning samt en hcltidstjänst för utveckling av samiska läromedel inrättas. 
SÖ föreslår att kostnaderna för tjänsterna finansieras dels med medel 
(290000 kr.) som frigjorts vid nedläggningen av sameskolan i Änge (s. k . 
. :\ngeresursen). dels genom en överföring av medel ( 100000 kr.) från 
anslaget B 7. Forskning och centralt utvccklingsarbctc inom skolväsendet. 

3. SÖ föreslår att en tjänst som förste byråsekreterare inrättas vid 
sameskolkansliet samtidigt som en halv tjänst som byråsekreterare dras in. 
Merkostnaderna ( l 05 000 kr.) finansieras ur den s. k. Ängeresursen. 

4. SÖ föreslår att nuvarande lärarresurstilldelningssystem blir perma
nent med vissa ändringar samt att resurser för utveckling av verksamheten 
inom den samiska integrerade undervisningen utgår med samma procent
sats som inom grundskolan. Merkostnaderna (289 000 kr.) finansieras ur 
den s. k. Ängeresursen. 

5. SÖ föreslår att 50 000 kr. överförs från anslaget B I 0. Särskilda 

(i Riksdago1 1988189. I .1a111/. Nr IOIJ. Bilaga JU 
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insatser inom skolområdet till detta anslag för hjälp åt elever med behov 
av extra stöd. 

6. SÖ beräknar medelsbehovet under förslagsanslaget Sameskolor till 
17 397 000 kr. 

Anslag 

U1g(lil'r 
Lönekostnader för lärarpersonal m. m. 
Integrerad sameundervisning 
Förvaltni ngskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

lnkomsla 

Nettoutgift 

1988/89 

4715000 1 

3 100000 
61860002 

(3 552 0002
) 

3062000 

17063000 

192000 

16871000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+476000 
-142000 
+505000 

(+220000) 
- 24000 

+815000 

of. 

+815000 

' Av angivet belopp har inte 4 7 000 kr. ställts till sameskolstyrelscns disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
2 Av angivet belopp har inte 36000 kr. ställts till sameskolstyrelsens disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat löne- och prisomräkningen under anslaget till 726 000 kr. 
Tjänstebrevsrätten föreslås slopad för sameskolstyrelsen fr. o. m. den I 

juli 1989 och organisationen av de statliga redovisningscentralerna före
slås förändrad fr. o. m. samma tidpunkt. För dessa båda ändamål har jag 
tillfört anslaget 89 000 kr. 

År 1980 inrättades en särskild sam·eskolstyrelse med uppgift att ansvara 
för och leda sameskolorna och de elevhem som är knutna till dem. Same
skolstyrelsen skall vidare främja och utveckla samiska undervisningsinslag 
i det allmänna skolväsendet samt bistå kommunerna när det gäller infor
mation om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i det allmän
na skolväsendet. Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som förestås av 

en skolchef. En översyn av verksamheten vid sameskolstyrelsen och dess 
kansli bör enligt min mening göras. En sakkunnig har förordnats i utbild
ningsdepartementet för att bl. a. göra en översyn av den samiska kulturens 

fortbestånd och utveckling. Enligt min mening är det lämpligt att denna 
utredare också ser över verksamheten vid sameskolstyrelsen och dess 
kansli. I avvaktan på resultatet av översynen är jag inte beredd att förorda 
några nya tjänster vid sameskolkansliet.(2 och 3) 

I enlighet med skolöverstyrelsens förslag förordar jag att nuvarande 
system med tilldelning av lärarresurser för sameskolan permanentas 
( + 250000 kr). Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag 
till förordning om lärarresurser vid sameskolan. 

Jag är däremot inte beredd att överföra medel från anslaget B 10. 
Särskilda insatser inom skolområdet till detta anslag för hjälp ät elever 
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med särskilda behov. I stället beräknar jag medel ( + 50 000 kr.) för ökade 
lönekostnader för detta ändamål. 

De ökade lönekostnaderna för lärarrcsurssystemct samt för hjälp åt 
elever med särskilda behov finansieras genom omfördelning inom ansla
get.(4 och 5) 

Fr. o. m. den I juli 1988 får samcskolstyrclsen disponera de medel som 
frigörs genom nedläggningen av Ängc samcskola för att finansiera samisk 
undervisning för samiska elever vid kommunala grundskolor. Trots att 
sameskolstyrelsen ännu inte disponerar hela den s. k. Ängeresursen. har 
sådan undervisning redan detta läsår kunnat anordnas för 45 elever i fem 
kommuner i det sydsamiska området. Fr. om. nästa läsår förväntas än fler 
kommuner komma att delta i denna verksamhet. Det är enligt min mening 
nödvändigt att sameskolstyrclscn får disponera vissa medel ur den s. k. 
Ängeresursen för att utveckla denna verksamhet, i första hand för utvärde
ring och för introduktionsutbildning av de lärare som är verksamma i 
kommunalt anordnad samisk undervisning. Jag avser därför att senare 

föreslå regeringen att besluta om vissa ändringar i förordningen (SÖ-FS 
1988: 78) om integrerad samisk undervisning i grundskolan.(4) 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 
anslaget än sådana av automatisk natur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om tilldelning av lärarresurser, 
2. till Samt'sko/or för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag 

på I 7 686 000 kr. 

B 14. Specialskolan m. m.:Utbildningskostnader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

212476729 
213212000 
240044000 

Synskadade elever med ytterligare handikapp undervisas vid en skolenhet 
i Örebro (Ekcskolan). Vid Ekeskolan mottas som elever även synskadade 
barn utan ytterligare handikapp. Döva och hörselskadade elever undervi
sas vid dels fem regionala skolenheter, belägna i Stockholm (Manilla
skolan), Lund (Östervångskolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Bir

gittaskolan) och Härnösand (Kristinaskolan), dels i särskilda klasser för
lagda till grundskolan (s. k. externa klasser). Döva och hörselskadade ele
ver med ytterligare handikapp undervisas vid en skolenhet i Gnesta (Ås
backaskolan). Vid skolenheten i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas nor
malbegåvade barn med grava språkstörningar samt hörselskadade barn 
med beteendestörningar och vissa andra komplikationer. 

Vid Tomtcbodaskolan, Ekeskolan. Åsbackaskolan och Hällsboskolan 
finns specialpedagogiska resurscenter. 

Verksamheten regleras i spccialskolförordningen (1965:4 78, omtryckt 
senast 1983: 736. ändrad senast 1988: 827 och 1045) samt i förordningen 
( 1988: 1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter. 
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Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen 
( 1987: 721) om lärarresurser i specialskolan m. m. (ändrad 1988:818). 

I förordningen (SÖ-FS 1984:66, ändrad SÖ-FS 1987:91) meddelas be
stämmelser om utveckling av verksamheten vid specialskolan. 

Från anslaget bekostas även resor för elever jämte ledsagare. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1989/90 inne
bär i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 26 491 000 kr. 
2. SÖ redovisar ett behov av ytterligare fem elevbostäder. varav tre på 

grund av ökad utflyttning utanför skolområdet och två som en följd av 
ökat elevantal. SÖ beräknar med anledning härav medel för ytterligare 5,5 
tjänster som vårdare ( + 809 000 kr.). 

3. SÖ föreslår en intensifierad satsning på lärarnas fortbildning i tec
kenspråk under den närmaste femårsperioden genom att lärarna far en 
utbildning i teckenspråk motsvarande 20 poäng. SÖ beräknar kostnaderna 
för vikarier. resor och traktamenten till 3 milj. kr. per budgetår. Kurskost
naderna beräknas kunna finansieras från anslaget B 8. Fortbildning m. m. 

4. SÖ föreslår en temporär utökning under fem budgetår av lärarresur
serna för undervisning i teckenspråk och svenska för döva med 0,2 lärar
vcckotimmar för de riksrekryterande skolorna och 0,3 lärarvcckotimmar 
för de regionala skolorna. Förslaget medför en utökning med 180.6 lärar
vcckotimmar eller ca 7 .5 lärartjänster ( + 1.5 milj. kr.). 

5. SÖ föreslår att ytterligare medel. utöver prisomräkning. beräknas till 
övriga förvaltningskostnadcr på grund av intensifiering av verksamheten 
vid främst riksskolorna ( + 200 000 kr.). 

6. SÖ beräknar ytterligare medel till personell assistans ( + 295 000 kr.). 
7. SÖ beräknar medclsbehovct under förslagsanslagct Specialskolan 

111. m.: Utbildningskostnader till 245 507 000 kr. 

Personal 

Lärare 
Övrig personal 

l 'lgi/icr 
Lönekostnader m. m. för skolledare och 

lärarpersonal 
Utveckling av verksamheten vid special

skolan 
Förvalt ni ngskostnader 

(därav lönekos1nadcr) 
Resor för elever jämte ledsagare 
Lokalkostnader 

/11k11111s/<'I' 

Nettoutgift 

1988/89 

293 
533 

826 

65 398000 

2804000 1 

102197000 
(88889000) 
15600000 
27958000 

213957000 

745000 

213212000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

of. 
+ 7.5 

+7,5 

-i--10565000 

+ 3168000 
+ 8122000 

(+ 6455000) 
+ 1 560000 
+ 3461000 

+26876000 

+44000 

+26832000 

' Hänill kommer 500000 kr. enligt regeringsbcslut 1988-06-09. 
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Föredragandens övenäganden 

Skolöverstyrelsen (SÖ) redovisar ett behov av ytterligare fem elevbostäder 

ute i samhället för nästa budgetår. Av dessa behövs tre enheter på grund av 

fortsatt utflyttning från elevhemmen inom skolområdet och två enheter på 
grund av ökat elevantal vid vissa skolor. På grund av det ökade elevantalet 
beräknar jag medel för ytterligare 5.5 tjänster som vårdare/skötare. Vidare 
beräknar jag 400000 kr. under anslagsposten Lokalkostnader för förhyr

ning av dessa fem elevbostäder. De resurser som beräknats på grund av 

ökat elevantal bör få tas i anspråk endast i den mån behov härav upp
står.(2) 

1 enlighet med vad jag tidigare har redovisat i avsnittet Vissa gemensam

ma frågor (avsnitt 3) beräknar jag 3 milj. kr. årligen under en femårsperiod 

för fortbildning i teckenspråk. Avsikten är att ca 30 lärare årligen skall 
kunna genomgå en kurs i teckenspråk omfattande ca 20 studieveckor. 

Medlen avser vikariekostnader samt resekostnader och traktamenten. 

Kostnader för anordnande av kurserna bör belasta anslaget B 8. Fortbild

ning m. m. och finansieras inom ramen för tilldelade medel inom anslaget. 
Viss fortbildning bör kunna samordnas med den fortbildning i tecken

språk som bedrivs för personalen inom den gymnasiala utbildningen för 

döva och hörselskadade i Örebro kommun. Jag anser vidare att det bör 
vara möjligt även för andra personalkategorier, t. ex. förstadielärare vid 

landstingens pedagogiska hörselvård, att i mån av plats delta i utbildning

en, om huvudmannen är beredd svara för kostnaderna. Det bör ankomma 
på regeringen. eller den myndighet som regeringen bestämmer, att utfärda 

närmare bestämmelser om fortbildningen.(3) 
Regeringen har i förordningen ( 1988: 1045) om ändring i specialskolfcir

ordningen (1965:478) föreskrivit att vid specialskolan får finnas tjänster 

som lärare för undervisning i teckenspråk och svenska för döva. SÖ har 

föreslagit en temporär utökning av lärarresurserna under fem budgetår för 

denna lärarkategori. Jag är inte beredd att tillstyrka en sådan generell 
utökning av lärarresurserna i specialskolan. utan anser att dessa tjänster 
får inrättas i den takt som tjänsteunderlag frigörs inom specialskolan. 
Under den närmaste femårsperioden bör det t. ex. bli möjligt att anställa 
lärare med ifrågavarande ämncskombination i samband med att special
skolans lärare genomgår fortbildningskurser i teckenspråk.(4) 

Jag beräknar medel i enlighet med SÖ:s förslag för övriga förvaltnings

kostnader samt för personell assistans.(5 och 6) 
Med anledning av att organisationen av de statliga rcdovisningscentra

lerna föreslås förändrad fr. o. m. den 1 juli 1989 har jag tillfört anslaget 

682000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Spl!cialskolan m. 111.: Utbildningskostnadcr för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 240 044 000 kr. 
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B 15. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 521028 
7 275000 
7152000 

Reservation 1101 760 

Från anslaget betalas utgifter för läromedel, undervisnings- och arbetsma

terial. inventarier m. m., bibliotek samt hörsel- och talteknisk utrustning. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1989/90 inne

bär i huvudsak följande: 

I. Prisomräkning 499000 kr. Engångsanvisningar på I milj. kr. avgår. 

2. SÖ föreslår engångsanvisningar för dels utrustning till fem nya elev

bostäder ( + 500000 kr.), dels datorutrustning till skolkanslierna 

( + 360000 kr.). 

3. SÖ beräknar medelsbchovct under reservationsanslagct Specialskolan 

m. m.: Utrustning m. m. till 7 634000 kr. 

Föredragandens Öl'crväganden 

För utrustning till fem nya elevbostäder beräknar jag en engångsanvisning 

om 500000 kr.(2) 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under anslaget än sådana 

av automatisk natur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialsko/an m. 111.: UtrustninK m. m. för budgetåret 
1989/90 anvisa ett rcscrvationsanslag på 7 152 000 kr. 

B 16. Bidrag till driften av särskolorm. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

636 713 493 
577 335000 
710555000 

Landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i landstings

kommun samt kommuner som anordnar särskola i fall som avses i 6 kap. 

2 *skollagen ( 1985: 1100) får statsbidrag med 95 % av lönekostnaderna för 

rektorer. studierektorer. tillsynslärare och lärare vid särskolan. Även till 

särskoleverksamhet som anordnas med enskild huvudman utgår statsbi

drag i vissa fall. Bidragsbestämmclserna finns i förordningen ( 1986: 188) 

om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. (ändrad senast 

1988:939) samt i förordningen ( 1988: 740) om statsbidrag till fristående 

särskolor. Verksamheten regleras i särskolcförordningen (1986: 573, änd-
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rad senast 1988: 702 och I 052). Prop. 1988/89: I 00 
Bidragsbestämmelscrna innebär i korthet att statsbidraget till särskolan Bil. I 0 

beräknas efter en grundrcsurs om sju veckotimmar per elev. Vidare beräk-
nas tilläggsresurser för undervisning i hemspråk och för stöd undervisning i 
svenska med fyra veckotimmar per elev samt för särskild undervisning 
med fem veckotimmar per elev. Härutöver kan länsskolnämnden medge 
en behovsprövad kompletteringsresurs uttryckt i veckotimmar. För sär
skoleelevcr som är integrerade i grundskolan eller gymnasieskolan beräk-
nas en resurs om högst sju veckotimmar. Tilläggsbidrag till kostnader för 
vikarier m. m. lämnas med 4,9% av lönebidraget. Regeringen fastställer 
årligen veckotimpris per lärarveckotimme i särskolan. Statsbidraget till 
lönekostnader för rektorer och studierektorer lämnas med hänsyn till 
årslönebeloppet för varje inrättad tjänst. Statsbidrag utgår även för till
läggspensionsavgifter. 

Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 
1989/90 belastas anslaget med förskott för det budgetåret beräknat på 
statsbidraget för redovisningsåret 1988/89 samt slutrcglering av bidraget 
för redovisningsåret 1988/89. 

Från anslaget betalas vidare kostnader för statsbidrag enligt förordning
en (SÖ-FS 1986: I 00) om statsbidrag till lokal skol utveckling i särskolan 
(ändrad SÖ-FS 1987: 109). Även för detta bidrag gäller ett förskotts- och 
si u tregleri ngsförfarande. 

Från anslaget betalas även kostnader enligt förordningen ( 1984:626) om 
statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträ
dande skolledare och lärare i kommunal utbildning (ändrad senast 
1988: 158). 

Ur anslaget utgår bidrag enligt ämbetsskrivelse den 21 augusti 1969 om 
godkännande av avtal avseende yrkesundervi~ning för hörselskadade psy
kiskt utvecklingsstörda. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) erhåller dessutom medel till informations- och 
konfcrensverksamhet för skolledare och lärare vid särskolor. 

Skolöverstyrelsen 

SÖ:s anslagsframställning för budgetåret 1989/90 innebär i huvudsak föl
jande: 

I. Ungefär 11 300 elever gick i särskolan läsåret 198 7 /88. vilket innebär 
en ökning med I 00 elever från föregående läsår. Antalet skolledare var 140 
och antalet utnyttjade lärarveckotimmar var ca 93 800. 

Anvisat belopp under anslagsposten I för budgetåret 1988/89 innehåller 
medel för kostnader för undervisning vid reguljär särskola och enskilda 
inrättningar. 

SÖ:s beräkning av anslagsposten I för budgetåret 1989/90 framgår av 
följande sammanställning, belopp i tusental kr. 
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Budgetår Beräknat 
statsbidrag 

Förskott 
50% 

Slut
reglering 

Summa 

1987/88 
1988/89 
1989/90 

till 
lönekostnader 

518 5 l 5' 
52 l 927 

1 Förskottsunderlag för budgetåret 1988/89 

259 257 
260963 262670 523 633 

2. SÖ beräknar medelsbehovet för bidrag till lokal skolutveckling till 
12,4 milj. kr. under budgetåret 1989/90. varav 6,0 milj. kr. i förskott för 
redovisningsåret 1989/90 och 6.4 milj. kr. i slutreglering för redovisnings

året 1988/89. 
3. SÖ beräknar bidraget för tilläggspensionsavgifter till 55,3 milj. kr. För 

reducerat lönekostnadspålägg beräknar SÖ 57. 7 milj. kr. 
4. SÖ har vidare beräknat 6 milj. kr. för bidrag till kostnader för yrkes

undervisning för hörselskadade psykiskt utvecklingsstörda, 47 000 kr. för 
informations- och konfcrensverksamhet för skolledare m. fl, I 066000 
kr. för information om ny läroplan för särskolan samt oförändrat 2 300000 
kr. för datautbildning i särskolan. 

5. SÖ beräknar medclsbehovet under förslagsanslaget Bidrag till driften 
av särskolorm. m. till 656 429 000 kr. 

A nslagsbl'räkning 

I. Bidrag till lönekostnader 
2. Bidrag till lokal skolutveckling 
3. Bidrag till kostnader för tilläggs

pensionsavgiftcr 
4. Lönekostnadspåliigg 
5. Bidrag till kostnader för yrkes

undcrvisning för hörselskadade 
psykiskt utvecklingsstörda 

6. Kostnader för informations- och 
konfrrcnsvcrksamhct för skolledare 
[OOOc ]och lärare vid särskolan 

7. Information om ny läroplan för 
särskolan 

8. Datautbildning i särskolan 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

459 250000 
10776000 

48500000 
51488000 

3977000 

44000 

I 000000 
2300000 

577 335000 

Beräknad ändring 
l 989/90 

Föredraganden 

+ 106539000 
+ 2295000 

+ 10286000 
+ 11 926000 

+ 2 023000 

+ 2000 

+ 45000 
+ 104000 

+ 133220000 

Totalt beräknar jag statsbidraget under anslagsposten I till 544 313 000 
kr. för redovisningsåret 1988/89. Mina beräkningar grundar sig på antalet 
inrättade tjänster som skolledare och ett beräknat veckotimtal för under
visning redovisningsåret 1988/89 samt på löncläget den I juli 1988 med 
viss uppräkning för de kostnadsökningar som kan förväntas under re
dovisningsåret. Vidare har jag beaktat att ett särskilt veckotimpris skall 
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beräknas för hcmspråksundervisning, vilket baseras på landstingens löne
kostnad för enbart de lärare som bedriver hemspråksundervisning. Som 
jag har redovisat i det föregående omfattas denna anslagspost av ett 
förskotts- och slutregleringsförfarande. Under budgetåret 1989/90 utbeta
las till huvudmännen dels förskott baserat på det fastställda bidraget för 
redovisningsåret 1988/89, dels slutreglering för detta redovisningsår. 

Beräkning av förskott och slutreglering under anslagsposten I. belopp 
tusental kr. 

Budgetår 

1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Beräknat 
statsbidrag 
till 
lönekostnader 

501361 1 

544313 

Förskott 
50% 

250680 
272 156 

1 Förskottsundcrlag för budgetåret 1988/89. 

Slut
rcglcring 

293633 

Summa 

565 789 

Jag beräknar medelsbehovet för lokal skolutveckling budgetåret 1989/90 
till 13, I milj. kr., varav 6,3 milj. kr. utgör förskott för redovisningsåret 
1989/90 och 6,8 milj. kr. utgör slutreglering för redovisningsåret 
1988/89.(2) 

Bidraget för tilläggspensionsavgifter beräknar jag till 58.8 milj. kr. Kost
naden för reducerat lönekostnadspålägg beräknar jag till 63,4 milj. kr.(3) 

Enligt 6 kap. 2 § skollagen ( 1985: 1100) får en landstingskommun till en 
kommun som ingår i landstingskommunen överlåta att anordna särskola 
för barn och ungdomar som är bosatta i kommunen, om kommunen 
medger det och regeringen lämnar sitt tillstånd. 

Inom flera landstingskommuner planeras ett överförande av särskolan 
till primärkommunalt huvudmannaskap enligt nämnda bestämmelse i 
skollagen. Det kan vara fråga om att en. flera eller alla kommuner inom en 
landstingskommun tar över ansvaret för särskolan. Jag ser positivt på en 
sådan utveckling. Ett problem i sammanhanget är att särskolan också i 
frågor av övergripande och principiell natur kan komma att organiseras på 
olika sätt i landet beroende på de överenskommelser som träffas mellan 
resp. landstingskommun och primärkommunerna. Detta kan t. ex. gälla 
skolledning, beslutsnivån i olika frågor och anordnande av undervisning 
för särskolcelever i små kommuner som inte har egen särskola. I vissa fall 
kan t. ex. frågor som rör grundläggande regler för skolplikt och beslut om 
skolgång i särskola komma att beröras. Enligt min mening är dessa frågor 
av sådan vikt att det bör utredas om regeringen bör utfärda särskilda 
riktlinjer för vad som skall gälla vid en kommunalisering av särskolan. Jag 
har för avsikt att föreslå regeringen att tillkalla en sådan utredning. Denna 
bör också överväga om tiden är mogen för att generellt föra över ansvaret 
för särskolan till kommunerna och i så fall lämna förslag till hur ett sådant 
överförande skall ske. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till drUten av särskolorm. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 710 555 000 kr. 

B 1 7. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag I 000 
1989190 Förslag I 000 

Med utgången av läsåret 1972173 var samtliga statliga realskolor avveckla
de. Vissa ordinarie tjänster fördes då p3 övergångsstat. I den mån inneha
varna av tjänsterna inte har kunnat beredas tjänstgöring vid annan skol
form far medel för lönekostnader och sjukvård för dem utgå ur detta 
anslag. 

Skolö,·erstyrelsen 

Anslaget bör tills vidare föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader .for 1•iss personal rid statliga realskolor för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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Gymnasiala skolorm. m. 

B 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1987/88 Utgift 4666390798 
1988/89 Anslag 5267253000 
1989/90 Förslag 5 643 610 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av gymnasieskolor bl. a. enligt 
bestämmelser gymnasieförordningen (l 987: 743. senast ändrad 
1988: I 055). Statsbidrag lämnas enligt denna i form av 

1. skolledningsbidrag 

2. allmänt undervisningsbidrag 

3. särskilt undervisningsbidrag 

4. särskilda lönekostnadsbidrag 

5. socialavgiftsbidrag 

6. bidrag till särskilda kostnader för kurser för invandrarungdom 

7. bidrag till kostnader för inbyggd utbildning 

8. bidrag till kostnader för studie- och yrkesorientering 

9. bidrag till kostnader för gymnasial lärlingsutbildning 

Ur anslaget ersätts även bl. a. följande kostnader 

garantirl'surs till den skolhuvudman som. vid tilldelning av resurser 

enligt det schabloniserade statsbidragssystemet, får en resurstilldelning 
som är mer än 5 % mindre än den tilldelning som huvudmannen skulle ha 
fått enligt de regler som gällde för tiden före den I juli 1987. 

bidrag till särskilda kostnada för gymnasial utbildning för döra och 
hörsdskadade i Örebro kommuns gymnasieskola enligt avtal mellan staten 
och Örebro kommun, 

bidrag till lokal skolut1wkling enligt förordningen ( 1982:608) om stats
bidrag till lokal skolutveckling m. m. (omtryckt 1983:416. ändrad senast 
1988: 829), 

reducerat liinekostnadspålägg enligt kungörelsen (1969: 54). om beräk
ning och redovisning av lönckostnadspålägg. 

Enligt förordningen (1981:449, ändrad senast 1988:812) om minskning 
av vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall en del av de nämnda 

statsbidragen minskas med 2 % av det belopp som annars skulle ha utgått. I 
fråga om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning med 
20%. 

I gymnasieskolan finns 25 reguljära linjer. tolv linjer som försöksvcrk

samhet och inemot 600 specialkurser. Härtill kommer gymnasial lärlings
utbildning. 

Linjerna och de gängse förkortningarna av dem är följande. 
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Minst trl!åriga teoretiska linjer 

Ekonomisk linje 
llum<inistisk linji: 
Naturvl'tl'nskaplig linje 
Samhällsvetenskaplig linje 
Teknisk linje (fyraårig) 

Tvååriga. hul'udsakligen teoretiska linjer 

Ekonomisk linje 
Estetisk-prakti.sk linje (försöksverksamhet) 
Musiklinje 
Social linje 
Teknisk linje 

Träåriga _vrkesinriktade linjer 

Beklädnadstl'knisk linje 
Bygg- och anläggningsteknisk linje 
Distributions- och kontorslinje 
Drift- och underhi\llstcknisk linje 
El-teleteknisk linje 
Fordonsteknisk linje 
Handels- och kontÖrslinje (törsöksvcrksamhet) 
Jordbrukslinje 
Konsumtionslinje 
Livsmedclsteknisk linje 
Processteknisk linje 
Skogsbrukslinje 
Social servicelinje 
Trädgårdslinje 
Träteknisk linje 
Verkstadsteknisk linje 
Vårdlinje 

Treåriga _vrkesinrik1ade linjer (fiJr.1ök.1Tt'rksamhet) 

Bygg- och anl~iggningsteknisk linje 
El-teleteknisk linje 
Fordons- och transporttl'knisk linje 
Handdslinjc 
Industriell teknisk linje 
Naturbrukslinje 
Omvärdnadslinje 
Textil- och bcklädnadstcknisk linje 
Vårdlinje. omsorger om barn och ungdom 
Värml'-. ventilations- och sanitetsteknisk linje 

E 
H 
N 
s 
T 

Ek 
Ep 
Mu 
So 
Te 

Be 
Ba 
Dk 
Du 
Et 
Fo 
Hk 
Jo 
Ko 
Li 
Pr 
Sb 
Ss 
Td 
Tr 
Ve 
Vd 

BY 
EL 
FT 
HA 
IN 
NB 
OM 
TB 
VLbu 
VT 

Gymnasieskolans dimensionering beslutas årligen av riksdagen. Syste
met för dimensionering och planering - det s. k. planeringssystemet -
regleras i gymnasieförordningen. Det innebär bl. a. att dt!vplatsramar i 
gymnasieskolan fastställs för varje budgetår. Riksdagen beslutar om ramar 
för de två närmaste budgetåren och planeringsramar för ett tredje budget
år. 

För hela riket fastställs en totalram. Den är uppdelad på dels en ram för 
utbildningar, vilka eleverna kan påbörja direkt efter grundskolan (direkt

ramen), dels en ram för kurser för invandrarungdom och för utbildningar 
som kräver viss ålder, praktik eller utbildning utöver grundskolan för 
tillträde (lilla ramen). 

Förordningen (SÖ-FS 1988: 90) om ramar för elevplatser i gymnasiesko-
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Ian redovisningsåren 1988/89 -:- 1990/91 grundar sig på det senaste riks
dagsbcslutet. 

Skolöverstyrelsen 

Y rkesutbildningen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att försöksverksamhctcn med treårig yr
kcsutbildning utökas med minst 5 000 intagningsplatscr och att särskilda 
resurser avsätts för att undervisningen i svenska i årskurs 2 av vissa 
yrkesinriktade linjer skall kunna bedrivas i mindre grupper. 

Planering för gymnasieskolan 

SÖ föreslår att dimensioneringen av gvmnasieskolans direktram för läs
åren 1989/90 och 1990/91 ligger kvar på innevarande års nivå - 306 400 
årselevplatser. I detta inräknar SÖ den nyss nämnda utökningen av försö
ket med treåriga yrkcslinjer. För läsåret 1991192 förutskickar SÖ en an
passning av antalet årselcvplatser till minskningen av antalet 16-åringar, 
för det läsåret med 5,6 %. Antalet årsclevplatser per 16-åring förblir därvid 
detsamma som riksdagen beslutat om för läsåret 1990/91. 

I fråga om lilla ramen föreslår SÖ 32 420 årselcvplatscr för alla tre 
läsåren 1989/90- 1991 /92. Detta är en minskning med 260, delvis beroen
de av ett förslag om att överföra en kurs till högskoleutbildning. 

SÖ begär bemyndigande att även budgetåren 1989/90 och 1990/91 få 
göra omfördelningar av platser mellan direktramen och lilla ramen. Vidare 
föreslår SÖ att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att, i den 
mån arbetsmarknadsskäl så påkallar, öka dimensioneringen utöver försla
get. SÖ föreslår också att regeringen inhämtar bemyndigande att öka lilla 
ramen, om behovet av kurser för invandrarungdom visar sig överstiga 
I 500. 

SÖ förordar en ökning av antalet platser på de s. k. idrottsgymnasierna 
med I 00, främst för vissa icke tidigare representerade idrotter, samt en 
fördubbling av antalet platser för det s. k. hemortsalternativct. i vilket 
elever får en minskning av sitt studieprogram för att träna idrott på 
hemorten. 

SÖ föreslår att beslut om organisationen av skolenheter i fortsättningen 
får tas av kommuner och landsting själva i stället för som i dag av SÖ. 

Läroplansfrågor 

SÖ föreslår bl. a. att 
- ämnesanknuten praktik blir obligatorisk på E-linjcn. 
- ämnet svenska som andraspråk med betygsättning införs i gymnasie-

skolan samt att 
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- försök med engelska som C-språk för vissa invandrarelcver får bedri- Prop. 1988/89: 100 
vas i ett antal kommuner. Bil. 10 

Övrigt 

SÖ föreslår bl. a. en kompensatorisk höjning av skolledningsresursen för 
vissa gymnasieskolor i glesbygd och en ökning av bidraget till s. k. teknik
service. 

Ans{agsb<.'riikning 

1. Allmänt undervisnings-
bidrag. m. m. 

2. Särskilt undervisningsbidrag 
3. Garantiresurs 
4. Skolkdningsbidrag 
5. Särskilda lönekostnadsbidrag 
6. Kostnader för tilläggs-

pensionsavgifter 
7. Kostnader för sjukförsäk-

rings- och folkpensionsav-
gifter 

8. Löm:kostnadspålägg 
9. Lokal skolutvcckling 

I 0. Studie- och yrkesorientering 
1 1. Särskilda kostnader för 

~ymnasial utbildning i 
Orebro for döva och 
hörselskadade 

12. Särskilda kostnader för 
inbyggd utbildning 

13. Gymnasial lärlingsutbildning 
14. Viss teknisk utbildning i 

Stockholm 
15. Kostnader för ..:rsättning för 

arbetsplatsförlagd utbildning 
m. m. i anslutning till för-
söksverksamhet med utveck-
ling av yrkt:sutbildningar 

Föredragandens överväganden 

1 Disposition 

1988/89 

3054290000 
57 500000 

5000000 
221320000 
406000000 

358000000 

440000000 
408000000 

53976000 
54556000 

18100000 

85371000 
739:WOOO 

6980000 

24240000 

5267253000 

Beräknad ändring 1989/90 

Skol över- Före-
styrelsen draganden 

+223320000 +197577000 
+ 20449000 + 2 875 000 

of. of. 
+ 21429000 + 35636000 
+ 51 150000 - 48409000 

+ 71473000 + 66000000 

+ 42145000 + 27219000 
+ 53937000 + 29039000 
+ 11940000 + 3316000 
+ 23669000 + 2 728000 

of. + 1000000 

+ 18 577000 + 4268000 
+ 4809000 of. 

4000 4000 

+ 38 713000 + 55112000 

+581607000 +376357000 

Jag kommer att dela upp min föredragning av gymnasieanslaget på följan
de sätt. 

I avsnitt 2 lämnar jag mina förslag om dimensionering m. m. av gymna
sieskolan. De gäller dels den kommande treårsperioden läsåren l 989/90 -
l 991 /92. dels för kommunernas planering också de tre år som följer 94 



närmast därefter. Jag tar även upp vissa särskilda frågor om bl. a. den s. k. 
lilla ramen och om gymnasieskola på mindre orter. I detta avsnitt föreslår 
jag också insatser för en ökad nordisk utbildningsgemenskap. 

Jag övergår sedan i avsnitt 3 till förslag om en utökning av försöksverk
samheten med en moderniserad, treårig yrkesutbildning och om ett resurs
tillskott för att ytterligare förstärka svenskundervisningen på vissa yrkes
linjer. Avsnitt 4 gäller vissa läroplansfrågor, bl. a. särskilda insatser i fråga 
om engelska för invandrarelevcr samt försök med gymnasiepraktik och 
ramtimplaner. 

I avsnitt 5 behandlar jag några övriga frågor. bl. a. erfarenheter från det 
första året med de nya resurssystemen för undervisning och skolledning 
samt ett förslag om en pedagogisk lcdningsförstärkning för datafrågor. 
Föredragningen avslutas med anslagsberäkningar i avsnitt 6. 

2 Planering för gymnasieskolan 

Jag kommer nu närmast att redovisa mina förslag till dimensionering av 
gymnasieskolan för de närmaste tre åren men också en inriktning för de år 
som följer närmast därefter. Mot bakgrund av den kraftiga minskning av 
elevunderlaget som snart kommer anser jag det nämligen lämpligt att 
riktlinjer läggs fast för en längre period framöver. Detta bör bli till gagn för 
såväl den statliga som den kommunala planeringen av gymnasieskolan. 

Efter mina förslag om antalet platser kommer jag att ta upp vissa 
särskilda frågor om dels den s. k. lilla ramen, dels gymnasieskola påmind
re orter och beslut om skolenheter. 

2.1 Intagning i gymnasieskolan 

2.1. I Direktramen. Beslutsramarför läsåren 1989190 och 1990191 

Antalet 16-åringar (den stora majoriteten av de sökande) är under de två 

kommande läsåren mindre än i år. Gentemot nu minskar antalet med 
I, 9 % till läsåret 1989/90 och med 1,2 % till läsåret 1990/91. Till bilden hör 
dock också den stora minskning och därmed även påfrestning på skol
huvudmännens gymnasieorganisation som kommer läsåret 1991/92. Då 
minskar antalet 16-åringar över ett år med inemot 6 % eller i faktiska tal 
6400. 

Riksdagen beslutade i juni 1988 på förslag av regeringen om 127000 
intagningsplatser (306 400 årselevplatser) för båda läsåren (prop. 
1987 /88: I 02. UbU 31, rskr. 366), i fråga om läsåret 1990/91 dock endast 
som planeringsram. Detta antal är detsamma som gäller för innevarande 
läsår. då 16-åringarna är ca 2 000 fler. 

Jag vill erinra om att regeringens mål är att alla ungdomar under 20 år 
skall kunna beredas en plats i gymnasieskolan. Till innevarande läsår var 
det 126 000 sökande 16 - 19-åringar och av dessa kom 113 500 in, medan 
6 000 blev utan plats. Eftersom samtidigt 6 500 hade tackat nej, kom 95 % 
av de kvarstående sökandena faktiskt in. Till bilden hör också något som 
flera gånger konstaterats också av riksdagen. Ungefär varannan av dem 
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som inte kom in hade bara sökt en linje eller specialkurs, i vissa fall sådana 
med mycket dåliga utsikter på arbetsmarknaden. 

Vad så gäller antalet platser för läsåren 1989/90 och 1990/91 vill jag 
erinra om att den betydligt större planerings- och handlingsfrihet skol
huvudmännen länge velat ha nu blir verklighet till läsåret 1989/90. Jag 
syftar här på slopandet av direktramens sektorsindelning. Mot bakgrund 
av denna reform och utifrån det faktum att antalet 16-åringar minskar 
med 2 000 till nästa år räknar jag med att antalet intagningsplatser skall 
kunna minskas i samma mån. 

Ytterligare grund för detta ser jag i den fortsatta förändring av yrkesut
bildningen som jag strax kommer att föreslå. Ett stort problem när det gällt 
att få tilldelade platser att räcka har länge varit det dåliga platsutnyttjandet 
på vissa yrkeslinjer, vilket uppmärksammats av riksrevisionsverket (RRV) 
och av SÖ i anslagsframställningen. Det gäller bl. a. verkstadsteknisk linje 
och social servicelinje (Ve resp. Ss). I försöksverksamheten med treåriga 
yrkeslinjer ersätts bl. a. just Ve och Ss av linjer som har många sökande och 
får sina klasser väl fyllda. Därmed bör också platserna räcka bättre till. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att SÖ bör få i uppdrag att se över 
möjligheterna att också för yrkesinriktade studievägar införa ett mer elev
relaterat resurstilldelningssystem av det slag som redan finns för de mer 
teoretiska linjerna. Som RRV framhållit i en rapport, skulle därmed de 
ekonomiska motiven öka för skolhuvudmännen att verka för samma goda 
fyllnadsgrad på dessa utbildningar som redan nu är ett faktum på de 
teoretiska linjerna. Detta skulle som jag ser det, verksamt bidra till en god 
hushållning med samhällets samlade resurser för utbildning. 

Genom att sedan till läsåret 1990/91 minska med ytterligare 2 000 plat
ser undviks för det tredje året i planeringscykeln den mycket kraftiga 
nedskärning av antalet platser som SÖ föreslagit utifrån riksdagens tidiga
re fattade beslut och 16-årskullens minskning. 

I fråga om gymnasieskolans direktram bör alltså antalet intagningsplat
ser (ipl) och årselevplatser (åepl) läsåren 1989/90 och 1990/91 vara följan
de: 

Förslag till s/ut/i[;a ramar.fOr läsåren 1989190 och 1990191 pd 

grundskoleanknutna studierägar (direktramen) 

Läsar Antal F9.rslag 
16-år- so Föredraganden 
ingar åcpl ipl åcpl ipl 

1989/90 110800 306400 127000 303200 125000 
1990/91 111600 306400 127000 298400 123000 

Med detta förslag bibehålls till läsåret 1990/91 samma relation mellan 
årselevplatscr och intagningsplatser som gäller för innevarande år. I fråga 
om antalet årsclevplatser har jag här också tagit hänsyn till en utvidgning 
av försöksverksamheten med treårig yrkesutbildning med 4 000 intag
ningsplatser, till vilken jag strax skall återkomma. I de nu angivna försla
gen inryms också den utökning med två intagningsklasser på musiklinjen 
till totalt 20, som riksdagen godkände redan våren 1988. 
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Jag återkommer senare. vid min behandling av anslaget 07. Utbildning 
för tekniska yrken, till frågan om försöksverksamheten med ingenjörs

utbildning på mellannivå. 

SÖ bör vidare få den möjlighet till omfördelning mellan direktramen 
och lilla ramen som hittills gällt även för läsåren 1989/90 och 1990/91. 

2. I. 2 Direkt ramen. Planeri ngsram för läsåret 199119 :! och .f Örslag t i Il 
inriktning.för de närmaste läsåren däre.fter 

För läsåret 1991 /92 innebär SÖ:s förslag som jag alltså redan nämnt en ren 

anpassning till den kraftiga minskningen av 16-årskullen. Med de förslag 

jag nyss lagt för läsåren 1989/90 och 1990/91 kan i gengäld neddragningen 

av antalet platser för skolhuvudmännen göras mjukare. Jag föreslår för 

läsåret 1991/92 en minskning med 4 000 intagningsplatscr i stället för 

7100. 

Förslag till planeringsram.f{jr läsåret 1991192 

Läsår Antal F~rslag 
16-ar- so Föredraganden 
ingar aepl ipl åcpl ipl 

1991192 105:WO 289 300 119900 288 700 119000 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag föreslagit 

beträffande direktramen i gymnasieskolan vad gäller bcslutsramar för 

läsåren 1989/90 och 1990/91 samt vad gäller planeringsram för läsåret 

1991/92. 

För de tre läsår som sedan närmast följer minskar 16-årskullarna med i 
runda tal 5 500. 2 600 resp. 3 200. SÖ har här på ett klargörande sätt 

redovisat ett underlag för beslut om den fortsatta inriktningen. Jag finner 
det rimligt att de årskullar som dessa år söker till gymnasieskolan får 
samma tillgång till platser som de närmast föregående årskullarna. Som jag 
redan betonat bör det ocksa vara till fördel för både den statliga och den 
kommunala skoladministrationen att nu lägga fast grunderna för den 
planering som behövs för att möta elcvutvecklingen på 90-talet. När det 
gäller de tre nu aktuella läsåren räknar jag med att skolhuvudmännen skall 

kunna göra rena anpassningar till de minskande ungdomskullarna. 
Jag vill här också erinra om vad regeringen redan gjort för att på sikt 

underlätta detta genom direktiven till olika strukturöversyner. Som jag 

tidigare redovisat siktar dessa genomgående till att dels minska splittring

en i fråga om antalet studievägar. dels öka samläsningsmöjligheterna inom 

gymnasieskolan. 

7 Riksdagen 1988189. / s11111/. Nr 100. Bi/aga JO 
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Förslag ti// inriktningför läsåren 1992193 - 1994195 på 
grundskoleanknutna studierägar (direk1ramen) 

Läsår Antal F~~rslag 
16-år- so Föredraganden 
ingar åcpl ipl ipl 

1992/93 99 700 274 200 113 700 113500 
1993/94 97100 266900 110700 110900 
1994/95 93900 258 300 107100 107700 

Jag vill markera att inriktningen för läsåren 1992/93 - 1994195 anges 

utifrån vad som i dag gäller för gymnasieskolans struktur och dimensione

ring men jag anser ändå frågan så viktig, att riksdagen bör beredas tillfälle 

att ta del av vad jag här har anfört. 

2.1.3 Li/la ramen. P/a1ser läsåren 1989190 - 1991192 

Lilla ramen har för närvarande 32 680 årsclevplatser (åepl) och föreslås av 

SÖ minskas med 260 åepl till 32 420. Härvid bör 144 åepl överföras till 
Sveriges lantbruksuniversitet för en propedeutisk kurs för agronomie stu

derande. Härutöver anser SÖ att en ren minskning kan göras av lilla ramen 

med 116 åepl. 

Den föreslagna överföringen av platser för den propedeutiska kursen 

behöver enligt vad jag nu erfarit övervägas ytterligare. Vad gäller minsk

ningen av platser vill jag för egen del föreslå att den görs något större än i 

SÖ:s förslag, nämligen med 230 årsclevplatser till totalt 32 450. 

Platsutnyttjandet på lilla ramen har gradvis försämrats. När t. ex. i 
genomsnitt bara två av tre platser kan fyllas med elever på de regionalt 

arbetsmarknadsanknutna specialkurserna (s. k. RA-kurser), är tiden inne 
att se över utbudet av sådana. l dessa kursers natur ligger att de skall kunna 
inrättas alltefter arbetsmarknadens behov, dvs. att de också skall kunna 
läggas ned. när behovet har täckts. 

Den begränsade neddragning av lilla ramen som jag föreslår bör vara 
möjlig att genomföra redan till nästa läsår, eftersom ett antal av lilla 

ramens utbildningar beslutas senare inför det nya läsåret och ibland inte 
heller startar förrän senare under detta. Neddragningen skall också i viss 
mån kunna ge just den rationaliseringseffekt och det bättre platsutnyttjan

de som RR V efterlyser i en rapport från i höstas. som jag också strax skall 
återkomma till. 

Sammanfattningsvis föreslår jag alltså för lilla ramen 32 450 årselcvplat

ser som beslutsram för läsåren 1989/90 och 1990/91. Samma antal bör 

gälla som planeringsram för läsåret 1991/92. I fråga om detta läsår vill jag 

dock anmäla att jag kan få anledning att återkomma med förslag till 

förändringar utifrån pågående analyser av lilla ramens utbildningsutbud. 

Av samma orsak ser jag det nu inte heller möjligt att ge en inriktning för 

senare år av det slag som jag gjorde för direktramen. 

Inom de 32 450 årselevplatserna bör liksom innevarande läsår minst 

I 500 beräknas för kurser för invandrarungdom. Inom ramen av 32 450 
har jag också beräknat 450 årselevplatser för viss teknisk utbildning på 

gymnasial nivå i Stockholms stad (f. d. Stockholms Tekniska Institut). För 

läsåren 1989/90 och 1990/91 skall också 500 årselevplatser tas i anspråk 
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för det s. k. 500-försöket (dvs. en försöksverksamhet med treåriga yrkes
linjer i stället för en tvåårig linje och en ettårig påbyggnadsutbildning). 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag här har 
förordat om platser på lilla ramen i gymnasieskolan. 

2.1.4 Hdwrl'l al' styrning ar antalet p/a1ser inom direklramen 

Antalet platser i gymnasieskolan har sedan 1983 styrts inom det s. k. 
planeringssystemet för gymnasieskolan. Systemet hade sin grund i riksda
gens beslut (UbU 1980/81: 38, rskr. 395) med anledning av regeringens 
proposition ( 1980/81: 107) om den statliga skoladministrationen m. m. År 
1983 infördes ett ramsystem med uppdelning på sektorer med anknytning 
till arbetsmarknaden. Genom detta ramsystem har det funnits en övergri
pande styrning av gymnasieskolans dimensionering. Kopplingen till ar
betsmarknaden kom dock snart att ifrågasättas och därmed även uppdel
ningen av platser på sektorer. 

Efter förslag i proposition 1987/88:102 om utveckling av yrkesutbild
ningen i gymnasieskolan skall sektorsindelningen som grund för styrning 
av gymnasieskolans dimensionering upphöra läsåret 1989/90 (UbU 3 J, 

rskr. 366). 
Som jag aviserade i den nämnda propositionen fick SÖ efter riksdagsbe

slutet i uppdrag att föreslå vilka studievägar som kan behöva regleras i 

fråga om antalet platser och hur detta bör ske. 
SÖ har nu kommit in med sin redovisning av uppdraget. SÖ konstaterar 

att redovisningen görs i ett skede av stor osäkerhet, bl. a. vad gäller utveck
lingen av försöket med nya yrkeslinjer och det arbete med en ny studie
vägsstruktur som jag tidigare nämnt i inledningen. SÖ anser att de grund
skoleanknutna studievägar, som i dag har en maximiram för antalet plat
ser, bör ha det även i fortsättningen. Orsaken kan vara att studievägen är 
inrättad som försöksverksamhet, att den drar mycket höga kostnader eller 

att den har en mycket begränsad arbetsmarknad. Bland dessa studievägar 
märks framför allt estetisk-praktisk linje och musiklinje. Härtill kommer 
ett antal grenar och varianter av linjer samt vissa specialkurser. bl. a. på 
hantverksområdet. 

Inte heller jag ser i det läge av försöks- och utvecklingsverksamhet vi nu 
befinner oss i nagon anledning att ändra på de begränsningar som hittills 
gällt för vissa enstaka studievägar i gymnasieskolan. 

För att en minimiram skall komma i fråga för en linje anser SÖ att 
denna bör vara grundskoleanknuten, och att det skall finnas ett starkt 
rekryteringsbehov till arbetsmarknad eller högskola. Linjen skall direkt 
eller indirekt leda till yrken med god arbetsmarknadsprognos och den skall 
ha så många sökande, att en utökning är möjlig. Jag finner dessa kriterier 
naturliga och lämpliga att utgå från i det fortsatta arbetet. 

Dessa kriterier uppfylls enligt SÖ av följande linjer:Ba (under förutsätt
ning av fortsatt intensivt byggande). Be. Et. Fo, Li. N och Vd. I fråga om 
den sistnämnda linjen vill jag påminna om den minimiutläggning av 
klasser på vårdlinjen som jag förordade i 1988 års budgetproposition och 
som riksdagen beslutade om. 
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SÖ anför i sammanhanget att vissa berörda branschorgan är tveksamma 
till en utökning och ifrågasätter också huvudmännens möjligheter att klara 
både en eventuell förlängning och en utökning av linjerna. 

Sammanfattningsvis anser SÖ att tiden för att ange minimital och nya 
maximital för linjer nu är olämplig. SÖ vill i de kommande anslagsfram
ställningarna vid behov återkomma med förslag till maximi- och minimi
ramar. När minimiramar blir aktuella. har SÖ också vissa förslag till hur 
sådana skall kunna stimuleras genom mer generösa utrustningsbidrag. 

2.2 Jdro1tsgy11111asia och he111ortsa/1ernalil'för idrouamle dcrer 

2.2. I Idrousgymnasier 

Efter en försöksverksamhet under 70-talet blev specialidrott ett reguljärt 
inslag i gymnasieskolan 1982. Verksamheten utvidgades senast 1986 till 
att omfatta 600 intagningsplatser. då bl. a. med särskilda platser för handi
kappidrott. SÖ och Sveriges Riksidrottsförbund (RF) hade inför denna 
utvidgning gemensamt markerat att den eftersträvade volymen därmed 
hade uppnåtts. 

Hösten 1987 återkom RF med önskemål om en fortsatt utökning av 
idrottsgymnasierna med 100 nya intagningsplatser. och SÖ har nu i årets 
anslagsfram,;;tällning med tillstyrkan följt upp detta önskemål. Som motiv 
anges att SÖ och RF sedan sin förra bedömning nu funnit ett klart behov 
av ytterligare platser för att fler elever med goda förutsättningar skall få 
tillfälle att bedriva idrottsträning på elitnivå. framför allt i nya grenar. 

Förslaget tangerar den balansfråga som djupast gäller vad som skall vara 
gymnasieskolans egentliga uppgift. Jag räknar med att om något år kunna 
utveckla denna fråga i en proposition i samband med förslag om ett nytt 
linjesystem. Vad gäller den nu föreslagna ökningen innebär den ett avsteg 
från den överenskommelse som 1986 gjordes mellan SÖ och RF om att 
man nått "taket" för en utbyggnad av idrottsgymnasierna. Jag vill dock 
inte motsätta mig den önskade ökningen med 100 platser men förutsätter 
samtidigt att prövningen av hur dessa skall läggas ut blir så ingående, att 
de behov som uppstått sedan 1986 verkligen blir täckta. Liksom beträffan
de "vanliga" intagningsplatscr på linjer och kurser utgår jag från att 
möjligheterna till omprövning över tiden av grenar. platsantal och orter 
verkligen beaktas. 

För utökningen med I 00 platser beräknar jag totalt 370 000 kr. för 
läsaret 1989/90. För läsåren 1990/91 och 1991/92 tillkommer enligt SÖ:s 
beräkningar ett behov av 370000 resp. 150000 kr. 

I sammanhanget vill jag nämna att jag nu fått veta att SÖ avser att 
återkomma i nästa års anslagsframställning med den analys av bl. a. de s. k. 
regionala idrottsgymnasierna som verket för närvarande arbetar med. 
Inom dessa gymnasier erbjuds elever från det egna och angränsande län 
möjlighet till idrottsträning på fritid. alltså utanför den egentliga gymna

sieundervisningen. 
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2. l. 2 l lemortsaltl!nzati1för idrottande e/el'a 

Försöksvcrksamhet med individuella timplancjämkningar inom området 
idrott enligt det s. k. hemortsalternativet bedrivs sedan 1983. Eleverna 
byter här på sin hemort bort upp till fem veckotimmar på sitt schema mot 
idrottsträning. Mot bakgrund av positiva erfarenheter av försöket föreslår 
SÖ nu en fördubbling av detta till att omfatta I 200 elever. 

Min principiella inställning till denna verksamhet är densamma som jag 
nyss redovisade beträffande idrottsgymnasierna. Frågan om gymnasiesko
lans uppgift i samhället och om vad som egentligen skall inrymmas i denna 
skolform bör noga prövas i den översyn som nu startat av dess struktur och 
innehåll inför 90-talet. Jag vill dock inte motsätta mig den föreslagna 
utvidgningen av det s. k. hemortsalternativet för idrottande elever med 
600 platser. 

2.3 En pdgai'1ult.> analys ar utbildningsutbudct inom lilla ramen 

Lilla ramen innehåller dels specialkurser som kräver viss ålder, praktik 
eller tidigare utbildning utöver grundskolan, dels kurser för invandrarung
dom. Som jag tidigare redovisat innehåller lilla ramen drygt 32 000 års
elevplatser. En betydande del av dessa avser pabyggnadsutbildningar, av 
vilka drygt 120 utformats av SÖ och drygt 100 av länsskolnämnderna (s. k. 
regionalt arbctsmarknadsanknutna specialkurser, RA-kurser). 

SÖ har i årets anslagsframställning kort belyst vissa problem inom lilla 
ramen som upptakt till de förslag verket avser återkomma med i nästa års 
anslagsframställning om en uppdelning av lilla ramen mellan gymnasie
skolan och komvux. SÖ ser goda grunder för en översyn av utbudet 
vartefter reformeringen av yrkesutbildningen fortskrider. Så kan t. ex. ett 
antal påbyggnadsutbildningar komma att inlemmas i förändrade yrkcs
linjcr. Jag vill för egen del tillägga att den genomlysning av området SÖ har 
påböijat kan ge en användbar grund för åtgärder av det slag RRV föresla
git i en rapport om gymnasieskolans kapacitetsutnyttjande. 

I fråga om RA-kurserna har kommunernas intresse att inrätta sådana 
varit mycket stort. Jag vill dock här påminna om vad jag tidigare i detta 
avsnitt sagt om RA-kursernas karaktär och att de också måste kunna läggas 
ned. Jag ser så mycket större grund för detta, när dels alltså elevunderlaget 
sviktar så som jag redovisade. dels med tiden allt fler RA-kurscr har 
kommit att likna varandra och även i huvudsak haft ett innehåll som 
motsvarat reguljära påbyggnadsutbildningar. Där så varit fallet hade givet
vis den statliga skoladministrationens samlade resurser kunnat utnyttjas 
mer effektivt, om t. ex. tim- och kursplanearbctet inte hade bedrivits styc
kevis och delt på ett antal nämnder. Jag ser heller inte alls numera samma 
behov av avlänkning från högskolan som ursprungligen var en drivkraft 
för utvecklingen av RA-kurscr. 

Jag har alltså i princip förståelse för SÖ:s uppfattning att en avveckling 
av RA-kurserna på sikt är önskvärd. Samtidigt måste självklart vissa 
kurser kunna tänkas vara kvar i systemet i en eller annan form. 

En annan kategori av studievägar som SÖ tar upp är örerbr.vggande 
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utbildningar av typ de naturvetenskapliga, tekniska och vårdinriktade 
kompletteringskurserna. Likartad sådan överbryggande gymnasial utbild
ning finns nu också inom komvux och högskolan. Platsutnyttjandet i de 
gymnasiala påbyggnadsutbildningarna är för närvarande nästan lika lågt 
som i RA-kurserna - i genomsnitt står var femte plats tom. Detta kan 
förklaras bl. a. just med att samma typ av utbildning kan anordnas av flera 
huvudmän, inte sällan på samma ort. Alltför liten hänsyn tas uppenbarli
gen till detta vid den regionala planeringen av utbildningsutbudet. Över
bryggande utbildningar bör enligt SÖ på sikt avvecklas inom gymnasiesko
lan och erbjudas i komvux. Ett bättre platsutnyttjande bör också kunna 
åstadkommas genom en samordning av ansökningstider och intagnings
förfarande mellan skola och högskola. 

Jag finner SÖ:s allmänna inriktning beträffande lilla ramen riktig och 
väl avvägd och vill i sammanhanget också nämna att ett visst analysarbete 
även startats inom utbildningsdepartementet i fortlöpande kontakt med 
det arbete som görs inom SÖ. Resultatet av denna analys bör kunna 
beredas tillsammans med övriga strukturförslag beträffande gymnasiesko
lan och alltså sändas ut på remiss under våren 1989. 

2.4 Gymnasieskola på mindre orter 

2.4. I Filialurbildning pd teoretiska studiel'ägar 

Riksdagen beslutade våren 1982 med anledning av regeringens proposi
tion om flexibel skolplanering m. m. (prop. 1981/82: 157, UbU 36, rskr. 
445). Därmed fick även kommuner utan egen gymnasieskola möjlighet att 
bedriva viss yrkesinriktad utbildning som filial till en större kommuns 
gymnasieskola. Avsikten var att på detta sätt ytterligare sprida den yrkes
inriktade utbildningen i gymnasieskolan. Så har nu också kunnat göras på 
ett antal platser i landet. Även elever som bor på en mycket liten ort får 
därmed ett större utbud av linjer att välja bland. En förutsättning bland 
andra är givetvis att både "moder-" och filialkommun är överens om 
verksamhetens uppläggning. 

En liknande överenskommelse har nu träffats mellan Älmhults och Osby 
kommuner. 1 detta fall gäller överenskommelsen E-. H-, S-, N- och 
T-linjerna, där filialutbildning medgivits på grund av de unika förutsätt
ningar för den konstruktion de två kommunerna enats om. 

Eftersom medgivande till filialkonstruktionen lämnades av regeringen 
tidigare i höstas av omsorg om de elever som skulle välja inför nästa läsår, 
bör regeringen nu anmäla denna åtgärd - som innebär en avvikelse från 
villkoret att filialutbildning skall avse yrkesutbildning - för riksdagens 
godkännande. 

2.4.2 Skolledningsresurser rid glesbygdsgymnasier 

SÖ redovisar i anslagsframställningen att det nya statsbidrag till skolled
ning, som infördes 1987, ger mindre resurser än tidigare till glesbygdsgym
nasierna eller de s. k. ST-skolorna. dvs. gymnasieskolor med samordnade 
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timplaner. Redan SÖ:s förslag från 1984. som regeringen i stort följde i 
I 987 års budgetproposition. innebar mindre resurser för flera av de sju 
ST-skolorna. SÖ finner nu att denna kategori drabbats särskilt hårt, bl. a. 
eftersom de har en mer komplicerad organisation med ett relativt sett 
mycket brett linjeutbud. SÖ föreslår ett särskilt tillskott till samtliga 
ST-skolors skolledningsresurs till en total kostnad av något under 0,4 
milj. kr. 

Jag har med intresse följt verksamheten vid just denna grupp av gymna
sier, som varit något av pionjärer för den friare resursanvändning som nu 
eftersträvas för hela gymnasieskolan. Jag saknar därför inte förståelse för 
de problem skolorna nu upplever med mindre resurser än tidigare. Jag är 
dock också väl medveten om att de faktiskt tidigare varit relativt väl 
försedda. för att inte säga överkompenserade med resurser för huvudlä
rarskap, som nu uppgått i den samlade skolledningsresurscn. 

Jag kommer att uppmärksamt följa utvecklingen för denna grupp skolor, 
men är inte nu beredd att förorda något särskilt resurstillskott. Härtill 
kommer att den strukturöversyn som nu pågår beträffande gymnasiesko
lans linjer kan komma att ge andra förutsättningar generellt för beräkning 
avs. k. skolpoäng osv. 

2.5 Beslut om sko/enhl!ter 

Enligt gymnasieförordningen (I 987: 743) är det SÖ som beslutar om skol
enheter för gymnasieskolan hos kommuner och landstingskommuner. SÖ 
anser nu i sin anslagsframställning det vara principiellt angeläget att varje 
huvudman själv får besluta om sin gymnasieorganisation. Med den ut
formning bestämmelserna nu har i gymnasieförordningen ser SÖ inte 
heller några pedagogiska eller organisatoriska skäl för att SÖ i fortsättning
en skulle behöva besluta om gymnasieenheter. 

Mot bakgrund av den allmänna strävan till decentralisering som bör 
prägla gymnasieskolans organisation föreslår SÖ att beslut om skolenheter 
i fortsättningen skall få tas av huvudmännen själva utan några andra 
ändringar av aktuella bestämmelser i gymnasieförordningen. 

Jag biträder förslaget och avser att återkomma till regeringen med för
slag om den ändring av gymnasieförordningen som behövs för att genom
föra förändringen. 

2.6 E/f ökat nordiskt wbi/dningssamarbete 

Såväl statsrådet Göransson som jag själv har i det tidigare talat om vikten 
av att internationalisera ungdomsskolan. En viktig del av detta är att öka 
samarbetet med de andra nordiska länderna. En gemensam nordisk arbets
marknad finns redan. men ännu ingen nordisk utbildningsgemenskap. En 
sådan eftersträvas dock i det nyligen fastställda nordiska kulturhandlings
programmet och gäller som en riktlinje för det nordiska skolsamarbetet. 

Ett par arbetsgrupper har under det senaste året haft i uppgift att pröva 
de hinder som finns för att öppna gymnasieskolan mot Norden och föreslå 
hur dessa skall kunna undanröjas. Hindren har visat sig vara av både 
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juridisk och ekonomisk art. .1. fråga om den senare kategorin synes ett 
avgörande hinder vara de skilda principerna i olika nordiska länder för 
fördelningen mellan stat och kommun i fråga om de kommunala kostna
derna för gymnasieskolan. 

Så tar t. ex. finska kommuner sedan början av år 1988 emot svenska 
elever i gymnasial utbildning utan att kräva de svenska hemkommunerna 
på ersättning. De finska kommunerna får nämligen sina :kostnader för de 
tillkommande eleverna betalda av finska staten. Den från den 1 januari 

1988 gällande lagen omfattar endast yrkesutbildning, men jag har under 
hand erfarit att inga ekonomiska krav kommer att resas heller för teoretisk 
utbildning. Detta finska erbjudande ökar möjligheterna till det elevutbyte 
över gränserna som är ett gemensamt nordiskt intresse. Jag har nu också 
fått veta att motsvarande statlig "garanti" utreds även i Norge, något som 
skulle bli av intresse bl. a. för svenska ungdomar på Nordkalotten och i 
gränskommuner. Jag anser att även Sverige nu bör göra vissa konkreta 
insatser i denna riktning. 

Eftersom gymnasieskolan är en angelägenhet för de enskilda kommuner

na, vill jag gärna räkna med att dessa skulle ställa sig positiva till ett ökat 
intag av nordiska elever, om bara ersättningsfrågan vore löst. Mot denna 
bakgrund ser jag det som naturligt för Sverige att ansluta sig till den 
princip för ersättningsfrågan som redan satts upp av Finland. 

Häri finns inte bara det rent nordiska samarbetsvärdet. Svenska gräns
kommuner kan dra god nytta av det praktikplatsutbud som finns i grann
länderna. Ofta rör det sig också om kommuner i glesbygd, varför en 
särskild satsning även kan få regionalpolitisk betydelse. Speciellt kan detta 
redan på kort sikt bli fallet i Tornedalen enligt den arbetsgrupp, som en 
företrädare för den finska regeringen och jag i maj 1988 inrättade för att 
pröva möjligheterna till ett större gemensamt utbildningsutbud i Torneda
len. 

Jag föreslår mot denna bakgrund att 2 milj. kr. anslås för att täcka 
kommunala kostnader för kommuner och .landstingskommuner. som i sin 
gymnasieskola tar emot elever från .andra nordiska länder. Medlen skall 
användas till bidrag som svarar mot de interkommunala ersättningar 
kommuner får, när de tar emot elever från andra svenska kommuner. 

Eftersom jag med detta vill ytterligare stimulera det elevutbyte. som 
redan är en verklighet, bör följande gälla. Ersättning skall utgå till de 
kommuner och landstingskommuner som tar emot fler elever från ett 
annat nordiskt land än de lämnar ifrån sig ut i Norden. Om kommunen 
däremot själv lämnar ifrån sig lika många eller fler elever till ett annat 
nordiskt land än den tar emot, behöver ingen ersättning utgå från staten. 
En sådan kommun får ju totalt minskade egna kostnader. 

Jag vill i sammanhanget också nämna att Norrbottens läns landstings
kommun här har gått i spetsen för vad jag egentligen finner vara det mest 
naturliga. nämligen att generöst och utan krav på ersättning ta emot de 
elever från andra nordiska länder som rimligen ändå aldrig kan bli annat 
än elever "på marginalen" för någon skolhuvudman. 

Vad så gäller möjligheterna att övervinna de författningsmässiga hind-
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ren för elever från andra nordiska länder att studera i Sverige vill jag 
anmäla följande. 

Enligt skollagen ( 1985: 1100) är det ett huvudvillkor att man skall vara 
bosatt i Sverige för att ha rätt att gå i gymnasieskolan. 

I skollagen finns emellertid i 12 kap. 5 § ett bemyndigande för regering
en att utfärda föreskrifter om att också elever som inte är bosatta i Sverige 
skall kunna tas in i bl. a. gymnasieskolan. Om vad jag nyss föreslagit om 
medel vinner bifall och riksdagen i övrigt inte har några invändningar, kan 

alltså regeringen med stöd av detta bemyndigande utfärda de särskilda 
föreskrifter som för Sveriges del kan behövas för att förverkliga det nu 
planerade nordiska skolsamarbetet. 

I sådana föreskrifter bör klargöras möjligheten att tas in i gymnasiesko
lan för ungdomar som är bosatta i Danmark, Finland, Island eller Norge 
samt de självstyrande områdena och som har behov av att få utbildning i 
Sverige. I föreskrifterna kan vidare behöva anges några närmare villkor för 
intagningen, som delvis liknar föreskrifter i 6 kap. 6 § förordningen 
(l 986: 572) med vissa tillämpningsförcskrifter till skollagen ( 1985: 1100). 
Det gäller bl. a. en regel om att intagningen inte får leda till utökad 
organisation för skolan. Här avses alltså inget speciellt tillskott av elevplat
ser. De särskilda föreskrifterna bör också bl. a. ta upp några regler som 
motsvarar en del av skollagens föreskrifter i 5 kap. 8 och I 0 §§ i fråga om 
sökande som inte tillhör elevområdet för studievägen vid skolan. En elev 
från ett annat nordiskt land bör få likställas med dem som tillhör elevom
rådet. Beslut om intagning bör ankomma på skolstyrelsen. med möjlighet 
att överklaga hos skolöverstyrelsen. 

I fråga om studiestöd förutsätts att detta följer eleven från hemlandet. 
Jag föreslår att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad jag här har 

anfört om ett ökat nordiskt utbildningssamarbete. 

3 En förbättrad yrkesutbildning 

3.1 Försöksl'erksamhet ml'd treårig yrkl'sinriktad lllhildning i 
gymnasieskolan 

3.1.1 Pågående \'l'rksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut startade läsåret 1988/89 en försöksverk
samhct med treårig gymnasial yrkesutbildning. Försöket omfattar 6 000 
intagningsplatser, fördelade över ett nittiotal kommuner och tio olika 
linjer. 

Trots den korta planerings- och informationstid som stod till buds har 
jag med tillfredsställelse kunnat konstatera att intresset för att delta i 
försöksverksamhcten har varit mycket stort från både kommuners och 

elevers sida. Antalet elever som sökte var betydligt större än antalet 
intagningsplatser. Bland de förstahandssökande fanns också elever som 
ändrat sina val från en teoretisk till en yrkesinriktad utbildning. Andelen 
sökande flickor till pojkdominerade utbildningar och vice versa var även 
större än normalt. Slutligen kan det konstateras att antalet sökande till 
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verkstadsinriktad utbildning för första gången sedan gymnasiereformen år 
1971 nu översteg antalet tillgängliga intagningsplatser. 

Som jag aviserade i propositionen (prop. 1987/88: 102) om utveckling 
av yrkesutbildningen i gymnasieskolan har en referensgrupp tillsatts för att 
följa och underlätta försöksverksamheten. Gruppen kommer årligen att 
skriftligen avrapportera sina erfarenheter. 

I enlighet med riksdagens beslut har en särskild utredare utsetts för att 
utvärdera försöksverksamheten vad gäller vissa speciella frågor som rör 
den arbetsplatsförlagda undervisningen, handledarutbildningen och de 
ekonomiska konsekvenserna för berörda parter. För insyn i och informa
tion om utvärderingsarbetet har jag också till detta arbete låtit knyta en 
referensgrupp bestående av företrädare för de politiska partierna. 

Inom ramen för de 9 milj. kr. som regeringen tilldelat SÖ för kursplane
arbcte för yrkesinriktad utbildning pågår ett stort arbete med att moderni
sera kursplanerna. SÖ kommer vidare att senast den 1 mars 1989 till 
regeringen lämna förslag om hur linjestrukturen för yrkesinriktad utbild
ning bör se ut i fortsättningen. Nya kursplanegrupper kommer att tillsättas 
senast den 1 juli 1989. Jag vill i detta sammanhang också nämna att jag i 
propositionen om utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan sär
skilt framhöll att studier av arbetsmiljö och miljövårdsfrågor har sin givna 
plats också inom yrkesutbildningen. Jag framhöll vidare i budgetproposi
tionen 1988 att detta lämpligast bör ske såväl inom ämnena samhällskun
skap och idrott som i nära anslutning till det dominerande yrkesämnet på 
resp. linje/kurs. Del är med tillfredsställelse jag nu har noterat den vikt 
som SÖ i sitt kursplanearbete för en moderniserad yrkesutbildning lägger 
vid miljöfrågorna. 

Alla försöksutbildningar har ämnet samhällskunskap som obligatoriskt 
ämne. Regeringen beslutade i juni 1988 om en ny kursplan för ämnet 
samhällskunskap, som blir obligatorisk för alla linjer fr. o. m. läsåret 
1989/90. Den nya kursplanen kommer alltså att kunna tillämpas även i 
försöksverksamheten fr. o. m. detta läsår. 

För försöksverksamheten utgår statsbidrag för ökade timresurser samt 
för en något förstärkt skollcdningsresurs. Vidare lämnas särskilda statsbi
drag för ersättning till företag, försäkringsskydd, kostnader för utbildning 
av handledare samt för viss introduktionsfortbildning av lärare. Under 
anslaget B 3. Stöd för utveckling av skolväsendet betalas dessutom statsbi
drag till kommunerna i form av en särskild genomföranderesurs. Ersätt

ningen till företag beräknar jag för årskurs 2 till samma genomsnittsbelopp 
per ekv och timme ( 15 kr.) som för årskurs I. För utbildningen av 
handledare beräknar jag för budgetåret 1989/90 ett något högre belopp för 
att täcka ökade kurskostnader m. m. Med pris- och löneomräkning beräk
nar jag bidraget under detta anslag för budgetåret 1989/90 till 66.9 milj. kr. 
(+40.4milj. kr.). 

3.1. 2 Ut1•idgadförsök.1Tl.!rksamhl.!t 

I samband med riksdagsbehandlingen av nu pågående försöksverksamhct 
uttalade riksdagen (UblJ 1987 /88: 31) vad gäller försöks verksamhetens 
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dimensionering att regeringen borde återkomma med förslag i 1989 års Prop. 1988/89: I 00 
budgetproposition med hänsyn till intresset från huvudmännens sida att Bil. 10 
delta i verksamheten. 

Enligt min mening finns det starka skäl för att försöksverksamheten 
skulle vinna på att fr. o. m. budgetåret 1989/90 utökas med fler intagnings
platser. SÖ har tagit fram kursplaner för ytterligare verksamhetsområden 
och jag finner det angeläget att även dessa så snart som möjligt får prövas i 
försöksverksamhet. Det är också viktigt att försöksverksamheten kan spri
das till fler orter av olika karaktär så att därmed en bättre allsidighet i fråga 
om näringslivsstruktur m. m. kan säkerställas. Vidare är det viktigt att öka 
möjligheterna till att genomföras. k. fullskaleförsök. 

Jag delar därför SÖ:s uppfattning att försöksvcrksamheten bör utvidgas 
och föreslår att den fr. o. m. budgetåret 1989/90 får omfatta I 0 000 intag
ningsplatser. Jag vill i detta sammanhang också erinra om den försöks
verksamhet med vissa treåriga yrkesinriktade linjer som inleddes redan 
budgetåret 1987 /88, det s. k. 500-försöket. Jag finner det angeläget att 
detta försök så snart som möjligt inordnas i den större försöksvcrksamhe
ten. Jag föreslår därför att intagningen på berörda orter till 500-försöket 
fr. o. m. budgetåret 1989/90 förändras till att gälla intagning i det större 

försöket inom ramen för de I 0000 intagningsplatser som jag förordat. 
För utvidgningen av försöksverksamheten bör statsbidrag lämnas i hu

vudsak i enlighet med vad som gäller för den verksamhet som redan 
påbörjats. Under anslaget B 3. Stöd för utveckling av skolväsendet anvisas 
sålunda medel i form av en genomföranderesurs på 2 milj. kr. Vidare 
beräknar jag under detta anslag för budgetåret 1989/90 21,5 milj. kr. för 
ändamålet. 

3.1.3 Utökat stiid til/ läromedel.1prod11ktio11 

Den modernisering av det yrkesinriktade innehållet i yrkesutbildningen 
som SÖ:s kursplanearbctc innebär kräver genomgripande förändringar i 
läromedlen. De målgrupper som kursplanerna vänder sig till är i flertalet 
fall så små att produktionsstöd behövs för att läromcdclsproduktion skall 
komma igång. 

Inför budgetåret 1988/89 anvisade regeringen I milj. kr. till SÖ för stöd 
till produktion av läromedel som följer de nya kursplanerna. Allt eftersom 
kursplanearbctct fortskrider uppstår ytterligare behov av produktionsstöd. 
Jag beräknar för budgetåret 1989/90 totalt 3 milj. kr. för ändamålet ( + 2 
milj. kr.). 

3.:? .4..mnet srenska på 1'issa yrkes/inier 

Jag har tidigare i inledningen talat om hur gymnasieskolans yrkesutbild
ning behöver förbättras inför 90-talet. Därvid har de allmänna ämnena sin 
givna roll. 

Ett sätt att öka kvaliteten i utbildningen är att öka undervisningsinsat
sen genom färre elever per lärare. Efter förslag i förra årets budgetproposi
tion beslutade riksdagen om ett särskilt resurstillskott för ämnet svenska 107 



(prop. 1987/88: 100 bil. 10. UbU 16, rskr. 367). Gymnasieanslaget tillför
des då 10 milj. kr. för att ge möjlighet till undervisning i mindre grupper i 
svenska i årskurs I av de teknisk-industriella yrkeslinjcr som har 16-klass i 
yrkcsämnct. Detta gäller även för försöksvcrksamhetcn med motsvarande 
treåriga yrkeslinjcr. I princip skulle resurstillskottet användas till att an
ordna svenskundervisningen med samma klasstorlek som i yrkesämnct. 

Jag betonade samtidigt min åsikt om att god undcrvisningskvalitet inte 
kan fås bara genom resurstillskott. Även metodutveckling behövs. t. ex. det 
samarbete mellan svensk- och yrkcslärare som blir lättare med samma 
klasstorlek i svenska och yrkesämne. 

SÖ har nu redovisat .flera bra exempel på sådant samarbete ute i skolor
na. Med ett resurstillskott för årskurs 2 kan detta samarbete få en fortsätt
ning. Detta kommer i så fall att ge en ökad kvalitet i det ämne som jag ser 
som utomordentligt viktigt för att ungdomarna på de teknisk-industriella 
yrkeslinjerna skall kunna få en bättre personlig utveckling, kompetens och 
yrkesskicklighet. 

Jag föreslår att 7 milj. kr. anslås för att i årskurs 2 av de nämnda 
yrkcslinjerna och i försöksvcrksamheten med motsvarande treåriga yrkes
linjer följa upp den särskilda satsning på ämnet svenska som regeringen för 
innevarande år gjort för årskurs 1. 

Tekniskt bör saken regleras på samma sätt som innevarande år, dvs. 
resursschablonerna och skolhuvudmannens resurs för. "gemensamma 
ämnen" ökas för att möjliggöra undervisning i mindre grupper i svenska 
även i årskurs 2 av de teknisk-industriella linjerna. 

4 Vissa läroplansfrågor 

4.1 Srenska som andraspråk som bet.rgsa// ämneför im·andrarelerer 

Frågan om ämnet svenska som andraspråk för invandrarelever i gymnasie
skolan har debatterats under ett antal år. Önskemål har också framförts 
om betygsättning i ämnet. SÖ har nu upprepat sina förslag härom från 
förra årets anslagsframställning. SÖ har också föreslagit att svenska som 
andraspråk skall ge allmän behörighet till högskolestudier. 

Allmän behörighet bör enligt min mening ha samma innebörd för stude
rande med invandrarbakgrund, som det har för övriga högskolestuderan

de. 
I och för sig ginge det att tänka sig betygsättning utan att därmed åsyfta 

allmän behörighet. Övervägande skäl synes mig emellertid tala också emot 
detta. Jag erinrar om vad jag anförde i föregående års budgetproposition. 

Riktmärket skall vara. framhöll jag där, att den enskilde eleven får den 
hjälp som han eller hon behöver. Antingen den extra undervisningen ges 

som stödundcrvisning eller som undervisning i svenska som andraspråk 
bör den sättas in vid behov, för att elever med ett annat hemspråk skall 
kunna följa den ordinarie undervisningen på studievägen. I likhet med 
andra stödresurser bör denna undervisning på ett flexibelt sätt kunna 
anpassas under läsåret till elever med skilda hemspråk och med olikartade 
behov. För att uppnå detta synes det också på erfarenhetsmässiga grunder 
vara rimligt att undervisningen inte är betygsatt. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

108 



Mot denna bakgrund finner jag det inte motiverat, att regeringen frångår 

sitt tidigare ställningstagande, när det gäller betygsättning av svenska som 

andraspråk i gymnasieskolan. 

4.2 Engelska som 11yhörjar.1pråk.för rissa im•andrardever 

Till gymnasieskolan kommer ibland invandrarelever, som tidigare i sina 

hemländer inte haft tillfälle att läsa så mycket engelska, att de ens med stöd 

kan tillgodogöra sig en gymnasiekurs i engelska. Normalt gäller detta 

elever från Latinamerika samt Främre och Bortre Asien. För denna elev

grupp har regeringen redan till innevarande läsår gett en möjlighet att läsa 

engelska som nybörjarspråk, C-engelska. Möjligheten gäller för närvaran
de de fem skolor som SÖ valt ut såsom de med störst behov av detta 

särskilda stöd för sina invandrarelcver. 
SÖ har i sin anslagsframställning föreslagit försök vid totalt femton 

skolor i högst tio kommuner. 
Jag delar SÖ:s syn på värdet av detta försök att låta elever som så 

behöver få en för dem lämpad kurs i det centrala ämnet engelska hellre än 

att hänvisa dem till ofullständiga studier i gymnasieskolan. Jag föreslår 

alltså att försöksverksamheten med C-engelska för vissa invandrarelever 

fr. o. m. läsåret 1989/90 får bedrivas vid totalt femton skolor i högst tio 

kommuner. Jag beräknar 0,5 milj. kr. för ändamålet. 

4.J .·i'mnesanknuten gymnasiepraktik pd E-lit~jen 

Försök med ämnesanknuten gymnasiepraktik bedrivs på ett antal linjer 

sedan läsåret 1985/86. Verksamheten ingår i det utvecklingsarbete som 
bedrivs utifrån riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 116 om 

gymnasieskola i utveckling (UbU 1983/84: 29, rskr. 412). Avsikten är att 

ge elever möjlighet att i arbetslivet använda den kunskap de fått genom 
undervisningen i skolan. Den ämncsanknutna praktiken skall också ge 
s:l.dan kunskap som bättre kan förvärvas i arbetslivet. 

Försöket om fattade läsåret I 986/87 drygt 16 000 elever. av vilka ca 90 (Yo 

gick på de teoretiska linjerna. Bland dessa var E-linjen den helt domine
rande med över 7 000 elever. vilket innebar att var femte elev på E-linjen 

hade ämnesanknuten gymnasiepraktik. 
Den stora dominansen för E-linjen är naturlig mot bakgrund av den 

tradition denna har på praktikområdet. just genom sitt innehåll och sin 

närhet till arbetslivet. Detsamma kan enligt SÖ också sägas gälla om 

bakgrund och erfarenheter hos många lärare på E-linjen. I praktikförsöken 

på E-linjen har också ämnesanknytningen enligt SÖ fungerat i stort sett 

utan svårigheter. 

SÖ tar också upp de positiva sociala kontakter elever kan få på en 

praktikplats. Detta anförs som särskilt värdefullt för elever som har dålig 

självkänsla men genom en eller ett par praktikveckor blir frimodigare och 

sedan presterar bättre i skolan. Lärare ä sin sida får, som SÖ påpekar. 

fortbildning vid besök hos praktikelever genom att följa utvecklingen 

arbetslivet i anknytning till sina ämnen. 
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Mot denna bakgrund anser SÖ att praktik bör bli obligatorisk under 
totalt tre veckor på den treåriga E-linjen med början i årskurs I läsåret 
1989/90. SÖ redovisar också kostnaderna för bl. a. administration och 
återläsning i den ämnesanknutna praktiken under försöksverksamheten. 
Spridningen mellan kommuner har varit stor, alltifrån ingen kostnad alls 
till uppemot 2 000 kr. per elev. SÖ beräknar för sitt förslag om ett obligato
rium resurser motsvarande ca 150 kr. per elev. För praktik i årskurs I av 
E-linjen skulle därmed läsåret 1989/90 behövas drygt 2,3 milj. kr. Av detta 
belopp skulle 0.8 milj. kr. kunna finansieras genom ett överförande av 
medel för bl. a. planering och utvärdering av praktikförsök på E-linjen från 
anslaget B 3. Stöd för utveckling av skolväsendet. För årskurserna 2 och 3 
skulle under resp. läsår sedan tillkomma kostnader på ytterligare ca 4, 7 
milj. kr. 

För ett helt genomfört praktikobligatorium på de teoretiska linjerna 
beräknar SÖ en total kostnad på ca 25 milj. kr. Som jag uppfattar SÖ:s 
hittillsvarande utvärdering av praktikförsöken i stort synes emellertid ett 
sådant ännu vara relativt avlägset. På andra linjer än E-linjen prövar man 
sig. som SÖ uttrycker det, ännu fram när det gäller att finna lämpliga 
anknytningar mellan skolans undervisning och arbetslivet. 

I SÖ:s senaste särskilda, årliga utvärderingsrapport har jag också uppfat
tat tydliga problem i fråga om bl. a. återläsning av de ämnen som inte kan 
få en naturlig anknytning till praktikverksamheten. Detta gäller de mer 
allmänna ämnena. t. ex. språk, på såväl E-linjen som de övriga linjerna. Jag 
har för min del stor förståelse för problem av detta slag, eftersom ju stoffet 
i ett ämne är gemensamt för alla elever. medan alla praktikplatser och 
deras verksamhet väl normalt får ses som unika var för sig. Att då bedöma 
vad som har anknytning till praktik eller ej, dvs. vad som inte behöver 
återläsas och vad som behöver återläsas måste naturligen ställa skolorna 
inför svåra avvägningar. Bedömningarna har. som jag ser det, inte heller 
blivit lättare mot bakgrund av dels riksdagens klara ställningstagande år 
1987 i fråga om undervisningstiden i moderna språk, dels det allmänna 
behovet av att till fullo effektivt utnyttja den undervisningstid samhället 
avsätter resurser för. 

Vad jag här har sagt gör mig inte beredd att nu förorda det aktuella 
förslaget om obligatorisk praktik på E-linjen. Även om frågan om återläs
ning behöver penetreras noga också för E-linjen, har jag därtill andra skäl. 
Som jag anfört i inledningen pågår för närvarande en översyn av hela 
~ymnasieskolans linjestruktur. Mest väsentligt är det dock att några år 
framöver bevara möjligheten att se hela behovet av praktik samlat för 
s:lväl den obligatoriska skolan som den frivilliga och inom denna inte 
minst yrkesutbildningen. som ju nu är inne i en stark utveckling beträffan
de just arbetsplatsförlagd utbildning. 

4.4 Ramtimplantdi'irsiik i st'X kommuner 

Försöksverksamhet med ramtimplaner med obligatoriska och valbara tim
tal har pågått sedan 1979. Inom försöket kan man med upp till fem 
veckotimmar per årskurs variera de reguljära timplanernas ämnesutbud 
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med ytterligare tillvalsämncn eller helt nya ämnen. Som exempel på såda
na kan nämnas mcdiakunskap och u-landskunskap. 

Denna ökade flexibilitet har allmänt blivit uppskattad. Jag delar dock 
SÖ:s åsikt att beslut om raintimplancrnas framtid måste grundas på dels 

utvärderingar av försöket. dels de överväganden som blir aktuella inom 

den nu pågående översynen av de teoretiska linjernas struktur. Jag ämnar 
därför återkomma till regeringen med förslag om att försöksvcrksamheten 

förlängs ytterligare två år, t. o. m. läsåret I 990/91. 

4. 5 Försöksl'erksamhet med ämnet kulturkunskap 

Försöksverksamhet med ämnet kulturkunskap pågår sedan 1984 vid tio 
gymnasieskolor. .Ä.mnet har två veckotimmar på teoretiska linjer och en 

veckotimme på yrkesinriktade linjer. Utrymme skapas genom motsvaran

de minskning av timtalet i annat eller andra ämnen. s. k. värdämnen 

(normalt svenska. historia. samhällskunskap och yrkesämnen). SÖ har nu 

inkommit med en samlad utvärdering av de fyra första åren av försöket. 

Efter en första kraftig ökning av antalet deltagande klasser synes intres

set för försöket ha minskat vid de deltagande skolorna. För värdämnena 

redovisas genomgående positiva effekter. Störst vikt har lagts vid huvud

momentet Kulturmöten och kulturkonflikter. särskilt vid skolor i områden 

med många invandrarelever. Jag lägger särskild vikt vid detta. Jag räknar 

nämligen med att detta kan vara en lämplig grund för undervisning i delar 

av det som ryms under det vida begreppet internationalisering. som stats
rådet Göransson tidigare har berört under anslaget B 3. Stöd för utveckling 

av skolväsendet. Mot bakgrund av vad han där sade om vikten av att ta in 

frågor av detta slag i den reguljära undervisningen har jag med särskilt 

intresse noterat att ett antal vårdskolor utanför själva försöket med fram

gång prövat inslag av kulturkunskap som en integrerad del av flera ämnen. 

Jag kommer mot denna bakgrund att de närmaste åren särskilt upp
märksamma dessa delar av ämnet kulturkunskap. Jag är dock - i avvak
tan på resultat av översynen av de tre- och fyraåriga linjerna - inte nu 
beredd att. som SÖ föreslår. förorda att försöksverksamheten skulle få 
spridas ytterligare. Jag tycker också att det är viktigt att inte minst den 
spontana integrationen i ämnen utanför försöket kan följas upp ordentligt 
till gagn för senare ställningstaganden. 

5. Några öniga frågor 

5.1 Ertilrenheterfra1111ppfö/j11inge11 al' Je nya s1·.1·teme11.för statsbidrag till 
1111derl'i.rni11g och skolledning i gymnasieskolan 

5.1. I R<'.1·ursc'r.fi'ir underl'isning 

Från 1987 knöts genom ett riksdagsbcslut (prop. 1985/86:97. lJblJ 37. 

rskr. 357) resurstilldelningen för undervisning närmare till antalet elever. 

Ett viktigt mål för förändringen var att ge skolhuvudmännen ökad frihet 
att hantera tillgängliga resurser. Den schablonisering som förändringen 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

111 



innebar skulle också förenkla skoladministrationen och möjliggöra en Prop. 1988/89: l 00 
säkrare budgetering. Bil. 10 

Enligt riksdagsbeslutet skall en parlamentariskt sammansatt referens
grupp följa hur förändringarna genomförs i praktiken. Jag beskrev redan i 
samband med 1988 års budgetproposition bl. a. hur gruppen hade tillkal
lats redan i december 1986 för att kunna följa det viktiga informations
och förberedelsestadiet. Förändringarna studeras också på ett som jag 
funnit förtjänstfullt sätt av ett samverkansprojekt mellan SÖ och sex 
länsskolnämnder. som för övrigt också följer upp det ändrade resurssyste
met för skolledning. 

Den parlamentariska referensgruppen har under hösten avlämnat en 
rapport om det första årets erfarenheter. Gruppen har funnit att informa
tionen om det nya systemet tekniskt fungerat på alla nivåer men behöver 

förstärkas i fråga om det nya systemets anda. inte minst när det gäller de 
lokala skolpolitikerna. Skolstyrelsernas engagemang har nämligen med få 

undantag ännu inte ökats. Elevernas valmöjligheter har inte minskat i 
fråga om studievägar men väl något i fråga om vissa udda ämnen. Kultur
och föreningsinslag har minskat till förmån för ren undervisning. Jag 
noterar här med tillfredsställelse att referensgruppen särskilt kommer att 
kunna följa denna utveckling via SÖ:s samverkansprojekt. som allmänt 
visat sig vara en god källa för kunskap på området. Resursutfallet. slutli
gen. är för kommunerna oftare positivt än negativt. jämfört med i det 
tidigare systemet. samtidigt som det nya systemet synes kunna leda till ett 
effektivare utnyttjande av resurser. som också kan budgeteras säkrare. 

5. I.l Rl!s11r.11!r.fcir skol/edninR 

Efter förslag i 1985 års budgetproposition ändrades från läsåret 1987 /88 
också systemet för statsbidrag till skolledning. SÖ:s samverkansprojekt 
med länsskolnämnderna har som jag nämnde studerat även hur denna 
förändring hittills har genomförts. 

Syftet med förändringen var även här att med en sehablonisering ge 
större frihet åt kommunerna att lägga upp sin samlade skolledarorganisa
tion inkl. de tidigare huvudlärar- och institutionsförcståndarresurserna. 
Ett klart intryck av den utvärdering som hittills föreligger är alt intentio
nerna i de flesta fall ännu fått mycket litet genomslag. Främst diskuteras 

hanteringen av resurser för de nya s. k. specialfunktionärerna. Den fria 
delen av skolledningsresursen ( 15 %) har i flertalet fall fördelats jämnt 

mellan dessa och skolledning. Enligt SÖ har kommunerna bara undantags
vis låtit behoven av insatser fälla utslag vid fördelningen, varför SÖ 

förordar ett omfattande lokalt utvecklingsarbete med stöd av bl. a. läns
skolnämnderna. Flera av dessa har också redan engagerat sig i eller plane
rar fortbildning på området. 

5.l Enforhäurad rekrytering m· lektorer till g_1•111nasil!sko/an 

Lektorernas betydelse för kvaliteten i gymnasieutbildningen har betonats i 
olika sammanhang. Det är lektorerna som i undervisningen bäst kan hålla 112 



eleverna a jour med den vetenskapliga utvecklingen. ge dem en uppfatt- Prop. 1988/89: I 00 
ning om vetenskapligt arbete och väcka deras intresse för fortsatta studier. Bil. I 0 
Det finns därför all anledning att slå vakt om denna särskilda ämnesmässi-
ga kompetens för gymnasieskolans del. 

Enligt ett riksdagsbcslut frän 1970 skall ca 45 % av tjänsteunderlaget på 
de tre- och fyraåriga teoretiska linjerna täckas av lcktorstjänster. Så är 
dock inte alls verkligheten enligt en undersökning som gjorts av SÖ. Av 
2 600 tjänster var 800 vakanta läsåret 1986/87. De närmaste åren kommer 
vakanserna att öka till följd av kraftigt ökande pensionsavgångar. Inemot 
var fjärde lektor är nämligen nu 60 år eller äldre. 1986 lcdigkungjordes 445 
tjänster. av vilka 148 inte fick några sökande alls, medan många av de 
övriga endast hade obehöriga sökande. 

Såväl regering som riksdag har sedan länge varit medvetna om detta 
problem. I samband med riksdagens beslut med anledning av regeringens 
senaste forskningsproposition underströks det angelägna i att "snarast 
finna former för en fungerande praktisk-pedagogisk utbildning för dem 
som avlagt doktorscxamen. antingen när de tjänstgör som högskolclärarc/ 
gymnasiclärare eller såsom deltidstjänstgörandc lärare i högskolan/gymna
sieskolan" (prop. 1986/87:80. UbU 26 s. 31, rskr. 282). 

UHÄ har nu redovisat ett regeringsuppdrag som ämbetet haft att i 
samråd med SÖ föreslå en praktisk-pedagogisk lärarutbildning för perso
ner som är ämnesteorctiskt behöriga till lektorstjänst i gymnasieskolan 
eller har grundläggande ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning. Jag 
räknar med att en sådan utbildning skall kunna bidra till att fylla i första hand 
vakanser som uppstår genom pcnsionsavgångar. Jag skall senare under 
anslaget D I 0. Utbildning för undervisningsyrken återkomma till ett för
slag om hur sådan utbildning skall kunna startas. 

Jag har under det anslag som jag nu behandlar beräknat 1.5 milj. kr. för 
vikariekostnader under budgetåret 1989/90. 

Även andra vägar att få en bättre rekrytering av lektorer bör prövas. I 
förra :'.lrcts anslagsframställning förklarade SÖ sig beredd att pröva möjlig
heterna att förena lektorstjänstcr med något slag av utvecklings- och/eller 
utvärdcringsansvar för olika ämnen i gymnasieskolan. Jag avvaktar med 
intresse de förslag som kan komma på detta område. 

5.3 'frknikserricc 

Verksamheten med teknikservice har pågått sedan 1984/85. De medel som 
anslagits till projektet har använts till att ge en lärare som engagerar sig i 
verksamheten nedsättning i undervisningsskyldigheten med högst två 
veckotimmar. Endast en lärare per skola kan få denna nedsättning. Inne
varande budgetår räcker anslagna medel till att ge stöd till 40 skolor med 
de avslutande åren på teknisk linje. Sö har redovisat att 48 skolor i landet 
har en betydande teknikservieeverksamhet. SÖ föreslår därför att stödet 
utökas till att omfatta även de åtta skolor som i dag inte ges något stöd. 

Jag biträder SÖ:s förslag att totalt 96 lärarvcckotimmar. motsvarande ca 
I milj. kr., anslås till projektet under de två år som återstår av projektti
den. 
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5.4 Pl'dagogisk ll'dni11g.1förstärk11ingfor data./i'ågor 

I propsitionen om utvecklingen av yrkesutbildningcn i gymnasieskolan 
(prop. 1987 /88: I 02) föreslog jag att det på varje gymnasieskola med data
utbildning skall avsättas personella resurser för att främja den pedagogiska 
utvecklingen och fortbildningen samt för att ha ansvar för datorutrust
ningen. Denna uppgift är att jämställa med andra specialfunktioner. Re
surser för dessa beräknas inom ramen för skolledningsrcsursen. Varje 
gymnasieskola skall tillföras en resurs för pedagogisk ledningsförstärkning 
för datafrågor. Resursen skall vara gemensam för all verksamhet inom 
gymnasieskolans område och även innefatta komvux. 

Jag har vid mina medelsberäkningar avsatt 5 milj. kr. för detta ändamål. 

6 Anslagsberäkningar 

Kostnaderna för 1988 års statliga avtal (RALS 1988) översteg den av 
regeringen fastställda utgiftsramen för lönekostnader med I%. Jag vill för 
riksdagens kännedom anmäla att regeringen till följd av detta vid beslut i 
förordning (SÖ-FS 1988: 127) om belopp m. m. för utbetalning av statsbi
drag till driften av gymnasieskolan. sänkt lönenivån efter vilken statsbi
drag utbetalas för budgetåret 1988/89 i motsvarande grad. För skolhuvud
männen har därvid angetts att rationalisering av organisationen bör göras i 
nödvändig utsträckning så att merkostnader för huvudmannen undviks. 
Elevernas undervisningstid får därvid inte påverkas. 

Utifrån innevarande budgetårs dimensionering beräknar jag antalet un
dervisningstimmar, före mina reformförslag. budgetåret 1989/90 enligt 
följande. 

lltbildning a-tim b-tim c-tim d-tim Totalt 

Dirl'ktrulll<'ll 

3-4dr.linj. 185 118 2054 I 328 27699 216219 
2-årig. linj. 63 837 15157 28094 121896 228984 
Försöks. verks. 

3-i:tr. linjcr 2618 32 2 575 5 800 11025 
Specialkurs. 6157 I 105 3 885 14 798 25 945 

Lilla ra111<'11 

Specialkurs.: 
invandr. ung. 4190 4190 

övriga 22 167 4586 7 848 17 594 52 195 

Summa 284107 22934 43730 187787 538658 

Det totala mcdclsbehovet för allmänt undervisningsbidrag för dessa 
timmar beräknar jag till 3251.5 milj. kr. Jag har därvid beaktat den 
reducering som skall göras av driftbidrag för gymnasieskolan enligt förord
ningen ( 1981 :449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal ut
bildning och den nyss nämnda minskningen med l %i. 

Under anslagsposten beräknar jag vidare 250000 kr. for bidrag till sär
skilda kostnader för kurser.får inl'amlrarungdom. 1,4 milj. kr. för statsbi
drag till engd1ksprakig gymnasial utbildning i Stockholm. 2,4 milj. kr. för 
statsbidrag till di.1·1a11sunderris11ing på gymnasial nirå samt 0.2 milj. kr. för 
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kostnader för Sveriges anslutning till cxamenso1:i;anisationen Imerna1ional 
!Jaccalaureate (I HO) i Geneve. 

Mina förslag under punkterna 2.1, 2.2. l, 2.6, 3.1, 3.2. och 4.2 föranleder 
ett minskat medelsbehov av sammanlagt 3,9 milj. kr. 

Jag beräknar således det totala medelsbehovet för allmänt underris
ningsbidrag m. m. till 3 251,9 milj. kr. 

Jag beräknar medelsbehovet för särskild undl'rvisning till 1,2 milj. kr. 
För hemsprdksundavisning beräknar jag 33,0 milj. kr. och för extra under
visning i s1'l'nska 25,0 milj. kr. Jag beräknar kostnaderna för stöd- och 
Jpecialunderrisning för döva och hörselskadade i Örebro samt för gravt 
rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium till I, I milj. kr. Sam
manlagt beräknar jag således under anslagsposten Särskilt underrisnings
bidrag 60,3 milj. kr. 

En garantiresurs kan utgå till den skolhuvudman som för allmänna 
timresurser fått en resurstilldelning som med mer än 5 % understiger den 
tilldelning som huvudmannen skulle ha fått enligt de regler som gällde för 

tiden före den I juli 1987. Garantiresursen utgår som ett tillskott till det 
slutligt fastställda timunderlaget. 

En skolhuvudman skall senast den 15 oktober efter redovisningsårets 
utgång göra framställning till SÖ om tilldelning av garantiresurs. 

Skolhuvudman hade enligt reglerna för garantiresurs, således att ansöka 
om medel från denna första gången under hösten 1988. 1 avvaktan på 
erfarenheterna av detta beräknar jag 5 milj. kr. för detta ändamål. 

Statsbidrag till sko/ledningsresurser beräknas enligt följande. 
För varje gymnasieenhet hos en kommun eller landstingskommun fram

räknas ett poängtal för redovisningsåret. Det samlade poängtalet för kom
munens gymnasieskola multipliceras med en faktor vilken fastställts efter 
avdrag av den undervisningsskyldighct som ingår i tjänsterna. Den pro
dukt som därigenom erhålls multipliceras med det belopp som regeringen 
fastställer för varje redovisningsår för en skolledningsresurs. Utifrån för 
budgetåret 1988/89 kända förhållanden samt med hänsyn till förslagen om 
utvidgning av försöksverksamhcten med treåriga yrkeslinjer, om utökad 
teknikservice och om pedagogisk ledningsförstärkning för datafrågor be
räknar jag medelsbehovet för sko//edningshidrag för budgetåret 1989/90 
till 256, 9 milj. kr. 

Särskilda lönekostnadsbidrag utgår för lönetillägg m. m. som regleras i 
statligt kollektivavtal och i vissa fall för kostnader för vikarier. Jag beräk
nar medelsbehovet för särskilda lönekostnadsbidrag till 357,6 milj. kr. 

Bidragen till kostnader för ti//äggspl'!1siomm•g({ter, Jjukforsäkrings- och 
.fvlkpension.1·ar!{(ftcr och lönl'kostnad1pdlägg utgör procentuella beräkning
ar av bidragen till allmänt resp. särskilt undcrvisningsbidrag, garantire

surs. skollcdningsbidrag och särskilda lönekostnadsbidrag. Jag beräknar 
sammanlagt 1 328,3 milj. kr. för detta ändamål. 

Jag beräknar medelsbehovet för bidrag 2 enligt förordningen ( 1982: 608) 
om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. för budgetåret 1989/90 till 

57292000 kr. 
Hidrag till studie- och yrkesoricntering utgår med belopp enligt beteck

ningen AT 12: 9 multiplicerat med faktorn 1,015 per elev i gymnasieskolan 
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med undantag av elever i påbyggnadsutbildningar och gymnasial lärlings
utbildning. Jag beräknar för bidrag till studie- och yrkesorientering ett 
belopp av 57.3 milj. kr. 

Enligt avtal som träffats den 22 maj 1986 mellan staten och Örebro 
kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döra och hörselskadade 
skall statens bidrag till kommunen fastställas vid årliga förhandlingar. 
Sådana förhandlingar pågår för närvarande varför jag nu beräknar jag 19, l 
milj. kr. som ett bidrag till de särskilda kostnaderna i samband med denna 
utbildning. 

Inbyggd utbildning ml!d statsbidrag förekommer inom utbildning dels 
för industri och hantverk, dels för h~ndel och kontor. Undervisning i form 
av inbyggd utbildning får anordnas även om sådan utbildning ej föreskrivs 
i timplanen. Timmar för undervisning som får anordnas i form av inbyggd 
utbildning ingår i de allmänna timrcsurserna. 

Bidraget är avsett för den ersättning som skolhuvudmannen betalar 
företagen och institutionerna för de utbildningsplatser som de tillhanda
håller. SÖ fastställer belopp per elev och timme för varje redovisningsår. 
Jag beräknar mcdelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 89,6 milj. kr. 

Den gym11asiala lärlings11tbildni11gen utgör en i princip tvåårig grund ut
bildning och regleras i gymnasieförordningen ( 1987: 743). Den gymnasiala 
lärlingsutbildningen omfattar mer än 150 olika yrken. Lärlingsplatser kan 
inrättas löpande under året. Jag beräknar medclsbehovet för oförändrade 
5 915 årse\cvplatser, för budgetåret 1989/90 till 73,9 milj. kr. 

För utbildning som av Stockholms stad anordnas som påbyggnadsut
bildning i gymnasieskolan som ersättning för utbildning vid det nedlagda 
Stockholms Tekniska Institut utgår bidrag enligt förordning (SÖ-FS 
1987: 148) om viss teknisk utbildning på gymnasial nivå i Stockholms 
kommun. Jag beräknar medelsbehovet för bidrag till viss teknisk 11tbild-
11i11g i Stockholm budgetåret 1989/90 till 6 976 000 kr. 

För särskilda kostnader i anslutning till försöksvcrksamhct med treårig 
yrkesinriktad utbildning föreslår jag sammanlagt 79,35 milj. kr. Jag har 
därvid beräknat 4 7 ,52 milj. kr. för ersättning till förl!tag och institutioner 
rid arbe1wlat.1förlagd l/fbildning, 0,64 milj. kr. för ersä1111i11g till derer rid 
personskada. 21,64 milj. kr. för kostnader for 11tbildni11g ar ha11dledare. 
6.55 milj kr. för kostnader för it11rod11ktiom.fortbild11i11g av lärare samt 3 
milj. kr. till produktionsstödji)r /äromedd Jag har därvid tagit hänsyn dels 
till att den redan påbörjade försöksvcrksamhetcn nu omfattar två årskur
ser samt dels till den nu föreslagna utökningen av sådan försöksverksam
hct. Jag har då också. utifrån nu kända förhållanden om försöksverksam
hcten, gjort vissa justeringar i de kostnadsberäkningar som låg till grund 
för förslagen i propositionen (1987/88: 102) om utveckling av yrkesutbild
ningen i gymnasieskolan. 

7 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

I. godkänna mitt förslag om ramar för elevplatser i gymnasiesko-
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Ian för budgetåret 1989/90, 
2. godkänna mitt förslag om ramar för elevplatser i gymnasiesko

lan för budgetåret 1990/91, 
3. godkänna mitt förslag om planeringsramar för elevplatser i 

gymnasieskolan för budgetåret 1991192, 
4. godkänna regeringens beslut i ett visst fall om filialutbildning 

på teoretiska studievägar (p. 2.4.1 ). 
5. godkänna mitt förslag om utvidgad försöksverksamhet med 

treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan (p. 3.1.2), 
6. till Bidrag till dr(finz ar gymnasieskolor för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 5 643 610 000 kr. 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

7. tillämpningen av en utgiftsram för lönekostnader (p. 6. I st.). 
8. inriktningen för direktramarna för budgetåren 1992 - 1995. 
9. ökat nordiskt utbildningssamarbete (p. 2.6). 

B 19. Bidrag till åtgärder inom kommunernas 
uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

222022902 
266012000 
236 198000 

Ur anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen (1983: 583) om statsbi
drag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. Enligt förordning
en får kommuner statsbidrag för uppföljningsprogram och administration 
(allmänt bidrag). Till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdoms
platser lämnas bidrag till ungdomsplats. Till kommunerna lämnas bidrag 
till utbildningsinslag under ungdomarnas perioder på ungdomsplats. I 
vissa fall får bidrag som annars utgår för ungdomsplatscr och utbildnings
inslag i stället användas till insatser enligt förordningen (SÖ-FS 1986: 120) 
om försöksverksamhet med gymnasieutbildning inom ramen för individu
ella planer. 

Från anslaget betalas också kostnader för bidrag till kommuner enligt 
förordningen (1983: 584) om statsbidrag till utbildning av handledare för 
skolungdomar under praktik på arbetsplats. Medlen får i vissa fall använ
das enligt förordningen (SÖ-FS 1987: 125) med föreskrifter om försöks
verksamhet med vissa treåriga yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan. 

Anslag 1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Uppfoljningsprogram m. m. 
(allmänt bidrag) 

U ngdomsplatser 
t;thildningsinslag 
Handledarutbildning 

95 349 000 
140562000 
22001000 
8 100000 

266012 000 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

- 2 599000 - 2559000 
-20458000 -20458000 
- 6225000 - 5997000 

600000 800000 

-29882000 -29814000 
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Skolö\·erstyrelsen 

1. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår vad gäller mcdelsbcräkningar att 
- medel för uppföljningsprogram beräknas för 28 900 ungdomar 
- medel för ungdomsplats beräknas för 18 200 ungdomar 
- medel för utbildningsinslag beräknas för 9 100 ungdomar. 
2. SÖ föreslår att 600000 kr. under anslagsposten för handledarutbild

ning inom ramen för försöksvcrksamhet med vissa treåriga yrkesinriktade 
linjer i gymnasieskolan (SÖ-FS 1987: 125) överförs till anslaget B 18. 
Bidr.ag till driften av gymnasieskolor. 

3. SÖ föreslår att försöket med gymnasieutbildning inom ramen för 
individuella planer får fortsätta under budgetåret 1989/90 i det fall ett 
definitivt stäilningstagande till försöket inte föreligger inför detta budget

år. 
4. SÖ beräknar mcdelsbehovet under förslagsanslaget Bidrag till åtgär

der inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. 

till 236 130 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

De olika åtgärderna som ingår i kommunernas uppföljningsansvar för 
ungdom under 18 år utreds för närvarande. Förslag skall lämnas senast 
den 31 december 1989. Jag föreslår därför inga andra förändringar av 
dimensioneringen än sådana som är av automatisk natur.( 1) 

Vad gäller ungdomsplatserna inom det kommunala uppföljningsansva
ret vill jag nämna att företrädare för arbetsmarknadens parter gemensamt 
har yrkat på en höjning av statsbidragstäckningen. Denna har varit oför
ändrad sedan 1982. och parterna ser i detta faktum ett viktigt skäl till de 
ökande svårigheterna att få fram ungdomsplatser inom näringslivet. 

Samtidigt som dessa svårigheter kan verka något överraskande på den 
goda arbetsmarknad som råder finns det anledning att se allvarligt på 
denna fråga. Det är ju tyvärr så att de som trots allt behöver en ungdoms
plats ofta är så mycket sämre ställda inför ett utträde på arbetsmarknaden. 
Jag vill nu därför anmäla att ärendet bereds inom regeringskansliet, paral
lellt med den översyn som pågår inom arbetsmarknadsdepartementet av 

ungdomslag för 18- 19-åringarna. 
SÖ har kommit in med en redovisning av de första två åren av tre med 

försöksverksamhct med gymnasieutbildning inom ramen för individuella 

planer (det s.k. DELTA-försöket). Syftet med försöket är att inom ramen 
för individuella planer och med alternativ användning av statsbidragen för 
ungdomsplatscr och utbildningsinslag låta ungdomar få en minsttvåårig, i 

första hand yrkesinriktad gymnasieutbildning. Verksamheten omfattade 
vintern 1988 ett sjuttiotal kommuner och drygt 400 elever. Kommunernas 
uppläggning av försöket har varierat efter lokala behov och förutsättning

ar. 
Jag delar SÖ:s mening att man i den översyn av ungdomsuppföljningen 

som nu startat bör beakta de erfarenheter som vunnits av de tre första 
terminerna av försöket. Bland dessa kan nämnas att försöket inneburit 
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mer okonventionella utbildningsinsatser för ungdomar än normalt inom 
uppföljningsansvaret, att försöket visat på en väg att stimulera ungdomar, 
som annars inte skulle ha genomfört en gymnasieutbildning, att göra så 
samt att de ekonomiska resurserna för gymnasieskola och uppföljnings
verksamhct behöver samordnas och utnyttjas effektivare. 

Jag räknar också med att man i översynen av uppföljningsinsatser kom
mer att pröva bl. a. SÖ:s förslag om att verksamhet av typ DELTA
försöket bör bli ett reguljärt inslag i alla kommuner. I avvaktan på förslag 
från den utredning jag nyss nämnde bör enligt SÖ:s förslag försöket få 
förlängas. Eftersom utredningens förslag inte torde kunna föreläggas riks
dagen förrän i samband med 1991 års budgetproposition. föreslår jag att 
DELTA-försöket förlängs t. o. m. läsåret 1990/91. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunernas uppföljningsansvar for ungdom 

under 18 år 111. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag 

på 236 198 000 kr. 

B 20. Bidrag till driften av fristående skolor på gymnasial 
nivå 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

98 700 399 
95 878000 

110780000 

Riksdagen har tidigare beslutat om ram för det totala antalet årselevplat
ser. som får ligga till grund för statsbidrag till fristående skolor på gymnasi
al nivå för resp. budgetår. Regeringen fastställer för varje skola vilken 
utbildning och hur många årselevplatser som får ligga till grund för statsbi
drag. 

Ur anslaget utgår bidrag till bl. a. riksinternatskolor. skolor som omfat
tas av privatskolförordningen (1967:270, omtryckt 1971:259), till vilka 
numera även hänförs lanthushållsskolorna Vackstanässkolan och Apel
rydsskolan. samt till Bergsskolan i Filipstad. 

Från anslaget bekostas också statsbidrag till sådam skolor med enskild 
huvudman som av regeringen har förklarats berättigade till statsbidrag 
enligt förordningen ( 1984: 573) om statsbidrag till fristående skolor på 
gymnasial nivå. Statsbidrag utgår per ianspråktagen årselcvplats med be

lopp som regeringen årligen fastställer per högstadieelev enligt förordning
en (1983: 97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever. 
Detta belopp multipliceras med en faktor. som regeringen fastställer för 
utbildning vid resp. skola. 

Ur anslaget bekostas även vissa statsbidrag enligt särskilda föreskrifter, 
bl. a. till engelskspråkig internationell gymnasial utbildning (IB-utbild
ningen) vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SÖ-FS 1982:202). 
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Anslag 

I. Riksinterna\skolor 
2. Bergsskolan i Filipstad 
3. Vissa privatskolor 
4. Vackstanässkolan. Apdryds

skolan 
5. Fristående skolor utan statligt 

reglerade tjfoster 
6. Till regningens disposition 

Skolöwrstyrelsen 

1988/89 

15716000 
3318000 

30856000 

2585000 

32 403 000 
I 000000 

95878000 

Beräknad ändring 1989190 

Skolöver
styrelsen 

-f 5004000 
+ 130000 
+ 3 399000 

+ I 389000 

+ 2 894000 
of. 

+ 12916000 

Före
draganden 

_,__ 5400000 
+- 166000 
+- 3091000 

+ 479000 

+ 5 716000 
+ 40000 

-i-14902000 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 
I. Pris- och löneomräkning 5 975 000 kr. 
2. SÖ beräknar behovet av antalet statsbidragsgrundande årselevplatser 

budgetåret 1990/91 till 4 125. 
3. Grännaskolan (riksinternatskola med undervisning på gymnasial 

nivå) har framfört önskemål om statsbidrag för att starta undervisning för 
25 elever på grundskolans högstadium i egen regi. Skolan tar för närvaran
de emot internatelever. vilka sedan placeras i Jönköpings kommuns 
grundskola. Kommunens lokaler för grundskoleelever är nu otillräckliga. 
Med hänsyn till detta och till clcvvårdsaspekter tillstyrker SÖ förslaget. 
Kostnaden beräknas till 24 7 000 kr. 

4. Bidrag till lokal skol utveckling utgår fr. o. m. budgetåret 1988/89 till 
riksinternatskolorna och privatskolorna enligt förordningen ( 1988:681) 
om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m. Enligt 
SÖ:s uppfattning är det inte försvarbart att särbehandla övriga fristående 
skolor med statligt reglerade tjänster på gymnasial nivå. Bidrag till lokal 
skolutveckling bör därför utgå även till Bergsskolan i Filipstad, Vacksta
nässkolan och Apelrydsskolan. Kostnaden beräknas till sammanlagt 
64 000 kr. varav för Bergsskolan 35 000 kr. 

5. SÖ föreslår att den faktor som omnämns i 10 § förordningen 
( 1984: 5 7 3) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå höjs för 
ett antal skolor med anledning av ökade kostnader för lokaler ( + 2 487 000 
kr.). Statsbidrag till lokaler bör utgå med belopp som motsvarar de faktis

ka kostnader som skolan haft under budgetåret. SÖ förutsätter att lokal
kostnaderna fortsättningsvis kommer att vara av den storleksordning resp. 

skola haft under budgetåret 1986/87. vilket är det sista år för vilket bokslut 
frän skolorna föreligger. Hänsyn bör dock tas till skälig kostnadsutveckling 
och till omständigheter över vilka skolorna själva inte råder. SÖ föreslår 
vidare en ändring av förordningen ( 1984: 573) om statsbidrag till friståen
de skolor på gymnasial nivå så att statsbidraget för vissa skolor beräknas 
dels för undervisningskostnader. dels för lokalkostnader. 

6. SÖ beräknar mcdclsbchovet under förslagsanslaget Bidrag till driften 
av fristående skolor på gymnasial nivå till 108 794 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Föredragandens Öl'crvägandcn 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 5 990000 kr. 
Kostnaderna för 1988 års statliga avtal (RALS 1988) översteg den av 

regeringen fastställda utgiftsramen för lönekostnader med I%. Detta med
för att utbetalning av statsbidrag till skolor med statligt reglerade skol

ledar- och lärartjänster, dvs. sådana med bidrag under an slagsposterna l - 4 
måste begränsas i motsvarande grad. Statsbidrag för verksamhet under 

pågående budgetår utgår, enligt bestämmelserna, efter de belopp som 

gäller för bidrag under anslaget B 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Jag har under nämnda anslag redovisat det valda systemet för statsbidrags
begränsningen. 

Riksdagen fastställde senast på grundval av förslag i prop. 1986/87: 100 
(UblJ 14, rskr. 186) den totala ramen för fristående skolor på gymnasial 

nivå till 4 090 ärsclevplatser. Utbildningsutskottet (UbU 1987 /88: 17) ut

gick året därefter frän att det totala antalet statsbidragsgrundande års

elcvplatser tills vidare skulle ha ungefär samma omfattning som tidigare. 

Jag föreslår att ramen för fristående skolor ökas till 4 255 årselcvplatser. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av förslag i propositionen om 

fristående skolor på gymnasial nivå (1983/84:118, UbU 27, rskr. 366) 

ankommer det på regeringen att inom en av riksdagen fastställd ram 

besluta om bidragsberättigade skolor. Den nu föreslagna ökningen av 

ramen är nödvändig för att ge utrymme för begärda ökningar av statsbi

dragsgrundande organisation vid vissa skolor och i vissa fall för nytillkom
mande skolor. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regering

en beträffande organisationen på det gymnasiala stadiet vid vissa sko
lor.(2) 

Frågan om rätt för Grännaskolan (riksinternatskola) att anordna under

visning på grundskolans högstadium bör underställas riksdagens prövning. 
Enligt nu gällande ordning omfattar undervisningen vid Grännaskolan 

endast gymnasial nivå. Elever på grundskolenivå kan få bo på Grännasko
lans internat men får sin undervisning i Jönköpings kommuns grundskola i 
Gränna. Detta delade huvudmannaskap har vissa nackdelar. Från elevso
cial synpunkt är det önskvärt att såväl högstadieundervisning som gymna
sial undervisning anordnas i Grännaskolans regi. Anordningen tillstyrks 
av kommunen och länsskolnämnden i Jönköpings län. Skolans rekrytering 

av elever till gymnasiet skulle också enligt styrelsen för skolan påverkas 
positivt av detta. Jag föreslår därför att högstadieundervisning får anord

nas vid Grännaskolan fr. o. m. läsåret 1989/90. Jag avser att senare åter

komma till regeringen om antalet statsbidragsgrundande årselevplatser för 

denna undervisning. Enligt min mening bör statsbidrag till högstadiedelen 

av Grännaskolan utgå som till nytillkommande skola dvs. utan den förhöj

ning av bidrag som gäller för skola som var statsbidragsberättigad när det 

nuvarande bidragssystemet infördes. Jag har i denna fråga samrått med 

statsrådet Göransson.(3) 

I likhet med SÖ finner jag att alla fristående skolor med statligt reglerade 

tjänster bör omfattas av bidrag till lokal skolutveckling. Jag har beräknat 
en ökning av 64000 kr. för detta ändamål.(4) 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå utan statligt reglera
de tjänster utgår enligt förordningen (1984:573) om statsbidrag till fristå
ende skolor på gymnasial nivå. Förordningen grundar sig på riksdagens 
beslut med anledning av förslag i prop. 1983/84: 118 om fristående skolor 
på gymnasial nivå. Utgångspunkt för beräkningen av statsbidraget till 
skolor som även tidigare uppburit statsbidrag är att bidraget skall utgå 
med i huvudsak oförändrat belopp. För att tillgodose detta tillämpas ett 
system med en s. k. omräkningsfaktor med vars hjälp en uppräkning sker 
av eljest utgående bidrag. En annan utgångspunkt för bidrag till dessa 
skolor är att bidraget per elev bör vara lika stort för likartade utbildningar. 
Som jag anförde i mitt förslag i prop. 1986/87: 100, (bil. 10, p. B 21.) bör 
man dock vid ett ställningstagande till omräkningsfaktorn för en skola som 
redan tidigare har statsbidrag skilja på kostnaderna för den pedagogiska 
verksamheten och de kostnader man har för lokaler, utrustning m. m. De 
förstnämnda bör därvid kunna vara i huvudsak lika för likartade skolor 
med beaktande av deras storlek, medan de andra kan variera avsevärt på 
grund av lokala förhållanden. För flera av de aktuella skolorna har lokal
kostnaderna höjts kraftigt. Orsaken till detta kan varat. ex. kostnadshöjan
dc miljöförbättrande åtgärder beroende på starkt slitna lokaler eller att 
skolan tvingats flytta till nya lokaler på grund av uppsägning. Jag vill 
betona att någon garanti eller något åtagande från statens sida vad gäller 
bidragsnivån inte finns och att någon automatisk rätt till höjt statsbidrag i 
sådana fall inte kan föreligga. Jag anser dock att de skolor det här är fråga 
om har en viktig funktion som ett komplement till det allmänna skolväsen
det och har därför vid min medelsberäkning tagit hänsyn till de ökade 
lokalkostnaderna. Jag finner det dock inte möjligt att räkna med mer än 
1,3 milj. kr. för detta ändamål.(5) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dds föreslår riksdagen att 

1. godkänna mitt förslag till ram för budgetåret 1989/90 för stats
bidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor på gymnasial 
nivå, 

2. besluta att statsbidragsgrundande högstadieundervisning får 
anordnas vid Grännaskolan, 

3. godkänna mitt förslag om medel för lokalt utvecklingsarbete 
vid fristående skolor med statligt reglerade tjänster, 

4. till Bidrag tillfristående skolor på gymnasial nira för budgetåret 
1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 110 780 000 kr. 

dds bereder riksdagen tillfälle ta del av vad jag anfört om 
5. tillämpningen av en utgiftsram vid skolor med statligt reglerade 

tjänster. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

122 



lnvesteringsbidrag 
B 21. Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

98313331 
112684000 
101 844000 

Reservation 105 384838 

Från anslaget utgår statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasie
skolan. Bestämmelser om bidrag finns i förordningen (l 987: 708) om 
statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan (ändrad 
1988: 738). 

Kommuner har enligt föreskrifterna rätt att i mån av medel få 
- startbidrag till anskaffning av stadigvarande utrustning för karaktärs

ämnena på studievägar inom de tekniskt-industriella och tekniskt-naturve
tenskapliga områdena då en för kommunens gymnasieskola ny studieväg 

införs eller då antalet platser på en redan införd studieväg utökas, 
- kompfelleringsbidrag då undervisningen på en redan införd studieväg 

övergår i försök med treårig yrkesinriktad utbildning eller i andra fall läggs 
om till följd av nya föreskrifter som medför behov av ny utrustning för 
karaktärsämnen på samma studievägar som är berättigade till startbidrag 

samt för studievägar inom det ekonomiskt- merkantila området. 
Särskilda föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag till kostnader for 

datorutrusming och pmgramrara i gymnasieskolan. Efter beslut av rege
ringen i varje enskilt fall kan ur anslaget också anvisas medel för särskilt 
verksamhetsstöd till vissa lågfrekventa utbildningar i gymnasieskolan. 

Ur anslaget utgår efter särskilda beslut av regeringen medel för stöd för 
verksamheten vid tekniska centra där gymnasieskolan medverkar. 

Anslag 

Statsbidrag till kostnader tör 
start- och komplctterings
hidrag m. m. · 

2 Datorutrustning och 
programvara 

3 Stöd till teknikcentra 
4 Till regeringens disposition 
5 Övrigt 

Skolöverstyrelsen 

I. Prisomräkning 6 689 000 kr. 

1988/89 

77644000 

17 200000 
10816000 
5824000 
I 200000 

112684000 

Beräknad ändring 1989190 

Skolöver
styrelsen 

+ 4659000 

+ I 032000 
-10816000 
+ 349000 

1200000 

- 5976000 

Före
draganden 

- 4800000 

- 1200000 
- 3816000 
+ 176000 

I 200000 

-10840000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar mcdelsbehovet under reservations
anslaget Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m. till 106 708 000 kr. 

3. SÖ förcslar oförändrad ram för start- och komplctteringsbidrag till 
kostnader för utrustning inom gymnasieskolan för följande år. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat prisomräkn i ng med totalt 4 508 000 kr. 

Start- och kompletteringsbidrag 

Försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade studievägar har startat 
läsåret 1988/89. Försöken har vanligtvis lokaliserats till kommuner/skolor 
som redan tidigare har likartad utbildning. I årskurs 1 kan därför statsbi
drag normalt förekomma endast i form av komplelleringsbidrag. I årskurs 
2 kan även .1'fartbidrag bli aktuella till nya grenar med start först i denna 
årskurs. 

SÖ utarbetar för närvarande förteckningar över kompletterande utrust
ning vid övergång från redan etablerad studieväg till studieväg i för
söksverksamheten. Inom ramen för tillgängliga medel beslutar sedan SÖ 
om schabloniserade kompletteringsbidrag. 

Då delar av utbildningen arbetsplatsförläggs kan hela den ordinära 
utrustningslistan som SÖ utarbetat, inte utgöra grunden för bidragsunder
laget till startbidrag. Sådan utrustning, som med hänsyn till nyttjandegrad, 
höga anskaffningskostnader o. d. rimligen endast bör finnas på arbetsplat
serna, tas ej med i bidragsunderlaget. 

Behovet av startbidrag till utrustning för grundskoleanknutna studie
vägar vid sidan av försöksverksamheten kommer sannolikt att minska 
medan det till påbyggnadsutbildningar kan beräknas vara oförändrat un
der de första försöksåren eller till och med öka något. Kommuner som inte 
deltar i försöksverksamheten har nämligen visat stort intresse för att starta 
påbyggnadsutbildningar för att på det sättet ge ungdomarna en treårig 
utbildning. 

Kompletteringsbidrag till utbildningar utanför försöksverksamheten be
räknas inte komma i fråga i samma omfattning under försöksperioden. 

Genom att befintlig reservation på anslagspostcn tas i anspråk kan 
beräknat mcdelsbehov för start- och komplettcringsbidrag rymmas inom i 
huvudsak oförändrad medelsram. 

Bidrag till datorutrustning och programvara 

Efter förslag i 1985 års budgetproposition beslutade riksdagen om ett 
särskilt stimulansbidrag till kommunerna för anskaffning av datorutrust
ning och programvara för dataundervisning i gymnasieskolan (prop. 

1984/85: 100, bil. l 0, UbU 19, rskr. 273 ). Statsbidrag kan utgå till kostna
der för uppbyggnad av en till fyra datasalar per skolenhet beroende på 

skolans storlek. 
Statsrådet Göransson redogjorde i 1988 års budgetproposition (prop. 

1987 /88: l 00, bil. l 0) för situationen i skolan angående såväl dataundl'nis

ninf{<'n som datorutrustningen. I samband med detta aviserades också min 
avsikt att i år återkomma till riksdagen med förslag om ett särskilt stimu
lansbidrag för anskaffning av datorutrustning och programvara för teknis
ka, yrkestekniska och ekonomiska ämnen. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Den treåriga ekonomiska linjen är i dag den största linjen i gymnasiesko
lan. Kursplanerna i de ekonomiska ämnena har reviderats och dataun
dervisning har införts i takt med att utrustning anskaffats. Inom den 
ekonomiska sektorn behövs emellertid ett mycket stort antal datorer för 
att bedriva en modern undervisning. På alla medelstora och stora företag 
är de ekonomiska och administrativa rutinerna helt datoriserade. Elever 
som skall arbeta inom dessa sektorer hör därför redan i sin utbildning 
göras förtrogna med den typ av programvara som används. Detta kräver 

att eleverna tillbringar mycket tid vid datorn. Det har visat sig att det 
stimulansbidrag till datasalar som utgått inte har räckt till för att ge skolor 
med stor volym på ekonomiska studievägar tillräckligt många datorar
betsplatser. SÖ anger att det finns ca 150 skolor som skulle behöva ha 
ytterligare 1-2 datasalar för att tillgodose den ekonomisk-merkantila 
sektorns behov. 

Den ut värdering som SÖ gjorde år 1987 visade att man ofta inte kommit 
så långt vad gäller dataundervisning på de yrkesinriktade linjerna. Skolor 
med mest tvååriga linjer har det också sämre ställt med utrustning. Manga 
av de projekt som den s. k. dataprogramgruppen inom utbildningsdeparte2 

mentet arbetade med syftade till att utveckla datoranvändningen på de 
tvååriga linjerna. 

Såväl den tekniska som de yrkesinriktade linjerna behöver datorutrust

ning och programvara anpassad till speciella tekniska tillämpningar. Det 
kan röra sig om exempelvis simuleringar, konstruktion i kisel. steget från 
CAD (computer aided design) till CAM (computcr aided manufacturing) 

m.m. 
SÖ har beräknat behovet av datorutrustning för tekniska tillämpningar 

till ca 200 utrustningar om var och en 8 arbetsplatser. Kommunerna bör 
enligt min mening kunna få stimulansbidrag till den typ av datorutrust
ning och programvara som jag nu har beskrivit. Jag beräknar att ett 
stimulansbidrag med 150000 kr. per datasal för ekonomisk-merkantil ut
bildning samt 150000 kr. per utrustning för teknisk och yrkesinriktad 
utbildning är rimligt. Jag beräknar en sammanlagd bidragskostnad på 64 
milj. kr. för detta. Kostnaderna bör fördelas på fyra budgetår. Jag beräk
nar således en kostnad för bidrag till särskild utrustning och programvara 
för ekonomisk-merkantila resp. tekniska och yrkestekniska studievägar på 
16 milj. kr. för budgetaret 1989/90. Det bör ankomma på regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer att utforma de närmare bestämmel
ser som erfordras för bidrag till datorutrustning och programvara. 

Bidrag till tekniska centra 

Riksdagen beslutade år 1986 att för vart och ett av budgetåren 1986/87 -
1988/89 ställa I 0 milj. kr. till förfogande för stöd till verksamheten vid 
sådana tekniska centra som förläggs till gymnasieskolan eller som har 
sådan organisation att skolan garanteras tillgång till dem (prop. 

1985/86: 100. bil. JO, UbU 17, rskr. 205). 
För att ett verksamhetsstöd skall vara effektivt i ett uppbyggnadsskede 

krävs ofta att bidrag kan utgå mer än ett år. Så har också skett. Många 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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kommuner har kunnat få stöd till ett tekniskt centrum under tre år. Det Prop. 1988/89: 100 
har emellertid visat sig att många små kommuner kommit igång med Bil. 10 
verksamheten senare än de större kommunerna. Detta innebär att flera 
mindre kommuner endast kunnat få bidrag en eller två gånger under den 
treårsperiod som nu avslutas. 

Genom att samverka i ett tekniskt centrum kan skolan och företagen få 
tillgång till utrustning som annars ingendera parten ensam skulle kunna 
köpa. Elever från gymnasieskolans tekniska och yrkestekniska studievägar 
kan i centret få utbildning på moderna maskiner, lärare kan få fortbildning 
och inte så sällan kan små företag få såväl utbildning som konsulthjälp från 
i centret anställd personal. Det har också på flera håll visat sig vara lättare 
att både rekrytera och behålla kvalificerade lärare, om de kan engageras i 
den stimulerande miljö som ett tekniskt centrum ofta är. 

Regeringen har uppdragit åt statens industriverk (SIND), styrelsen för 
teknisk utveckling (STU) och SÖ att följa och utvärdera verksamheten vid 
ca 20 tekniska centra. Verken skall bl. a. undersöka vilken omfattning man 
har på utbildning, forskning och utveckling, service m. m. Vidare skall de 

lämna förslag om tekniska centras roll i arbetet med regional kompctens
ut veckling. Verken skall redovisa sitt arbete till regeringen under hösten 
1989. 

Med tanke på dels vad jag nu redogjort för angående små kommuner och 
dels regeringsuppdraget till SIND, STU och SÖ anser jag det angeläget att 
bereda främst mindre kommuner möjlighet att få bidrag till verksamheten 
vid tekniska centra under ytterligare en tid. 

Jag beräknar en kostnad för stöd till tekniska centra med anknytning till 
gymnasieskolan på 7,0 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Planeringsramar för start- och kompletteringsbidrag för budgetåren 
1990/91och1991/92 

Jag föreslår att 72 844 000 kr. får gälla som planeringsramar för budgetåren 
1990/91 och 1991/92 dvs. samma belopp som jag föreslagit för budgetåret 
1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag förordat om statsbidrag till start- och komp

letteringsbidrag för utrustning till gymnasieskolan, 

2. godkänna vad jag anfört om stimulansbidrag till datorutrust
ning och programvara till ekonomiska, tekniska och yrkestekniska 
utbildningar, 

3. godkänna vad jag anfört om verksamhetsstöd till tekniska cent
ra med anknytning till gymnasieskolan, 

4. godkänna mitt förslag till planeringsramar för anslaget, 
5. till Bidrag till lllrustning för gymnasiesko/an m. m. för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 101 844000 kr. 
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C. VUXENUTBILDNING 

C 1. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna 

1987/88 Utgift I 068 135 733 
1988/89 Anslag I 115 807 000 1 

1989/90 Förslag I 211 593 000 

1 Av anslagd för budget:'lrct 1988/89 har 9 569000 kr. inte ställts till skolöverstyrel
sens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

I kommunal utbildning för vuxna ingår grundutbildning för vuxna 
(grundvux). kommunal vuxenutbildning (komvux) och vuxenutbildning 
för psykiskt utvecklingsstörda (särvux). 

De grundläggande bestämmelserna om dessa utbildningsformcr finns i 
vuxenutbildningslagen ( 1984: 1118). 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften enligt bestämmelserna i vux
cnutbildningsförordningen (1985: 288) och förordningen ( 1988: 816) om 
vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda. Statsbidrag lämnas i form 
av 

I. skolledningsbidrag, 
2. undervisningsbidrag. 
3. särskilda lönekostnadsbidrag. 
4. soeialavgiftsbidrag och 
5. schablontillägg. 
Statsbidraget utbetalas i form av förskott och si ut reglering. 
Ur anslaget ersätts även kostnader för bl. a. 
bidrag till lokal skol utveckling enligt förordningen ( 1982: 608) om stats

bidrag till lokal skol ut veckling m. m., 
bidrag till särskilda behov inom grundvux och komvux enligt förord

ningen (1986:349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal 
utbildning för vuxna. 

bidrag till stödåtgärder för vissa handikappade studerande samt 
bidrag till särskilda kostnader i anslutning till genomförandet av särvux. 
Enligt förordningen (1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning skall flertalet statsbidrag till komvux minskas med 
2 % av det belopp som annars skulle ha utgått. I fråga om landstingskom
munal vtlrdutbildning görs en minskning med 20%. 

Riksdagen beslutar vilket antal undervisningstimmar som får dispone
ras i riket för kommunal utbildning för vuxna. Timmarna fördelas enligt 
förordningen (1987: 736) om timramar för kommunal utbildning för vux
na. 

Enligt lagen ( 1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det 
kommunala skolväsendet m. m. får en kommun eller landstingskommun 
som är huvudman för komvux i anslutning därtill bedriva uppdragsutbild
ning som i fråga om art och nivå anknyter till den verksamhet som får 
förekomma i huvudmannens komvux. Vissa närmare föreskrifter finns i 
förordningen (1986:65) om uppdragsutbildning i anslutning till kommu
nal vuxenutbildning. Uppdragsutbildningcn skall inte medföra några kost
nader för ståten. När en lärare med statligt reglerad anställning undervisar 
dellagare i uppdragsutbildning skall huvudmannen till staten betala bl. a. 
viss ersättning som tillförs inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. netto. 
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Skolö\•crstyrelsen 

Kommunal utbildning för vuxna har under budgetåret 1987 /88 anordnats 
i 282 kommuner och 23 landstingskommuner. Antalet vuxenutbildnings
cnhetcr uppgick den 1 juli 1988 till 162. 

Antalet ddtagarc inom grundvux och särvux framgår av följande sam

manställning. 

1985/86 1986187 

Grundvu.\ :W 103 21435 
Särvux 

1987/88 

24000 

1988/89 
(bl·räkn.) 

24000 
400 

1989190 
(bcräkn.) 

24000 
400 

Antalet kursdeltagare i komvux framgår av följande sammanställning. 

Kursdeltagare vecka 40 

1986 1987 1988 1989 
(bcräkn. l (beräkn.) 

Grundskolekurser 
(etapp l) 129 500 70 600 1 65000 65000 

Gym nasieskolckurser 
(allmänna ämnen 
etapperna 2-4) 92800 152 600 1 150000 150000 

Gvm nasicskolckurser 
.(yrkesut bi Id ni ng) 89900 84800 90000 90000 

Summa JI2 200 J08000 J05000 305000 

Antalet undervisningstimmar framgår av följande sammanställning. 

Grundvux 
Särvux 
Komvux: 

grundskokkursn 
(etapp Il 

gym nasicskokku rser 
(allmänna ~imncn 
etapperna 2-4) 

gym nasieskoleku rser 
(yrk..:sutbildning) 

Summa 

1986/87 1987/88~ 1988/89 1989/90 
Utnyttjade Utnyttjade Riksramar SÖ:s 

I 278000 1268000 

l 095000 803000 1 

690000 l 064000 1 

852000 811000 

3915000 3946000 

1267200 
54450 

767250 

I 059 300 

831600 

3979800 

förslag 

of. 
of. 

- 7 300 

of. 

of. 

-7300 

1 Födindring av antakt beror p:l överflyttning av etapp 2 i svenska. engelska. mate
matik och samhällskunskap mellan delramarna. 
·' Exkl. kommunernas cvcntuella omfördelningar mellan kommunramar. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår följande i sin anslagsfrarnställning för 

budgetåret 1989/90: 

I. Pris- och löneomräkning 69 650000 kr. 
2. SÖ redovisar de kriterier som legat till grund för SÖ:s fördelning av 

undervisningstimmar mellan länen budgetåret 1988/89. Vid fördelningen 

av timramarna för grundvux och för etapp 1 inom komvux har särskild 

hänsyn tagits till andelen personer med mindre än nio års utbildning 
liksom till andelen utländska medborgare. eftersom andelen invandrare är 
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hög inom dessa delar av vuxenutbildningen. Vid fördelningen av ramarna 
för etapp 2-4 och för yrkcsutbildning har särskild hänsyn tagits till 

arbctsmarknadssituationcn och behovet av utveckling av näringslivet i 
länen. SÖ:s fördclningsbeslut har i likhet med föregående år inneburit en 

relativt begränsad omfördelning från i första hand storstadslän till gles
bygdslän. 

3. Nuvarande regler för omfördelning mellan kommunramarna ger 

främst små kommuner alltför begränsade möjligheter till omfördelning. 

SÖ föreslår att länsskolnämnderna ges rätt att besluta om smärre omför

delningar mellan timramarna utöver de 10% kommunerna själva kan 

besluta om. 
4. Behovet av bidrag till stödåtgärder för vissa handikappade studerande 

har ökat kraftigt de senaste åren. SÖ föreslår att beloppet ökas med 1,5 

milj. kr. Ökningen föreslås bli finansierad i huvudsak genom en minskning 
av riksramen för grundskolekurser (- 3 300 undervisningstimmar). 

5. För att finansiera en utbyggnad av den yrkesinriktade utbildningen 

vid statens skolor för vuxna föreslår SÖ att riksramen för grundskolekurser 

minskas ( - 4 000 undcrvisningstimmar). 

6. SÖ föreslår att personer som har formell grundskolekompetens men 

saknar reella kunskaper och färdigheter motsvarande årskurs 9 skall vara 

resursgrundande för kurser på grundskolenivå. 

7. Redovisade erfarenheter av språkfärdigheten i svenska hos de invand

rare som söker sig till svenska etapp 2 föranleder SÖ att föreslå en förstärk

ning av språkutbildningen inom etapp 1. SÖ föreslår att kursen i svenska 

som andraspråk etapp I får omfatta 500 undervisningstimmar. Vidare 

förslår SÖ att ämnet svenska som andraspråk införs också på etapp 2 samt 
att betyg i detta ämne skall ge allmän behörighet till högskolestudier på 

samma sätt som betyg i ämnet svenska. 
I skrivelse den 7 juli 1988 har SÖ redovisat en utvärdering av systemet 

med särskild delram inom kommunal vuxenutbildning. 

Föredragandens överväganden 

Lokala sko/planer 

Statsrådet Göransson har tidigare i dag föreslagit att bestämmelser om 
lokala skolplaner skall tas in i skollagen ( 1985: 1100). Enligt förslaget skall 

det i varje kommun finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan för 

de skolformer som kommunen är huvudman för. En sådan skolplan bör 

omfatta också kommunens vuxenutbildning. Eftersom skollagen inte re

glerar kommunens vuxenutbildning föreslår jag att det i vuxenutbildnings

lagen (1984: 1118) skall tas in en bestämmelse om att en sådan skolplan, 

som avses i skollagen, skall omfatta även grundvux, komvux och särvux 

som kommunen är huvudman för. 

9 Riksdagen 1988189. /sam/. Nr /IJU. Bilaga /() 
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Den totala omfattningen ar grundrnx. komrux och särrnx budgetåret 
1989190 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har föreslagit en viss minskning av riksramen för 

grundskolekurser (etapp 1) i komvux med sammanlagt 7 300 timmar för 
att delfinansiera ökade stödåtgärder för vissa handikappade studerande 
och för att möjliggöra en ökning av timvolymen för yrkesutbildning vid 
statens skolor för vuxna (SSV). 

Jag har erfarit att efterfrågan på komvuxutbildning på grundskolenivå 
har ökat under innevarande läsår jämfört med tidigare. Mot den bakgrun
den är jag inte beredd att förorda någon minskning av denna riksram. Jag 
återkommer strax beträffande handikappåtgärder. 

Till följd av tillämpningen av en utgiftsram uppgår totalramen för 
grundvux, komvux och särvux till 3 979 800 undervisningstimmar för bud
getåret 1988/89. 

Jag har beräknat medel för en oförändrad totalram för grundvux, 
komvux och särvux under budgetåret 1989/90. 

FiirJelningen al' underl'isningstimmar 

Kommunernas och landstingskommunernas efterfrågan på undervisnings
timmar för kommunal utbildning för vuxna har ökat under senare år och 
överstiger väsentligt den tillgängliga resursramen. En efterfrågan på under
visningstimmar som vida överstiger tillgången leder med självklarhet till 
att vissa län och kommuner anser sig ha fått färre timmar än de menar är 
skäligt. En kritisk inställning till fördelningen är därmed naturlig. SÖ har 
bl. a. mot denna bakgrund i sina två senaste anslagsframställningar redovi
sat de principer som har tillämpats vid fördelningen av undervisningstim
mar mellan länen. 

I tider av resursknapphet är det enligt min mening viktigt att beakta att 
ett givet antal undervisningstimmar faktiskt kan fylla utbildningsbehoven 
hos en större grupp vuxenstuderande, om gruppstorleken kan ökas. Det är 
angeläget att timramarna utnyttjas effektivt och att så många vuxna som 
möjligt får del av de tillgängliga utbildningsmöjlighctcrna. Därför bör även 
det genomsnittliga antalet deltagare i kurserna fä påverka timfördclning
cn. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om närmare 
föreskrifter i detta hänseende. 

Det finns ca I 0 000 döva i Sverige. varav omkring hälften är barndoms

döva. De flesta bor i Stockholmstrakten (ca 1 500) och åtskilliga i Örebro 
(ca 700). där den riksrekryterande utbildningen för döva och hörselskada
de barn och ungdomar finns. Försöksvcrksamhet med komvuxkurser för 
barndomsdöva har startat i Göteborg och i Nacka. som rekryterar deltaga
re från hela Stockholmsområdet. Jag har erfarit att även Örebro har planer 
på att starta komvuxuthildning för döva. Jag kommer strax att lägga fram 
vissa förslag som gör det möjligt att erbjuda komvuxkurser för dövas 
speciella behov. När det gäller olika handikappgrupper är målgruppen ofta 
liten. Med hjälp av den särskilda delramen kan utbildning starta i grupper 
om lägst fem deltagare. men jag utgår från att deltagare troligen ändå 
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måste rekryteras från flera kommuner. för att man skall få till stånd 
tillräckligt stora grupper för kursstart. Jag räknar med att SÖ och länsskol
nämnderna vid sin fördelning av undervisningstimmar kommer att kunna 
tillgodose behoven av timmar för särskilda kurser för handikappade delta
gare som vissa kommuner åtar sig att erbjuda inom en region. 

Kommunernas rätt arr omfördela timmar mellan olika kommunramar 

En kommun får vid behov under redovisningsåret omfördela undervis
ningstimmar mellan sina av länsskolnämnden fastställda kommunramar. 
Ingen kommunram får dock genom sådan omfördelning ökas eller minskas 

med mer än 10%. Bakgrunden till regeln är att kommunerna själva bör ha 
en viss frihet till omplanering utan medgivande från länsskolnämnden. 
Denna regel ger emellertid enligt SÖ alltför begränsade möjligheter till 
omfördelning för i första hand små kommuner. Ca 90 av landets kommu
ner har exempelvis en kommunram för yrkesutbildning som understiger 
1000 undervisningstimmar och får därmed omfördela högst 100 timmar 
till den ramen. SÖ föreslår att länsskolnämnderna ges rätt att efter särskild 
prövning besluta om smärre omfördelningar mellan kommunramarna ut

över de 10% som kommunerna själva kan besluta om. 
Jag är inte beredd ait förorda att ytterligare en beslutsnivå införs för 

beslut om mindre omfördelningar mellan kommunramar. För att åstad
komma en bättre anpassning till de små kommunernas omfördelningsbe
hov bör i stället varje kommun ges rätt att årligen omfördela upp till 300 
timmar. även om 10% därmed överskrids. Det bör fortsättningsvis an
komma på regeringen att bestämma om och i vilken omfattning kommu
nerna får göra omfördelningar mellan sina ramar. 

Utriirdering ar systemet ml'dsärskild dl!lram i kommunal 1·u.\·rnutbild11i11g 

Sedan den I juli 1985 gäller ett system med s. k. särskild delram inom 
komvux (prop. 1983/84: 169. UbU 1984/85: I. rskr. 11 ). Systemet innebär 
att en viss andel av en kommuns komvuxtimmar får användas på ett friare 
sätt än övriga timmar. Detta infördes för att möjliggöra att vissa komvux
kurser kan startas med lägre deltagarantal än normalt och ersatte en rad 
detaljföreskrifter med samma syfte. 

Länsskolnämnderna har rätt att i samråd med berörda kommuner beslu
ta om omfördelning mellan olika kommuners särskilda delramar. Det får 
ske för att anordna speciella kurser för elever med handikapp, som kom
mer även från andra kommuner, samt för att anordna smala tekniska 
utbildningar av regionalt intresse eller riksintresse. Bakgrunden till sist
nämnda regel är att tekniska ämnen utgör en förhållandevis liten del av 

den totala komvux, men består av ett förhållandevis stort antal specialise
rade kurser och kursetapper. Genom sådana omfördelningar i ett län skulle 
den särskilda delramen i en eller flera kommuner kunna överstiga I 000 
undervisningstimmar. Utbildningsutskottet utgick från att formerna för 
anordnande av kurser av nämnt slag skulle utvärderas efter tre år (UbU 
1984/85: I). 
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Mot den bakgrunden vill jag informera riksdagen om att SÖ på uppdrag 
av regeringen har gjort en utvärdering av systemet med den särskilda 
delramen under budgetåren 1985/86 - 198 7 /88. 

Sammanfattningsvis konstaterar SÖ att den övervägande delen av såväl 
kommuner som länsskolnämnder är nöjda med det nuvarande systemet 

med särskild delram. Med hänvisning till resultatet av utvärderingen 
finner SÖ inte anledning att föreslå någon ändring i det nuvarande syste
met med särskild delram. Jag ansluter mig till denna uppfattning. 

Yrkesinrik1adc komrnxkurser pa inrandrarspråk 

Försöksvcrksamhet med invandrarspråk som undervisningsspråk i vissa 
komrnxkurser påbörjades vid mitten av 1970-talet. Sedan den I juli 1985 
har kommunerna rätt att vid behov anordna grundskolekurser på invand
rarspråk om lämpliga läromedel och lärare finns att tillgå (prop. 
1983/84: 169, UbU 1984/85: I. rskr. 11 ). Yrkesinriktad utbildning på in
vandrarspråk kan sedan den I juli 1982 anordnas som försöksverksamhet 
efter medgivande av SÖ. Enligt min mening är tiden nu mogen att överlåta 

på kommunerna att besluta även beträffande yrkesinriktade kurser, där 
undervisningsspråket är ett invandrarspråk. En förutsättning bör givetvis 
även här vara att lämpliga läromedel och lärare finns att tillgå. I likhet med 
vad som gäller för grundskolekurser på invandrarspråk bör även de yrkes
inriktade kurserna kombineras med stöd undervisning i svenska eller kurs i 
svenska som andraspråk. Syftet skall vara att de studerande skall kunna 
fortsätta sina studier i svenskspråkig utbildning. Jag avser att senare åter
komma till regeringen med förslag om närmare föreskrifter i detta hänse
ende. Fortsättningsvis bör det också ankomma på regeringen att även i 
övrigt bestämma om anordnande av kurser på invandrarspråk. 

För tydlighetens skull vill jag framhålla att gymnasieskolekurser i all
männa ämnen även i fortsättningen skall ha svenska som undervisnings
språk i enlighet med vad min företrädare uttalade i budgetpropositionen 
1985 (prop. 1984/85: I 00 bil. I 0 s. 110). 

Nya ämnen i komrux 

SÖ har beträffande srrnska som andraspråk i komvux hemställt dels att 
ämnet på etapp I får omfatta högst 500 undervisningstimmar, dels att 
ämnet införs på gymnasial nivå samt att betyg i detta ämne skall ge allmän 
behörighet för högskolestudier på samma sätt som ämnet svenska. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag om förändring av grundskole

kursen. 
Vuxna invandrare har i regel svarare än barn och ungdomar att tillgodo

göra sig en svenskspråkig undervisning. SÖ redovisar att invandrare kan 
ha betydande svårigheter att genom att delta i svenska som andraspråk 
etapp I uppnå en språkfärdighet som gör det möjligt för dem att tillgodo
göra sig studier på gymnasial nivå och i högskolan. Mot denna bakgrund 
förordar jag att gymnasieskolekurser i svenska som andraspråk får anord
nas i komvux. De bör ingå i etappsystemet som etapp 2. Det ankommer på 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 

132 



SÖ att faststäJla kursplan och timplan enligt riktlinjer från regeringen. 
Betyg från komvuxkurser i svenska som andraspråk etapp 2 bör inte ge 

allmän behörighet tiJI högskolestudier. 
Barndomsdöva vuxna har teckenspråk som sitt modersmål. Svenska är 

för dem ett främmande språk. Döva vuxna behöver få möjlighet tiJI 
kompetensinriktad vuxenutbildning både i teckenspråk och i svenska som 
andraspråk på motsvarande sätt som gäJler för invandrare. Jag förordar 
därför att ämnena sl'enska som andra.språk jdr dära och teckempråk for 
döva införs i komvux. I övriga ämnen räknar jag med att döva skaJI kunna 

studera enligt samma kursplaner som hörande. fast det av naturliga skäl 
oftast behöver ske i särskilda grupper med teckenspråkig lärare eller med 
tolkhjälp om det inte finns tillgång tiJI lärare med tiJlräckliga kunskaper i 
teckenspråk. En något utökad timplan är enligt min bedömning nödvändig 
i kurser som genomförs med tolkhjälp. Det ankommer på regeringen att ge 
riktlinjer i detta avseende. 

Bidrag till l'issa handikappåtgärder m. m. 

Statsbidrag kan för närvarande lämnas till skolskjutsar. personell assistans 
och andra stödåtgärder - dock inte tiJI tekniska hjälpmedel - för hörsel
skadade, synskadade och rörelsehindrade studerande i grundvux, komvux 
och särvux. SÖ fastställer bidragsbelopp i varje särskilt fall efter ansökan 

från kommunen. 
SÖ redovisar i anslagsframställningen att antalet stödberättigade stude

rande ökade med ca 30% mellan budgetåren 1985/86 och 1986/87. Ök
ningen har fortsatt under budgetåret 1987/88. Regeringen har medgivit 
överskridanden av anslagsposten för stödåtgärder till handikappade stude
rande med 600000 kr. resp. 800000 kr. på villkor att undervisningstimmar 
hölls inne för att finansiera överskridandet. Med hänvisning till de mål 
som uppställts om handikappades lika rätt tiJI utbildning och till den 
hittills relativt blygsamma omfattningen bedömer SÖ att .antalet handi
kappade i komvux och grundvux kommer att öka ytterligare. SÖ hemstäl
ler därför att anslagsposten för bidrag till stödåtgärder tillförs ytterligare 
1,5 milj. kr. 

Som nyss framgått är jag inte beredd att acceptera den föreslagna ned
dragningen av riksramen för grundskolekurser för att finansiera bl. a. detta 
utan vill lösa problemet med en mindre uppräkning av beloppet i kombi
nation med en samordning av alla medel som kan utnyttjas för att under
lätta studierna för personer med handikapp av olika slag. 

Under detta anslag finns också medel för bidrag till särskilda behov 
inom grundvux och komvux. SÖ fördelar dessa medel enligt förordningen 
( 1986: 349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning 
för vuxna. I första hand skall SÖ beakta behov inom komvux. Bidrag kan 
lämnas till kommuner och landstingskommuner-som har särskilt behov av 
stöd för komvux. De kan också få bidrag för åtgärder av regional betydelse 
som de vidtar för studerande med handikapp i grundvux eller komvux. 
Sistnämnda bidrag måste sökas av en plancringsberedning som avses i 
förordningen (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning 
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för elever med handikapp. Bidrag ur dessa medel kan ha formen av extra 
grundvuxtimmar. Däremot fär antalet komvuxtimmar inte utökas genom 
bidrag härifrån. 

Jag har inhämtat från SÖ att dessa medel huvudsakligen används som 
bidrag till stödjande och elevvårdande åtgärder t. ex. i samband med 
övergång från grundvux till komvux och för studerande med psykiska eller 
sociala problem. Medlen har också utnyttjats för uppsökande verksamhet 
men inte för att utöka antalet grundvuxtimmar. 

Jag förordar att medlen för stödåtgärder för vissa handikappade stude
rande och medlen för särskilda behov inom grundvux och komvux slås 
samman. Fr. o. m.den 1 juli 1989 bör i stället bidrag till vissa handikappåt
gärder m. m. kunna utbetalas. Det bör ankomma på regeringen att bestäm
ma vilka närmare regler som skall gälla för det nya bidraget, men för 
fullständighetens skull vill jag lämna en redogörelse för hur jag har tänkt 
mig att bidraget skall fördelas och utnyttjas. SÖ bör få i uppdrag att fördela 
tillgängliga medel mellan länen. Bidrag till kommuner och landstingskom
muncr bör därefter beslutas av länsskolnämnderna. Jag räknar med att 
bidrag skall kunna utgå för åtgärder som syftar till att underlätta studier 
och förhindra studieavbrott bland studerande med handikapp av något 
slag. Det innebär i stort sett samma ändamål som hittills, dvs. främst 
extraordinära kostnader föranledda av handikappades behov av annorlun
da läromedel, personell assistans och liknande ändamål som är direkt 
knutna till undcrvisningssituationen. 

I likhet med vad som tillämpats bör dessa medel inte användas för att 
utöka antalet undervisningstimmar för grundvux. Bidrag bör heller inte 
utgå för information och uppsökande verksamhet eller för sådana elev
värdsinsatscr som är att betrakta som reguljär verksamhet. Däremot bör 
det vara möjligt att ge bidrag för extraordinära elcvvårdsinsatser och 
sådana insatser av engångskaraktär som möjiggör eller underlättar studier
na för vuxenstuderande med handikapp av något slag. 

SÖ anför i anslagsframställningcn att kommunerna i princip bör svara 
för kostnaderna för skolskjutsar med ianspråktagande av statsbidraget till 
färdtjänst. Enligt socialtjänstlagen (1980: 620) skall kommunerna tillhan
dahålla färdtjänst eller motsvarande service. Statsbidrag betalas från soci
alhuvudtitcln enligt kungörelsen (1974: 840) om statsbidrag till färdtjänst. 
Som huvudregel gäller att bidraget betalas med 35 % av landstingskommu
nens eller kommunens bruttodriftkostnader för färdtjänsten. Bidrag kan 
betalas till kostnader för resor till studier på grundskole- och gymnasicsko
lenivå endast om utbildningen sker inom ramen för kommunal eller annan 
vuxenutbildning. Jag vill erinra om att kostnaderna för skolskjutsar inom 
skolväsendet i övrigt är en kommunal angelägenhet. Mot denna bakgrund 
bör bidrag för skolskjutsar kunna betalas från detta anslag endast för resor 
som inte har ingått i underlaget för kommunens statsbidrag till färdtjänst. 
Bidrag för skolskjutsar bör inte utgå med högre procentsats av bruttodrift
kostnaderna än bidraget till färdtjänst. I sammanhanget vill jag också 
erinra om att riksdagen nyligcn har beslutat om ett förbättrat bilstöd till 
handikappade. vilket innebär att fler handikappade kommer att kunna 
använda egen bil (prop. 1987 /88: 99. SfU 23. rskr. 300). 
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Efter prisomräkning och en viss uppräkning i övrigt har jag beräknat 9,2 
milj. kr. för handikappåtgärder m. m. Med de begränsningar i utnyttjandet 
av dessa medel som jag nu har redogjort för, räknar jag med att handikap

pade studerande skall få ökade möjligheter att delta i kompetensinriktad 
vuxenutbildning. I denna fråga har jag samrått med statsrådet Lindqvist. 

Vissa regler i samband med intagning till komvux 

Enligt I kap. 6 ~ vuxenutbildningslagen ( 1984: 1118) gäller föreskrifterna 

om rätt att delta i grundvux, komvux och särvux bara dem som är kyrko

bokförda i landet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm

mer får dock enligt 8 kap. 2 a § meddela föreskrifter om rätt för dem som 

inte är kyrkobokförda i landet att delta i sådan utbildning. Bemyndigandet 
har utnyttjats i fråga om studier i grundvux för invandrare, som efter 

ansökan om uppehållstillstånd har väntat på besked under minst två 

månader. Jag har erfarit att det inom samma kategori också finns ett visst 

behov av studier i komvux. Jag avser därför att föreslå regeringen att 

bemyndigandet utnyttjas också för studier av det slaget. 

SÖ har hemställt om en ändring av föreskriften om att vuxenstuderande 

med slutbetyg från grundskolan inte får vara resursgrundande för komvux

kurser på grundskolenivå (etapp I). Den föreskrift i vuxenutbildningsför

ordningcn ( 1985: 288) som avses anger att en sökande till en grundskole

kurs, som redan har betyg i ämnet från grundskolan. vuxenutbildningen 

eller motsvarande äldre skolform eller som har motsvarande kunskaper, 

får tas in i kursen endast om det kan ske utan ökade kostnader för 

statsverket. Med betyg avses både äldre bokstavsbetyg, betyg enligt den 
femgradiga betygsskalan och betyget Godkänd från vuxenutbildningen. 

Den aktuella paragrafen i vuxenutbildningsförordningen är krånglig och 
jag har erfarit att många finner både den och motsvarande föreskrift om 

intagning till gymnasieskolekurser svårtolkade. Enligt min mening bör det 
göras tydligt att det som avgör om en sökande fär tas in är kunskaper eller 
avsaknad av kunskaper i ämnet. Det bör ankomma på regeringen att 
bestämma vilka närmare regler som bör gälla i detta hänseende. 

Upprä1tat lagf(irslag 

I enlighet med vad jag har anfört under detta anslag om lokala skolplaner 
har inom utbildningsdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i 

vuxenutbildningslagen ( 1984: 1118). Förslaget bör fogas till detta protokoll 

som bilaga 10.l. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 

1. anta förslaget till lag om ändring i vuxenutbildningslagen 
(1984:1118). 

2. godkänna vad jag har förordat beträffande den totala om fatt-
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ningen av grundvux. komvux och särvux budgetåret 1989/90, 
3. godkänna vad jag har förordat om nya ämnen i komvux, 
4. till Bidrag till kommunal utbildning .for ruxna för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på l 211 593 000 kr., 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 
5. systemet med särskild delram. 

C 2. Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1987/88 Utgift 
l 988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

18 852 626 
20 351000 1 

23 075 000 
1 Av a~~lagct för budgetåret 1988/89 har 177 000 kr. inte ställts till skolöverstyrel
sens (SO) och statens skolor för vuxna (SSV) disposition till följd av tillämpande! av 
en utgiflsram. 

SSV i Härnösand och Norrköping utgör ett komplement till den kom
munala vuxenutbildningen (komvux). 

De grundläggande bestämmelserna om SSV finns i vuxenutbildnings
lagen ( 1984: 1118). Ytterligare föreskrifter finns bl. a. i vuxcnutbildnings
förordningcn (1985:288), förordningen (1984: 1120) om inbyggd utbild
ning i kommunal och statlig vuxenutbildning, förordningen ( 1986: 348) 
om utveckling av verksamheten vid statens skolor för vuxna och förord
ningen ( 1986:64) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna. 
Ersättningen för uppdragsutbildning skall motsvara samtliga statliga kost
nader med anledning av uppdraget. 

Personal 

Liirarpersonal 
Övrig personal 

Undervisningstimmar 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Utveckling av verksamhe-

ten vid statens skolor 
för vuxna 

Stödåtgärder för handi
kappade studerande 

Lokalkostnader 

1988/89 

40,5 
,. 28,5 

28000 1 

19 3970003 

(17711000)3 

246000 

74000 
634000 

20351000 

Beräknad ändring 
1989/90 

. Föredraganden 

of. 
of. 

-650~ 

+ 2 650000 
(+2090000) 

+ 29000 

+ 7000 
+ 38000 

+2724000 

1 Av timramen har SÖ inte ställt 650 undervisningstimmar till SSV:s förfogande 
med anledning av tillämpningen av en utgiftsram. 
~ Exkl. den biståndsrclateradc verksamheten vid SSV i Härnösand. 
J Av angivet belopp har inte 177 000 kr. ställts till SÖ:s och SSV:s disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår bl. a. följande: 
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I. Pris- och löneomräkning 1 484 000 kr. 
2. Under budgetåret 1986/87 analyserade SÖ i samverkan med SSV hur 

SSV:s roll som komplement till komvux skulle utformas. Det utvecklings
arbete som analysen föranledde har fortsatt under budgetåret 1987/88. 
Utöver ett gemensamt kursutbud för de båda skolorna bestående av all
männa och ekonomiska ämnen kommer skolan i Härnösand att profilera 
sig genom samverkan med Sandöskolan, samverkansinsatser för gles
bygdsutbildningar och utbildningar för hörselhandikappade. Skolan i 
Norrköping kommer att utveckla bl. a. utbildning inom dataområdet och 
t. ex. för invandrare på deras hemspråk. Båda skolorna skall i ökad ut
sträckning anordna yrkesinriktad utbildning för personer som inte kan få 
sådan inom hemortens komvux. För att ge skolorna ökade möjligheter att 
erbjuda yrkesinriktad utbildning föreslår SÖ att timramen för denna ut
ökas med 4000 undervisningstimmar per år under en treårsperiod till 
totalt 40000 undervisningstimmar. 

3. SÖ föreslår att 390000 kr. anvisas engångsvis till inköp av ny telefon
växel till SSV i Härnösand. 

4. Medelsbehovet under förslagsanslaget Statens skolor för vuxna: Ut
bildningskostnader beräknas för budgetåret 1989/90 till 23 287 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Pris- och löneomräkning m. m. 

Vid min beräkning av högstlöneposten har jag gjort löneomräkning med 
något högre belopp ( + 2 218 000 kr.) än vad skolöverstyrelsen (SÖ) föresla
git. Jag har prisomräknat medlen för övriga förvaltningskostnader 
( + 94 000 kr.) med något lägre och stödåtgärder för handikappade stude
rande ( + 7 000 kr.) med något högre belopp än vad SÖ föreslagit samt 
lokalkostnader ( + 38 000 kr.) enligt SÖ:s förslag. Jag har beräknat ökade 
medel för utveckling av verksamheten ( + 29 000 kr.). (I) 

Jag har vidare tillfört anslaget 116 000 kr. med anledning av att organisa
tionen av de statliga redovisningscentralerna föreslås förändrad fr. o. m. 
den l juli 1989. 

Tim ram 

Beträffande SÖ:s förslag om utökning av timramen för statens skolor för 
vuxna (SSV) och finansiering av denna utökning vill jag hänvisa till vad 
jag har anfört under anslaget C 1. Bidrag till kommunal utbildning för 
vuxna. 

Till följd av tillämpandet av en utgiftsram har SÖ, för att anpassa 
verksamheten till anvisade medel, minskat antalet undervisningstimmar 
till skolorna med 650 timmar. Skolorna disponerar därmed sammanlagt 
27 350 undcrvisningstimmar under budgetåret 1988/89. Jag räknar med 
samma volym för budgetåret 1989/90. (2) 
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Telefonväxel 

Jag har beräknat medel i form av en engångsanvisning ( + 390000 kr.) för 
inköp av en ny telefonväxel till statens skola för vuxna i Härnösand 
(SSYH). (3) 

Hurndförslag 

Jag har vid min beräkning av anslaget utgått från ett huvudförslag med en 
real minskning med 2 % av administrativa kostnader ( - 40000 kr.). 

Afl!del.for språkutbildning il!for U-landwrbete 

SSYH anordnar sedan budgetåret 1981 /82 språkutbildning inför U-lands
arbete. Medel för denna verksamhet anvisas fr. o. m. budgetåret 1988/89 
under de båda anslagen till SSV på åttonde huvudtiteln. Jag beräknar 
sammanlagt 655 000 kr. för ändamålet under budgetåret 1989/90, varav 
569 000 kr. ( + 49 000 kr.) under förevarande anslag. Beloppet finansieras 
genom avräkning från biståndsramen. 

Utl'ärdering 

Enligt min mening finns det skäl att utvärdera SSY:s verksamhet och 
formerna för denna i vissa avseenden. Detta bör kunna göras inför arbetet 
med 1990 års budgetproposition. Utvärderingen bör omfatta SSY:s roll 
inom den kompetensinriktade vuxenutbildningen och samverkan med 
komvux samt en bedömning av behovet av distansundervisning av olika 
slag. En prövning av det nuvarande huvudmannaskapet för verksamheten 
bör också ingå. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag 
att utföra denna utvärdering. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Statens skolor JOr vuxna: Utbildning.~kostnader anvisa ett för

slagsanslag på 23 075 000 kr. 

C 3. Statens skolor för vuxna: U ndervisningsmaterial m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4889123 
4855000 
5215000 

Reservation 232470 

Ur anslaget betalas material för självstudier och andra läromedel och 
hjälpmedel som används i utbildningen samt utrustningskomplettering 
m. m. vid statens skolor för vuxna. 
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Anslaget tillförs inkomster från avgifter för studiematerial och andra 
hjälpmedel enligt 4 kap. 4 a § vuxenutbildningsförordningen ( 1985:288). 
Inkomsterna har beräknats till I 300000 kr. för innevarande budgetår. 

Skolöverstyrelsen 

I. Prisomräkning 312 000 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar inkomsterna från de studerandes 

avgifter för studiematerial till 1 350000 kr. 
3. SÖ beräknar medelsbehovct under reservationsanslaget Statens sko

lor för v.uxna: Undervisningsmaterial m. m. för budgetåret 1989/90 till 

5 197000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har gjort prisomräkning med ett något högre belopp än skolöverstyrel
sen av bruttoutgifterna för undervisningsmaterial m. m. ( + 534 000 kr.). 
(I) 

Jag har vid min beräkning av anslaget utgått från ett huvudförslag med 
en real minskning med 2 % av den del av anslaget som inte avser undervis
ningsmaterial (- 9 000 kr.). 

Jag beräknar inkomsterna frän de studerandes avgifter för undervis
ningsmaterial till 1417000 kr. (2) 

Som framgått av min föredragning av föregående anslag bör medel för 
undervisningsmaterial m. m. i anslutning till den språkutbildning inför 
Ll-landsarbete som bedrivs vid skolan i Härnösand anvisas under föreva
rande anslag. För budgetåret I 989/90 bör 86 000 kr. ( + 6 000 kr.) anvisas 
för ändamålet. Beloppet finansieras genom avräkning från biståndsramen. 

I lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till S1a1ens sko/or.fdr vuxna: Underl'isningsmali'rial m. m. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 5 215 000 kr. 

C 4. Bidrag till studieförbunden m. m. 

1987/88 Utgift I 036091 045 
1988/89 Anslag 1 041 366 000 
1989/90 Förslag I 119 828 000 

Enligt de grunder som har godtagits av 1981 års riksdag (prop. 
1980/81: 127, Ub U 36. KrU 6y, rskr. 386) utgår ur detta anslag bidrag till 

studiecirklar. till kulturverksamhet i studieförbunden, till studieförbun
dens organisation. pedagogiska verksamhet och verksamhet för handikap
pade samt till Folkbildningsförbundct och länsbildningsförbundcn. Med
len till kulturverksamhet samt till Folkbildningsförbundet och länsbild-
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ningsförbunden disponeras av statens kulturråd. Övriga medel disponeras 
av skolöverstyrelsen. 

Enligt förordningen ( 1981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 
utgår schablonbidrag, tilläggsbidrag och bidrag till kostnader för resekost
nadsersättningar och traktamenten för vissa studiecirklar. Schablonbidrag 
utgår med 99 resp. 29 kr. för varje studietimme. Det högre schablonbidra
get utgår under budgetåret 1988/89 för 6 465 000 studietimmar. 

Upp till 10% av antalet timmar för vilka högre schablonbidrag utgår får 

användas på ett friare sätt enligt 21 a ~förordningen främst till verksamhet 
för korttidsutbildade och därutöver för andra med motsvarande särskilda 
behov. Tilläggsbidrag utgår till vissa studiecirklar med 30 kr. för varje 
studietimme. 

Till studiecirklar inom de kommuner som ingår i stödområdena A, B 
och C enligt bestämmelserna om regionalpolitiskt stöd utgår tilläggsbidrag 
med 15 kr. för varje studietimme. 

För varje studietimme enligt 21 a §förordningen utgår utöver eventuella 
övriga tilläggsbidrag ett särskilt bidrag om 40 kr. 

Enligt förordningen ( 1981: 519) om statsbidrag till kulturverksamhet i 

studieförbunden m. m. utgår bidrag till sådan verksamhet som anordnas 
av studieförbund. föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar. 

Statsbidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader, deras 
pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete samt deras verksamhet för 
handikappade, utgår enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag 
till studiecirklar m. m. 

70 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbild
ningsavgiften för innevarande budgetår används till att delvis finansiera 
anslaget Bidrag till studieförbunden m. m. 

1988/89 

I. Bidrag till studiecirklar . .flirs/agsris 823645000 
2. Bidrag till kulturverksamhct 107 546000 
3. Bidrag till studieförbundens centrala 

organ isationskostnader 58636000 
4. Bidrag till Folkbildningsforbundct 

och länsbildningsförbundcn 3208000 
5. Bidrag till studicförbundens pcdago-

giska verksamhet och utvecklings-
arbete 29 345 000 

6. Bidrag till studicförbundens verk-
sam het för handikappade !8840000 

7. SÖ:s konferenser för studicförbun-
den 146000 

l 041366000 

Skolö\·erstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 65 939 000 kr. 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 54431000 
+ 17 454000 

+ 2 345000 

329000 

+1174000 

+ 2 723000 

+ 6000 

+78462000 

Eftersom det lägre schablonbidraget avses täcka en väsentlig del av 
kostnaderna för sådana studiecirklar som anordnas utan att cirkelledarar-
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vodc utgår. tillämpar skolöverstyrelsen (SÖ) löneomräkning endast för 
den del av det högre schablonbidraget som överstiger nivån för det lägre 
schablonbidraget (70. 7 % av 99 kr.). För resterande andel av det högre 
schablonbidraget och för hela det lägre schablonbidraget tillämpar SÖ 
prisomräkning. För övriga anslagsposter som innehåller såväl pris- som 
löneomräkning tillämpar SÖ genomgående prisomräkning för halva belop
pet. 

2. SÖ beräknar att det totala antalet studietimmar för budgetåret 
1989/90 kommer att uppgå till I 0 546 000. Med utgångspunkt i principen 
om högre schablonbidrag för två tredjedelar av det totala antalet studie
timmar beräknar SÖ att antalet studietimmar med högre schablonbidrag 
bör justeras upp med 565 000 studietimmar. Denna uppjustering medför 
en övrig automatisk kostnadsökning på 39 555 000 kr. Antalet studie
timmar med högre schablonbidrag blir därmed 7 030000. 

3. SÖ anmäler behov av en uppräkning av kvoten för det högre scha
blonbidraget till den tidigare 70-procentsnivån för att i någon mån kom
pensera tidigare låga prisomräkningar. Kostnaderna för en sådan kompen
sation beräknas uppgå till 24 65 7 000 kr. SÖ bedömer det inte som möjligt 
att finansiera denna uppräkning genom omprioritering inom sitt ansvars

område men anmäler behovet för regeringens kännedom. 
4. Till följd av den ökande verksamhetsvolymen beräknar SÖ en ökning 

från 646000 till 703000 studietimmar av det särskilda tilläggsbidraget om 
40 kr. per studietimme inom den fria resursanvändningen. Kostnaden för 
denna ökning uppgår till 2 280000 kr. 

5. SÖ anmäler att anslagsposten Bidrag till studiecirklar är underbudge
terad. Anledningen till detta är att cirkel verksamheten har ökat i förhållan
de till vad som beräknats i 1988 års budgetproposition. Underbudgetering
en för budgetåret 1988/89 beräknas till 51 526 000 kr. 

6. SÖ föreslår att bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet 
och utvecklingsarbete räknas upp med 3 milj. kr. utöver pris- och löneom
räkning. 

7. SÖ föreslår att bidraget till studieförbundens verksamhet för handi
kappade räknas upp med I, 7 milj. kr. utöver pris- och löneomräkning. 

8. SÖ föreslår att medel till tolkar för döva och personlig assistans 
beräknas skilt från medel till mer utvecklingsinriktade insatser för handi
kappade. 

9. I skrivelse den 20 september 1988 har SÖ lagt fram rapporten Studie
förbunden inför 90-talet. En analys av studieförbundens situation, verk
samhet och uppgifter. 

Rapportens första del utgörs av en analys av utvecklingen under 
1980-talet. Bidragsutvecklingen och verksamhetens förändringar tas upp. 
Den ekonomiska situationen m. fl. förhållanden i studieförbundens lokal
avdelningar belyses. 

I rapportens andra del berörs främst frågor om mål och syfte med 
verksamheten. Man beskriver studieförbundens roll och uppgifter i 90-
takts samhälle och folkbildningsmålcn och syftet med statens stöd till 
verksamheten diskuteras. Frågor om förhållandet mellan mål och daglig 
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verksamhet belyses och målstyrning ställs upp som ett alternativ till det 
rcgelsystcm som nu gäller. 

I rapporten föreslår SÖ att antalet högschablontimmar skall fastställas 
som ett fast antal. Antalet sådana timmar skall, enligt SÖ. uttrycka bi
dragsgivarens ambitionsnivå för den verksamhetsomfattning man är be
redd att stödja. Antalet högschablontimmar bör inte ändras alltför ofta. 
och förändringar av timramen bör ses som uttryck för ändrad ambitions
nivå från statens sida. SÖ menar att om ambitionsnivån för anslaget knyts 
till antalet högschablontimmar bör. som en konsekvens av detta. bidrags
beloppet per timme i princip följa kostnadsutvecklingen. Den årliga för
delningen mellan studieförbunden bör upphöra. I samband med att nämn
da förändringar görs av statsbidragssystemet bör bidragsnivån återställas 
till den ambitionsnivå som fanns vid införandet. SÖ föreslår att föränd
ringarna av statsbidragssystcmet skall införas budgetåret 1989/90. Vidare 
föreslår SÖ en försöksverksamhet med början budgetåret 1990/91 avseen
de ett nytt, målstyrt statsbidragssystcm. 

Statens kulturråd 

Under anslagsposten Bidrag till kulturverksamhet begär kulturrådet en 
ökning med 25 377 000 kr.. varav 20 milj. kr. utgör förstärkning av bidra
get och 5 3 77 000 kr. kompensation för kostnadsutvecklingen. 

Kulturrådet menar att man rimligen bör sträva efter att göra studie
cirklar och kulturgrupper någorlunda jämbördiga vad gäller ekonomiska 
förutsättningar. I detta sammanhang nämns att antalet arrangemang med 
kulturgrupper har minskat under senare år - från 31 723 arrangemang 
budgct3ret 1983/84 till 28 663 budgetåret 1986/87. 

Rådet ger exempel på ekonomiska svårigheter som olika verksamheter 
har. t. ex. inom sektorn för körsång och inom dansområdet. Kulturrådet 
anför också att det kan förväntas ytterligare krav på studieförbundens 
medel för kulturvcrksamhet med hänsyn till Folkmusik- och folkdansåret 
1990. 

Anslagspostcn Bidrag till Folkbildningsförbundet och länsbildningsför
bunden föreslås öka med 660 000 kr. varav 160 000 kr. utgör kompensation 
för pris- och löneökningar och 0.5 milj. kr. en förstärkning av verksamhe
ten. Enligt kulturrådet är den föreslagna ökningen nödvändig om nämnda 
organisationer skall fullfölja sina uppgifter. 

Föredragandens Öl·erväganden 

S111diecirklar 

Under budgetåret 1987 /88 omfattade studiecirkclvcrksamhetcn ca 
I 0038 000 studietimmar. Jag bedömer all verksamheten under budgetåret 
1989/90 kommer att vara av ungefär samma omfattning. Schablonbidrag 

utgår med 99 kr. resp. 29 kr. för varje studietimme (högre resp. lägre scha
blonbidrag). Jag föreslår att det högre schablonbidraget räknas upp med 4 
kr. till 103 kr. fr. o. m budgetåret 1989/90 samt att det lägre schablonbidra-
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get höjs med I kr. dvs. till 30 kr. per studietimme. Jag beräknar antalet 
timmar med det högre schablonbidraget till 6 725 500 vilket innebär en 
ökningjämfört med innevarande budgetår med 260 500 studietimmar. 

För studiecirkeltimmar inom den s. k fria resursanvändningen utgår i 
dag ett tilläggsbidrag med 40 kr. per timme. För budgetåret 1989/90 före
slår jag att 43 kr. skall utgå för samtliga utnyttjade timmar inom denna del. 
För övriga tilläggsbidrag beräknar jag oförändrade belopp per studietim

me. 
Den sammanlagda ökningen av anslagsposten till studiecirklar blir 

54 431 000 kr. budgetåret 1989/90. 
I skrivelse den 20 september 1988 har skolöverstyrelsen (SÖ) överläm

nat rapporten Studieförbunden inför 90-talct. I en till rapporten fogad 
skrivelse föreslår SÖ förändringar av statsbidraget för studiecirkelverk
samhcten såväl på kort som på lång sikt. På längre sikt innebär förslaget att 
man minskar de formella reglerna för hur verksamheten skall vara utfor
mad för att berättiga till statsbidrag och att statsbidragssystemct i stället på 
ett mer direkt och tydligare sätt knyts till målen för folkbildningen. 

SÖ har funnit att den nuvarande kopplingen mellan verksamhetsutveck
ling och antalet studietimmar med det högre schablonbidraget för med sig 
negativa effekter på verksamheten ute i studieförbunden och att detta 
system därför bör upphöra. SÖ anför bl. a. att en icke önskvärd konkurrens 
om det begränsade antalet studietimmar med högschablonbidrag har ut

vecklats. Orsakerna är den sjunkande anslagsnivån, uttryckt dels genom 
antalet högschablontimmar och dels genom att bidragsbeloppet per timme 
inte har följt kostnadsutvecklingen samt den årliga omfördelningen av 
högschablontimmar mellan studieförbunden. SÖ föreslår därför att den 
årliga omfördelningen av högschablontimmar mellan studieförbunden 
upphör fr. o. m. budgetåret 1989/90. Beslut om antal timmar med det 
högre schablonbidraget bör grundas på en totalbedömning av verksamhe
ten och en bedömning av hur stor del av den som bör få det högre bidraget. 
förändringar av antalet studietimmar med det högre statsbidraget kan, 
enligt SÖ, ses som ett uttryck för en ändrad ambition hos statsmakterna 
när det giiller omfattningen av den verksamhet för vilken studieförbunden 
skall erhålla det högre schablonbidraget. SÖ menar vidare att om man på 
detta sätt knyter den av statsmakten fastställda ambitionsnivån till antalet 
studietimmar med ett högre schablonbidrag. är det rimligt att knyta bi
dragsbeloppet till en viss andel av den verkliga kostnaden för att genomfö
ra en studietimme. 

Enligt SÖ skulle de föreslagna förändringarna göra bidragssystemet mer 
stabilt. Antalet högschablontimmar bör i princip fördelas mellan studie
förbunden med utgångspunkt i nuvarande omfattning av verksamheten. 
Denna fördelning bör sedan ligga fast så länge det totala antalet studie
timmar med högre schablonbidrag är oförändrat. Om statsmakterna beslu
tar om en förändring av ambitionsnivån för bidraget till studiecirkelverk
samhetcn och därvid ändrar det tillgängliga antalet studietimmar bör en 
justering av fördelningen mellan studieförbunden göras med utgångspunkt 
i verksamhetens utveckling under tiden från den närmast föregående för-
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delningen. SÖ anser dock att det bör finnas en möjlighet till omfördelning i 
det fall något studieförbund minskar sin verksamhet kraftigt. 

För egen del vill jag anföra följande. I rapporten Studieförbunden inför 
90-talet. En analys av studieförbundens situation, verksamhet och uppgif
ter har SÖ utförligt bl. a. granskat och analyserat olika effekter av det 
bidragssystem för studiecirkelverksamheten som infördes budgetåret 
1981/82 (prop. 1980/81:127, UbU 36. rskr. 386). Av rapporten framgår 
det mycket tydligt att nuvarande system för statens bidragsgivning till 
studiecirkelverksamheten för med sig vissa negativa effekter. Det faktum 
att det i dag sker en årlig omfördelning till studieförbunden av antalet 
studietimmar med det högre schablonbidraget, leder till att det enskilda 
studieförbundet tvingas in i en jakt på studietimmar för att inte förlora sin 
relativa andel av högschablontimmarna. Bidragssystemet kan därigenom, 
genom sin konstruktion, störa studieförbundens arbetsro och kvaliteten på 
verksamheten kan i vissa fall bli lidande. 

Jag föreslår därför att det totala antalet studietimmar med det högre 
schablonbidraget försöksvis skall ligga fast under den kommande treårspe
rioden, dvs. fr. o. m. budgetåret 1989/90 t. o. m. budgetåret 1991192. För 
vart och ett av dessa tre budgetår bör det totala antalet studietimmar med 
högschablonbidrag uppgå till 6 725 500. Antalet högschablontimmar bör 
för budgetåret 1989/90 fördelas mellan studieförbunden enligt 21 ~ andra 
stycket förordningen ( 1981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 
Den därvid gjorda fördelningen skall därefter i princip ligga fast under de 
två nästföljande budgetåren. SÖ bör dock ha en möjlighet till omfördel
ning under treårsperioden. för det fall något studieförbund minskar sin 
verksamhet med 10% eller mer. Det bör vidare ankomma på SÖ att 
bedöma om sådana skäl finns att Svenska idrottsrörelsens studieförbund 
(SISU) bör få bidrag för fler högschablontimmar än vad som eljest kan 
utgå enligt nämnda bestämmelse. 

Enligt min mening bör låsningen av antalet studietimmar med hög
schablonbidrag prövas under den nämnda treårsperioden. Därefter bör 
ställning tas till om antalet högschablontimmar även fortsättningsvis bör 
fastställas för en längre period. 

I missivskrivelsen till SÖ:s rapport om studieförbunden föreslås även 
långsiktiga förändringar av statsbidragssystemet till studieeirkelverksam
hcten. SÖ föreslår, att beslut nu skall fattas om att starta en försöksverk
samhet, under vilken möjligheterna att på sikt ersätta nuvarande regelsys
tem för statsbidrag till studiecirklar med en mer renodlad målstyrning 
skall prövas. Förslaget innebär att statsbidraget tydligare knyts till folk
bildningens m:il samt minskar de formella reglerna för verksamheten. 

Jag har med intresse tagit del av rapporten Studieförbunden inför 90-ta
let. Det förslag som avser försöksverksamheten och som berör studiecir
kclwrksamheten på längre sikt skiljer sig radikalt fr:ln det nuvarande 
systemet. Det innebär, som tidigare har nämnts, en övergång frän det 
nuvarande relativt regelstyrda statsbidragssystemet till ett system som 
mera bygger på målstyrning av verksamheten. 

I dag formukrar studieförbunden själva i stor utsträckning målen för sin 
verksamhet. Den försöksverksamhet som SÖ föreslår. kräver därför, som 
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SÖ också framhåller, noggranna överväganden om hur och av vem verk
samhetens mål skall formuleras. De kommunala bidragen till studieför
bundens verksamhet är i huvudsak knutna till den statsbidragsberättigade 
verksamheten. Det krävs därför överläggningar med bl. a. berörda kom
muner om hur deras bidrag skall utformas under försöksverksamheten. Jag 
delar således SÖ:s mening att det krävs ett omfattande förberedelsearbete 
inför en försöksverksamhet av detta slag. Min uppfattning är att det kan 
komma att visa sig motiverat att bedriva flera olika parallella försök och 
jag anser det bl. a. av denna anledning ännu vara för tidigt att bedöma hur 
ett framtida nytt statsbidrag bör konstrueras liksom hur en försöksverk

samhet bör utformas. 
Vad jag här har redogjort för berör frågor av stor principiell betydelse. 

Jag avser därför att snarast föreslå regeringen att återkomma till riksdagen 

med förslag om riktlinjer för ett nytt statsbidragssystem samt om den eller 
de försöksverksamheter som kan komma att behövas. 

Kull urrerksamhet 

Budgetåret 1988/89 utgår statsbidrag med I 07 546 000 kr. till kulturverk
samhet i studieförbund m. m. 

Kulturrådet har i sin anslagsframställning framhållit vikten av en ut
byggnad av studieförbundens verksamhet. Den verksamhet som anordnas 
inom detta område är betydande både vad gäller dess mångfald som det 
antal deltagare som på detta sätt kommer i kontakt med olika kulturar
rangemang. De nuvarande grunderna innebär att stödet till kulturvcrk
samhet avser två huvudformer av aktiviteter, nämligen dels kulturpro
gram dels gruppverksamhet. Kulturprogrammen avser arrangemang som 
framförs för publik, gruppverksamhet avser den fortlöpande verksamhe
ten under en period i musikensembler, körer, dans- och teatergrupper 
m. m. Den redovisade statistiken för 1986/87 över verksamheten visar att 
studieförbunden anordnat 98 300 kulturprogram med 559 000 medverkan
de och ca I 0 milj. besökande. Antalet kulturgrupper var 29 200 med 
430 700 deltagare. Härutöver anordnades genom länsbildningsförbunden 
3 200 kulturprogram med 382 000 deltagare. 

Från kulturpolitisk synpunkt intar, enligt min mening, kulturverksam
heten i folkbildningen en nyckelroll. Genom denna knyts viktiga kontakter 
mellan yrkesmässigt skapande, amatörverksamhet och ett i övrigt aktivt 

deltagande i kulturlivet. Härigenom förbättras möjligheterna för nya grup
per att komma i kontakt med viktiga inslag i kulturlivet. Genom organisa
tionsanknytningen finns också goda förutsättningar för en ökad geografisk 
spridning. De förut redovisade siffrorna visar att kulturverksamheten har 
en betydande omfattning. Det finns också ett starkt intresse frän studieför
hunden och andra anordnares sida för att utveckla aktiviteten på området. 
Det statliga bidraget är en väsentlig faktor för förutsättningarna härför. 
Ökar detta stöd stimuleras det ideella engagemanget liksom möjligheterna 
till stöd från kommuner och landsting. För budgetåret 1989/90 beräknar 
jag således en ökning jämte prisomräkning med 17 454 000 kr. vilket inne-
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bär att 125 000000 kr. utgår för kulturverksamheten under budgetåret. I Prop. 1988/89: IOO 
denna fråga har jag samrått med statsrådet Göransson. Bil. l 0 

Öl'rigt 

Bidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader utgår budget
året 1988/89 med 58 636 000 kr. För budgetåret 1989/90 beräknar jag en 
prisomräkning med 2 345 000 kr. Till Folkbildningsförbundet och till läns
bildningsförbunden utgår bidrag med 3 208 000 kr. innevarande budgetår. 
Utöver prisomräkning med 129 000 kr. föreslår jag en ökning av medlen 
för detta ändamål med 200000 kr. 

Bidrag till studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsar

betc utgår budgetåret 1988/89 med 29 345 000 kr. För budgetåret 1989/90 
beräknar jag en prisomräkning med I 174000 kr. 

Bidraget till studieförbundens verksamhet för handikappade utgår för 
att täcka kostnader för att på olika sätt underlätta för personer med olika 
funktionsnedsättningar att delta i studiecirkelstudier. Budgetåret 1988/89 
uppgår bidraget till 18 840000 kr. För budgetåret 1989/90 föreslår SÖ en 
ökning av denna anslagspost med I 700000 kr. utöver prisomräkning. 

Jag anser det vara en angelägen uppgift för samhället att i möjligaste 

mån underlätta för dem som har funktionshinder att delta i studiecirklar. 
Jag föreslår därför att. utöver prisomräkning med 754000 kr., anslagspos
ten tillförs ytterligare 1 969 000 kr. Härigenom kan deltagare med funk
tionshinder i högre grad än tidigare tillförsäkras samma möjligheter som 
övriga deltagare att vara med i studiecirkelverksamhet på sina egna vill
kor. 

Anslaget bör tillföras 70 milj. kr. av de medel som tillfaller statsvcrket 
genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

1 lemställan 

fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om fördelningen av studie

timmar med det högre schablonbidraget under budgetåren 1989/90 
- 1991/92, 

2. godkänna att 70000000 kr. av de medel som tillfaller statsver
ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 an
vänds till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden 
m.m. 

3. till Bidmg till studieförbundrn 111. 111. för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på I 119 828 000 kr. 

146 



C 5. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

260014217 
312 957 000 
331 722000 

Från anslaget betalas kostnader för statsbidrag till grundläggande 
svenskundervisning (grund-sfi) och påbyggnadsundervisning (påbyggnads

sfi ). De grundläggande bestämmelserna om grund-sfi finns i lagen 
( 1986: 159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare. För 
grund-sfi lämnas statsbidrag till kommunerna enligt bestämmelserna i 
förordningen (1986: 207, ändrad 1988: 813) om grundläggande svenskun
dervisning för invandrare. För påbyggnads-sfi i studieförbunden utgår 
statsbidrag enligt bestämmelserna i förordningen (1986: 208, ändrad 
1988: 814) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i 

svenska språket för invandrare. Statsbidrag utgår med 336 kr. per under
visningstimme i grund-sfi och med 294 kr. per studietimme i påbygg

nads-sfi inom studieförbunden. 
Ur anslaget betalas även kostnader för fortbildning av lärare, pedago

giskt utvecklingsarbete och viss kompetensgivande utbildning för lärare. 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning 20 250000 kr. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) utgår från ett i princip oförändrat antal under
visningstimmar för grundläggande svenskundervisning för invandrare 
(grund-sfi ). 

3. SÖ beräknar ytterligare 1 700 undervisningstimmar till kommuner 
som har färre än sex deltagare i grund-sfi och inte kan samordna sin 
undervisning med annan kommun eller med grundvux. Kostnaderna här~ 
för beräknas till 609 000 kr. 

4. SÖ bedömer att totalt 500 000 kr. erfordras till särskilda :itgärder för 
handikappade deltagare i grund-sfi. 

5. SÖ beräknar medel för en utökning av antalet tidigare invandrare, 
som deltar i grund-sfi. från I 500 till 4 000. Kostnaden härför beräknas till 
34 511 000 kr. SÖ har dock inte kunnat finansiera en sådan reform genom 
omprioritering. 

6. SÖ föreslår att statsbidraget för grundläggande svenskundervisning 
för invandrare räknas upp till 358 kr. per undervisningstimme och att 
statsbidraget för påbyggnadsundervisning i svenska för invandrare räknas 

upp till 303,45 kr. per undervisningstimme. varav 2,45 kr. för studieför
bundens centrala administration. 

7. SÖ föreslår att 4 517000 kr. avsätts för fortbildning, pedagogiskt 
utvecklingsarbetc och viss kompetensgivande utbildning för lärare. 

8. SÖ beräknar medclsbehovct under anslaget för budgetåret 1989/90 till 

368 718 000 kr. 
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Föredragandens öven·äganden 

Jag har vid min medelsberäkning utgått från oförändrad undervisningsvo
lym för såväl den grundläggande svenskundervisningen (grund-sfi) som för 
påbyggnadsundcrvisningcn i studieförbund (påbyggnads-sfi). Jag beräknar 
således ett behov av 702 000 undervisningstimmar i grund-sfi och l 87 200 
studietimmar i påbyggnads- sfi för budgetåret 1989/90. 

Schablonbidrag till kommunerna utgår för närvarande med 336 kr. per 
undcrvisningstimme i grund-sfi. Schablonbidraget bör höjas med 20 kr. till 
356 kr. Jag är inte beredd biträda skolöverstyrelsens (SÖ) förslag om 
särskilda resurser till kommuner med färre deltagare än sex i grund-sfi eller 
särskilda resurser för handikappade deltagare i grund-sfi. Det sammanlag
da statsbidraget till kommunerna för grund-sfi beräknar jag till 
249 908 000 kr. 

Regeringen har genom beslut den 3 november 1988 medgivit att statsbi
drag får utgå med 284 kr. per timme för 93 600 studietimmar och med 294 
kr. per timme för högst 93 600 studietimmar till studieförbunden för deras 
verksamhet med påbyggnads-sfi under innevarande budgetår. Genom be
slutet får studieförbunden en genomsnittlig täckning för ökade löner för 
cirkelledarc utifrån avtal mellan Folkbildningsförbundet och Svenska 
facklärarförbundet. För nästkommande budgetår bör statsbidrag utgå med 
312 kr. per studietimme. Jag beräknar 2 kr. 15 öre per studietimme för 
studieförbundcns centrala administration, en ökning med 15 öre per tim
me samt oförändrat I 300 000 kr. för uppsökande verksamhet och barntill
syn. Sammanlagt beräknar jag 58 238 000 kr. för påbyggnads-sfi inom stu
dieförbund. 

För fortbildning och viss kompetensgivande utbildning av lärare samt 
pedagogiskt utvecklingsarbete beräknar jag för budgetåret 1989/90 
4494000 kr. 

För grund-sfi för invandrare som kommit till Sverige fön: den I januari 
1985 (s. k. tidigare invandrare) beräknar jag ett oförändrat behov av 53 600 
undervisningstimmar. Kostnaderna härför beräknar jag till 19 082 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om timram för påbyggnads-sfi 

inom studicförbund. 
2. godkänna vad jag har förordat om timram för grund-sfi för 

tidigare invandrare. 
3. till Underrisning Ji"ir inrandrarc i srcnska spräkc1 111. m. för 

budgetåret l 989/90 anvisa ett förslagsanslag på 331 722 000 kr. 
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C 6. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

585 719 880 
542819000 1 

564 905000 
1 Av anslaget för budget:lret 1988/89 har 4 233 000 kr. inte ställts till skolöv..:rstyrd
scns disposition till följd av tillämpandrt av rn utgiftsram. 

Från anslaget lämnas statsbidrag till driftkostnader för 128 folkhögsko
lor enligt folkhögskoleförordningen (1977: 551, omtryckt 1983: 510) i form 
av ett schablonbidrag per elevvecka beräknat genom att talet 0,0036 mul
tipliceras med årskostnaden för lärarlön enligt L 13: 6 jämte sociala avgif
ter. Sedan budgetåret 1983/84 har varje skolas statsbidragsberättigade 
volym begränsats. För budgetåret 1988/89 garanteras varje folkhögskola 
statsbidrag för en verksamhetsvolym motsvarande i huvudsak genomsnit
tet av skolans genomförda verksamhet 1985/86 och 1986/87. För verksam
het därutöver lämnas bidrag i den mån den för hela skolformen begränsa
de bidragsvolymen inte överskrids. 

För handikappades folkhögskolestudier lämnas bidrag till extrastöd 
samt bidrag till extra förstärkningsåtgärder. Bidrag till extrastöd utgår 
dessutom inom en begränsad ram för mer omfattande musikundervisning 
vid vissa folkhögskolor. 

Vidare bekostas vissa speciella statsbidrag med medel ur anslaget. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste 
budgetåren framgår av följande uppställning. 

Hudget:'lr Antal deltagare Antal deltagare Antal deltagare 
Kurser om minst Kurser kortare sammanlagt 
15 veckor än 15 veckor 

1983/84 16600 232 900 249 500 
1984/85 17100 231 700 248 800 
1985/86 17 500 241200 258 700 
1986/87 18000 237400 255400 
1987 /88 18400 223 600 242000 

I. Pris- och löneomräkning 19 220000 kr. 
2. Den form för begränsning av folkhögskolans undervisningsvolym, 

som gäller fr. o. m. budgetåret 1985/86, innebär att enskild folkhögskola 
för budgetåret 1989/90 skall garanteras statsbidrag för en volym som 
baseras på genomsnittet av verksamhetens omfattning budgetåren 1986/87 
och 198 7 /88 och att ytterligare statsbidrag skall utges i den mån folkhög
skolans samlade verksamhet inte överskrider en fastställd totalvolym. 
Skolöverstyrelsen (SÖ) konstaterar att denna totalvolym, som en följd av 
inrättandet av nya folkhögskolor under senare år, måste ökas med I 0 359 
bidragsveckor. 

SÖ föreslår att totalvolymen minskas med 150 bidragsveekor avseende 
särskilt statsbidrag till de av Birka och Viskadalens folkhögskolor bedrivna 

fritidsledarutbildningarna. 
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SÖ föreslår således att den totala volymen för folkhögskolans reguljära 
verksamhet skall uppgå till högst (701200 + 10509 -150 =) 711559 
bidragsvcckor. 

3. Av olika skäl. bl. a. har en kommittc tillkallats för att utreda vissa 
frågor rörande folkhögskolan. tillstyrker SÖ inte någon framställning om 
inrättande av nya folkhögskolor inför budgetåret 1989/90. 

4. I mcdelsbcräkningen för anslaget har vissa bidrag enligt bestämmelser 
i folkhögskoleförordningen tidigare inte beaktats eller justerats. SÖ före
slår för att undvika underbudgctering av anslaget att det allmänna bidraget 
under vissa delposter räknas upp med sammanlagt 50 941 000 kr. 

5. SÖ föreslår att anslagsposten Extra förstärkningsåtgärdcr utöver till
läggsschabloncn för handikappades folkhögskolestudier samt bidrag för 
elevassistans räknas upp med 2 000 000 kr. utöver pris- och löneomräk
ning. 

6. SÖ föreslår att anslagsposten Kostnader för vissa korta kurser för 
handikappade m. m. ökas med 200000 kr. utöver pris- och löneomräkning 
i syfte att ytterligare kurser för medicinskt handikappade skall kunna 
anordnas. 

7. SÖ föreslår att anslagsposten Medel för utbildningar av tolkar för 
döva och dövblinda samt tolkutbildare och teckenspråkslärare delas i två 
anslagsposter, varvid utbildning av teckenspråkslärare behandlas för sig. 

Därvid överförs I 288 000 kr. inkl. pris- och löneomräkning för tcc
kcnspråkslärarutbildning till den nya anslagsposten. Anslagsposten räknas 
därutöver upp med 1209 000 kr. Den nya anslagsposten Utbildning av 
teekenspråkslärare uppgår därefter till totalt 2 497 000 kr. 

För utbildning av tcckenspråkstolkar samt tolkar för vuxendöva och 
dövblinda föreslår SÖ en uppräkning med 3 308 800 kr. utöver pris- och 
löneomräkning till totalt 7 898 000 kr. Vid beräkningen har I 288 000 
kr. avseende teckenspråkslärarutbildning överförts till den nya anslagspos
ten. 

Medclsbehovet under förslagsanslaget Bidrag till driften av folkhögsko
lor beräknas för budgetåret 1989/90 till 622 255 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Bidagsgrundande underrisningsvolym 

I 1988 års budgetproposition uppgår den statsbidragsberättigade volymen 
för folkhögskolans reguljära verksamhet till 707 500 bidragsveckor. Till 
följd av tillämpande! av en utgiftsram får 6 300 bidragsveckor av den 
totala volymen inte användas. Budgetåret 1988/89 uppgår därför den 
tillgängliga statsbidragsberättigade volymen för folkhögskolans reguljära 
verksamhet till 70 I 200 bidragsveckor. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag 70 I 050 bidragsvcckor. Jag har 
därvid. i likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) minskat antalet bidragsveckor 
med 150 för det särskilda bidrag som utgår för fritidsledarutbildning vid 
Birka och Viskadalens folkhögskolor. 

Inför budgetåret 1988/89 visade det sig att den framräknade garanterade 
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bidragsnivån för folkhögskolorna skulle överstiga den av regeringen i 1988 
års budgetproposition angivna totalvolymen. Anledningen till detta var 
bl. a. dels att det sammanlagda antalet genomförda bidragsveckor kontinu
erligt ökat under en följd av år, dels att det var nödvändigt att tillföra 
nytillkomna mindre skolor ytterligare bidragsveckor för att de successivt 
skall få en rimlig omfattning på sin verksamhet. I skrivelse till regeringen 
informerade SÖ om bristen på bidragsveckor för folkhögskoleverksamhe
ten. Mot denna bakgrund meddelade regeringen särskilda föreskrifter i 
förordning om fördelning av folkhögskolans undervisningsvolym (SÖ-FS 
1988: 116. 3-4). Dessa föreskrifter innebar att den garanterade bidragsvo
lymen för varje bidragsberättigad folkhögskola skulle minskas med högst 
I %. Därefter skulle SÖ fördela dessa bidragsveckor på de nytillkomna 
skolorna. 

För budgetåret 1989/90 beräknar SÖ att det totala antalet bidragsveckor 
måste ökas med drygt I 0 000 för att det skall bli möjligt dels att garantera 
varje folkhögskola statsbidrag för den volym bidragsveckor som utgör 
genomsnittet av de två näst föregående verksamhetsåren dels att nya 
folkhögskolor skall ges tillfälle att vidga sin verksamhet upp till en volym 

av 4000 bidragsveckor. 
För att möjliggöra en ökning av antalet bidragsveckor till de nytillkomna 

mindre folkhögskolorna inom en totalram av 701 050 bidragsveckor torde 
det även inför budgetåret 1989/90 bli nödvändigt att minska varje folkhög
skolas garanterade bidragsvolym med ca I%. Jag föreslår att regeringen 
inhämtar riksdagens bemyndigande att vidta de åtgärder som erfordras för 
att möjliggöra en omfördelning av antalet bidragsveckor till förmån för 
folkhögskolor som tillkommit sedan budgetåret 1980/81 så att dessa kan få 
en rimlig omfattning på sin verksamhet. 

Styrelsen för Svenska röda korset och Södermanlands läns landsting har 
fört förhandlingar om en överlåtelse av huvudmannaskapet för Grips
holms folkhögskola från landstinget till Svenska röda korset. Svenska röda 
korset och Södermanlands läns landsting har i en gemensam skrivelse 
anhållit om att statsbidraget till drift av Gripsholms folkhögskola, beräk
nat på antalet bidragsveckor enligt gällande ordning, i sin helhet överförs 
från Södermanlands läns landsting till Svenska röda korset. Vidare anhålls 
om att beslut om överförande av statsbidrag gäller fr. o. m. den I juli 1990. 

SÖ har yttrat sig i ärendet den 2 december 1988. Enligt yttrandet har SÖ 
inget att erinra mot att Svenska röda korset går in som huvudman för en 
folkhögskola och anför bl. a. att en folkhögskola med den föreslagna inrikt
ningen är väl förenlig med gällande mål och riktlinjer för folkhögskolan. 
SÖ menar dock att formerna och villkoren för förändring av en folkhög
skolas huvudmannaskap är en fråga som bör prövas av den nu arbetande 
folkhögskolekommitten. I avvaktan på kommittens prövning av hithöran
de frågor vore det, enligt SÖ:s mening, olyckligt att nu skapa prejudikat i 
fråga om formerna för och villkoren vid en huvudmannaskapsförändring. 
SÖ förordar således att formerna och villkoren för en överföring av huvud
mannaskapct för Gripsholms folkhögskola inte slutligt läggs fast i avvak
tan på att ställning kan tas till folkhögskolekom mittens förslag. 

För egen del vill jag anföra följande. Det faktum att folkhögskolekom-
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mitten har i uppdrag att bl. a. se över frågor rörande former och villkor för 
överförande av statsbidragsberättigad folkhögskoleverksamhet till en ny 
huvudman, kan i och för sig motivera att ärendet får anstå. Enligt vad jag 
har erfarit har parterna emellertid fört förhandlingar under en längre tid i 
syfte att förändra huvudmannaskapet på sätt som tidigare har beskrivits. I 
slutet av år 1988 hade man för avsikt att upprätta avtal som omfattar bl. a. 
det arbetsgivaransvar som Svenska röda korset tar över gentemot befintlig 
personal samt ansvar för folkhögskolans fastigheter. Med hänsyn till den 
långtgående planeringen av huvudmannaskapsbytet anser jag att ett för
dröjt beslut i frågan skulle kunna få negativa effekter. Jag föreslår därför 
att beslut nu skall fattas om ett godkännande av att Svenska röda korset 
fr. o. m. budgetåret 1990/91 får bedriva statsbidragsberättigad verksamhet 
vid Gripsholms folkhögskola. Jag vill dock betona att mitt förslag, av skäl 
som tidigare har redovisats, är att se som en engångslösning. Folkhögskole
kommitten skall s~ledes utreda frågan om eventuellt kommande överfö
ringar av statsbidragsberättigad folkhögskoleverksamhet till ny huvudman 
oberoende av detta särskilda ärende. 

Allmänt bidrag m. m. 

Det allmänna bidraget är bl. a. beroende av en på förhand fastställd årslö
nekostnad. I likhet med tidigare budgetår beräknar jag nämnda lönekost
nad efter lönegrad L 13 ålderstilläggsklass 6. För den reguljära verksamhe
ten beräknar jag 487 587 000 kr. ( + 16,2 milj. kr.), för den kvalificerade 
musikundervisningen 9066000 kr. (+312000 kr.) och för den särskilda 
resursen i form av en tilläggsschablon för handikappades studier 
13 908 000 kr. ( + 46 7 000 kr.). 

För de korta kurserna för vuxna dövblinda med anhöriga föreslår jag 
659 000 kr. ( + 35 000 kr.) och för tilläggsbidrag för tjänstledighetslöner 
9 188 000 kr. ( + 487 000 kr.), varav 444 700 kr. avser fortbildningsåtgärder 
till skolledare. För kallortstillägg beräknar jag 1123000 kr. (+60000 kr.) 
och för semesterlönetillägg och viss avlöningsförstärkning 6 004 000 kr. 
( + 252 000 kr.). För undervisning i samiska språk och samcslöjd vid Sa
mernas folkhögskola beräknar jag 449 000 kr. ( + 24 000 kr.). 

Sammantaget beräknar jag anslagsposten allmänt bidrag m. m. till 
527 990000 kr. ( + 17 837 000 kr.) under budgetåret 1989/90. 

Swdier.for 1·u.rna med olikajlmktionshinder m. 111. 

För personer med funktionshinder kan folkhögskolan vara ett särskilt väl 
anpassat utbildningsaltcrnativ beroende bl. a. på dess speciella studieform 
och möjligheten till internatboende. Utvecklingen har också visat att folk
högskolorna i stor utsträckning är beredda att öka tillgängligheten för 
studerande med olika slags funktionsnedsättningar. SÖ har i sin anslags
framställning framhållit behovet av ökade medel för att tillgodose skolor
nas behov av olika förstärkningsåtgärder som möjliggör folkhögskolestudi
er för handikappade. 

Det arbete som många folkhögskolor lägger ned för att på olika sätt 
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underlätta för personer med funktionshinder att delta i studier är självfal~ 
lct mycket angeläget. De medel som anslås under anslagsposten får använ
das för att på skilda sätt öka tillgängligheten för handikappades folkhög
skolestudier. Särskilda medel utgår också för undervisning i teckenspråk 
vid folkhögskola för syskon över sju år till döva, hörselskadade eller 

talskadade elever. 
För att utveckla möjligheterna för handikappade att bedriva studier vid 

folkhögskolor föreslår jag ytterligare 2 milj. kr. för förstärkningsåtgärder 
för handikappades folkhögskolestudier. Med pris- och löncomräkning be
räknar jag 12 682 000 kr. ( + 2 534 000 kr.) för detta ändamål för budgetåret 

1989/90. 
Fr. o. m. budgetåret 1984/85 kan bidrag enligt 87 § folkhögskoleförord

ningen användas för föräldrar till döva. hörselskadade eller talskadade 
barn vid genomgång av teckenspråkskurs vid folkhögskola. Detta bidrag 

bör få utgå även för teckenspråksstudier som bedrivs av annan nära 
anhörig, t. ex syskon över sju år eller mor- och farföräldrar. Jag avser att 
senare återkomma till regeringen med förslag om närmare föreskrifter i 

detta hänseende. 
Jag vill i detta sammanhang meddela att jag. efter samråd med statsrå

det Lindqvist. under anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbild
ningar kommer att föreslå att särskilda medel anslås för att täcka utgifter
na för ett studiesocialt stöd till föräldrar till döva eller gravt hörselskadade 
barn som vill delta i kurser i teckenspråk. 

Bidrag utgår dels för korta anpassningskurser för synskadade, vuxen
döva. afatiker och för deltagare med andra medicinska handikapp dels för 
heminstruktörsutbildning. Kurserna planeras och genomförs i nära samar
bete mellan berörda handikappförbund. folkhögskolorna och SÖ. De korta 
kurserna tjänar. utöver syftet att stärka de berördas beredskap att leva med 
sitt handikapp. också som stimulans till fortsatta studier. 

I likhet med SÖ anser jag det vara angeläget att denna verksamhet byggs 
ut och utvecklas samt att nya handikappgrupper får möjlighet till den 
stimulans och den hjälp att klara den nya livssituationen som dessa kurser 
har visat sig ge. l enlighet med SÖ:s förslag föreslår jag således att ytterliga
n: 200000 kr. skall tillföras denna anslagspost. Det blir därmed möjligt att 
anordna fem nya kurser för personer med medicinska handikapp. Med 
pris- och löneomräkning beräknar jag 8495000 kr. (+640000 kr.) för 
dessa ändamål. 

Under innevarande budgetår anvisas medel för utbildning av tecken

språkstolkar. tolkar för vuxendöva och dövblinda samt av tolkutbildarc 
under en anslagspost. SÖ föreslår nu att nämnda anslagspost skall delas 
upp i två; en för tolkutbildningen och en för teckenspråkslärarutbildning

en. Eftersom det, för SÖ:s del, torde vara administrativt mer lätthanterligt 
med en uppdelning av anslagsposten. biträder jag förslaget. 

Under innevarande budgetår utgår 5 526 000 kr. under anslagsposten, 

varav 4 238 000 till tolkutbildningen och 1288 000 kr. till teckenspråks
lärarutbildningen. 

Det är självfallet mycket angeläget att öka kommunikationsmöjligheter
na för dem som har sådana funktionsnedsättningar att deras förutsättning-
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ar för att kommunicera med sin omgivning är begränsade. Behovet av 
tolkar för hörselskadade. vuxendöva, döva och dövblinda är i dag stort. 
Jag föreslår därför, i likhet med SÖ, en kraftig utbyggnad av denna verk
samhet med 3 309000 kr. Med prisomräkning (204000 kr.) beräknar jag 
medel för detta ändamål med 7 7 51 000 kr. budgetåret 1989/90. 

Bristen på utbildade teckenspråkslärare i tolkutbildningen och i andra 
utbildningsformer är i dag mycket stort. I avvaktan på att en reguljär 
utbildning kan byggas upp för denna grupp föreslår SÖ att Västanviks 
folkhögskola tillförs resurser för att genomföra en tvåterminers utbildning 
för teckenspråkslärare. För en utbyggnad av teckenspråkslärarutbildning
en föreslår SÖ ytterligare medel med I 209 000 kr. 

Jag biträder SÖ:s förslag till en utbyggnad av teckenspråkslärarutbild
ningen och beräknar inkl. prisomräkning 2 559 000 kr. ( + I 271 000 kr.) för 
budgetåret 1989/90. 

Öl'rigt 

Till Finska folkhögskolan och till Samernas folkhögskola utgår ett särskilt 
bidrag per genomförd och statsbidragsberättigad elevvecka som kompen
sation för uteblivet landstingsbidrag. Budgetåret 1989/90 beräknar jag 
detta bidrag till högst I 911 000 kr. ( + I 01 000 kr.). 

Medel för SÖ:s konferenser med företrädare för folkhögskolan beräknar 
jag till 113000 kr. (+4000 kr.). För särskilda åtgärder i anslutning till 
folkhögskolans kulturarbete utgår medel dels för att göra det möjligt för ett 
begränsat antal kulturarbctare att bo och verka vid folkhögskolor under 
någon månad per år dels ett särskilt bidrag för utbildning som anordnas för 
reparation och byggande av stråkinstrument vid Hantverkets folkhög
skola. För nämnda kulturverksam heter beräknar jag 204 000 kr. ( + 11 000 
kr.). 

För de s. k. sam rådskretsarna beräknar jag 290 000 kr. ( + 14 000 kr.) och 
det särskilda bidraget till Vårdinge folkhögskola till 167000 kr. (+9000 
kr.). 

Efter förslag i prop. 1986/87: 25 med förslag om tilläggsbudget I till 
statsbudgeten för budgetåret 1986/87 (UbU 8. rskr. I 04) beslöt riksdagen 
att ett särskilt bidrag skulle anslås till Stiftelsen Vuxenutbildarcentrum i 
Linköping. Vid bildandet av centret bedömde stiftarna att verksamheten 
på sikt skulle bedrivas på uppdragsbasis. Nämnda bidrag skulle därför 
begränsas till att utgå med 1 milj. kr. under tre år dvs. under vart och ett av 
budgetåren 1986/87 -1988/89. Enligt SÖ är centret fortfarande i behov av 
ett statligt bidrag för att trygga en basorganisation för dess verksamhet. Jag 
föreslår att bidrag jämte prisomräkning, I 080 000 kr. ( + 50 000 kr.). skall 
utgå även under budgetåret 1989/90. Statligt bidrag för Stiftelsen Vuxenut
bildarcentrum kommer därmed att ha anslagits under fyra budgetår. Där
med räknar jag med att centret skall ha funnit former för sin fortsatta 
verksamhet som inte kräver fortsatt statsbidrag. 

Bidraget till Folkhögskolornas informationstjänst beräknar jag till 
558000 kr. (+30000 kr.) och det särskilda bidraget för att täcka ev.drift-
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underskott vid Samernas folkhögskola till 838 000 kr. ( + 38 000 kr.) bud
getåret 1989/90. 

Under förevarande anslag kommer fr. o. m. budgetåret 1989/90 att be
räknas medel dels för Nordkalottlinjen vid Tornedalcns folkhögskola dels 
för Föreningen Nordisk folkhögskola i Gencve. Innevarande budgetår 
upptas medel för nämnda verksamheter under anslaget H 5. Bilateralt 
nordiskt kultursamarbete. Till Nordkalottlinjen vid Tornedalcns folkhög
skola utgår innevarande budgetår 33 000 kr. Med prisomräkning beräknar 
jag 34 000 kr. budgetåret 1989/90. Till Föreningen Nordisk folkhögskola i 
Geneve har för budgetåret 1988/89 195 000 kr. anslagits. För budgetåret 
1989/90 föreslår jag en ökning av bidraget med 38 000 kr. inkl. prisomräk
ning. Jag beräknar denna an slagspost till 233 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om folkhögskolans undervis

ningsvolym. 
2. bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som erfordras för 

att möjliggöra en omfördelning av antalet bidragsveckor så att även 
folkhögskolor som tillkommit sedan budgetåret 1980/81 kan få en 
rimlig omfattning på sin verksamhet. 

3. godkänna att Svenska röda korset får bedriva statsbidragsberät
tigad folkhögskoleverksamhet vid Gripsholms folkhögskola fr. o. m. 

budgetåret 1990/91. 
4. godkänna vad jag har förordat rörande bidrag till Stiftelsen 

Vuxenutbildarcentrum. 
5. till Bidrag till dr(fien al' ./iJ/khögsko/or m. 111. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 564 905 000 kr. 

C 7. Bidrag till viss central kurs verksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

37 132000 
38246000 
39 778000 

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till löntagarorganisationer. 
Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund samt Småföreta

gens riksorganisation för central kursvcrksamhet. 
Enligt bestämmelserna i förordningen (1970:272) om statsbidrag till 

viss central kursverksamhet (omtryckt 1983: 269) skall bidragsberättigad 
kurs omfatta minst tre kursdagar eller, i fråga om kurs som inom en för 
kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång uppdelas på flera kurstill
fällen (delkurser), sammanlagt minst tre kursdagar. Vidare skall kurs för 
att vara bidragsberättigad till inte obetydlig del avse utbildning i allmänna 
ämnen som samhällskunskap, nationalekonomi, psykologi, svenska, mate
matik eller produktionsteknik. 
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Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje organisation. Prop. 1988/89: 100 
Beloppens storlek bestäms av regeringen. Bil. I 0 

Anslaget finansieras i sin helhet av medel som tillfaller statsvcrket 
genom vuxenutbildningsavgiften. 

Skolö\·erstyrelsen 

Prisomräkning 2 294 000 kr. 

Under budgetåret 1986/87 omfattade den centrala kursverksamheten 
993 kurser, 5 620 kursdagar och 23497 kursdeltagare. 

Skolöverstyrelsen utgår från oförändrad volym under budgetåret 

1989/90. 

Föredragandens övenäganden 

Jag föreslår att anslaget räknas upp med I 532 000 kr. till totalt 39 778 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 39 778 000 kr. av de medel, som tillfaller statsver

ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90. an

vänds till att finansiera anslaget, 

2. till Bidrag till riss central k11r.1wrksamhet för budgetåret 

1989/90 anvisa ett anslag på 39 778 000 kr. 

C 8. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1987/88 Utgift 1 

1988/89 Anslag 1 

1989/90 Förslag 1 

3153361 
30870002 

4080000 
1 Avser merkostnader för kontakttolkutbildningen. Därutön·r utgår mcdd till kost
nadl·rna under anslagen Bidrag till studieförbunden m. m. och Bidrag till driften av 
folkhögskolor m. m. 
2 Av anslaget för budgct:irct 1988/89 har 8 000 kr. inte ställts till skolöverstyrelsens 
(SÖ) disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Medlen disponeras av SÖ för bidrag enligt förordningen (I 977:461) om 

statsbidrag till kon takttolkutbildning m. m. samt förordningen (SÖ- FS 

1978: 165) om ersättning för rese- och inackorderingskostnader samt er

sättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagare i kontakttolkutbildning 

m.m. 
Från anslaget betalas kostnader för kontakttolkutbildning. framtagning 

av studiematerial, pedagogiskt utvecklingsarbctc, administrativa och pe

dagogiska merkostnader för anordnarna samt information och studiesoci

alt stöd till kursdeltagare. 
Utbildning anordnas inom fem huvudområden. socialtolkning, sjuk

vårdstolkning. arbetsmarknadstolkning. arbetsplatstolkning och rättstolk

ning. För undervisning i studiecirklar ges ett särskilt statsbidrag med 59 kr. 

50 öre per studietimme. Ett särskilt statsbidrag ges också för undervisning 156 



i folkhögskolekurs. Bidraget lämnas på motsvarande sätt som förhöjt 
bidrag till musikutbildning enligt 86 ~ folkhögskoleförordningen 
(I 977: 55 L omtryckt I 983: 5 IO). Under innevarande budgetår får kontakt
tolkutbildningen vid folkhögskola omfatta högst 2 329 elevveckor med 
ökad lärartäthet. Kontakttolkutbildningen vid studieförbund fär omfatta 

högst 6 800 studietimmar. 

Skolö\·crstyrelsen 

1. Löne- och prisomräkning I 63 000 kr. 
2. SÖ föreslår att de studiesociala stöden till kursdeltagarna räknas upp 

till vuxenstudiestödsnivå, vilket beräknas medföra en kostnad av 
I 474000 kr. 

3. SÖ beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1989/90 till 
7I07000kr. 

Föredragandens överväganden 

Till följd av tillämpandet av en utgiftsram har regeringen minskat volymen 
för kontakttolkutbildning vid folkhögskola under budgetåret 1988/89 från 
2 340 bidragsveckor till att omfatta högst 2 329 bidragsveekor. 

Jag förordar ett oförändrat antal bidragsveckor för budgetåret 1989/90. 
Bidraget för merkostnader för folkhögskolekurserna för budgetåret 
I 989/90 räknas därför upp från 779 000 kr. till 794 000 kr. 

Det särskilda bidraget för undervisning i studiecirklar föreslår jag höjs 
frän 59 kr. 50 öre till 62 kr. 50 öre per studietimme. För administrativa 
och pedagogiska merkostnader för utbildningsanordnarna såvitt gäller 

studiecirkel verksamhet beräknar jag 86 600 kr. 
Jag förordar att bidraget till inackorderingskostnader höjs från 181 

kr. till 188 kr. per dygn samt resekostnadsersättningen till folkhögskolekur
ser från 221 kr. 50 öre till 230 kr. per kurstillfälle. 

Vidare förordar jag att ersättningen för förlorad arbetsförtjänst vid 
folkhögskolekurs höjs från 202 kr. till 210 kr. per dygn samt vid deltagande 
i studiecirkel från 35 kr. till 36 kr. per timme. 

Totalt beräknar jag under detta anslag ett medelsbehov av 4080000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ridrag till kontakllo/kwbildning för budgetåret 1989/90 

an visa ett förslagsanslag på 4 080 000 kr. 
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D. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Utbildningsministern anför 

Högskolans dimensionering 

Den kraftiga utbyggnaden av högskolan under hela efterkrigstiden har gett 
en hög andel högskoleutbildade på arbetsmarknaden. Tillsammans med 
övriga förändringar inom utbildningssystemet har detta varit en förutsätt
ning för den snabba strukturomvandling och produktivitetsökning som 
kännetecknat både varu- och tjänsteproduktionen. 

En fortsatt strukturomvandling och en allt starkare betoning på kun
skaps- och forskningsintensiva verksamheter förväntas nu inom hela 
OECD-området. Denna utveckling ställer stora krav på fornyelse och 
flexibilitet hos de anställda. Efterfrågan kommer att öka på personal med 
både allmän utbildning och kvalificerad specialistkompetens av olika slag. 

Befolkningsutvecklingen kommer under 90-talet att kännetecknas av 
stora förändringar av ålderssammansättningen. Antalet ungdomar kom
mer att sjunka väsentligt. Det totala antalet högskoleutbildade i den yr
kesverksamma befolkningen stiger mot ett maximum på andra sidan om 
sekelskiftet men börjar sedan minska på grund av att antalet pensionering
ar stiger successivt. Omfattningen av och tidsperspektivet för dessa för
ändringar skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. 

I prop. 1987 /88: 150, bilaga I, har aviserats en övergång till treåriga 
planeringsperioder för statsförvaltningen. Detta syftar till att skapa förut
sättningar för en långsiktig och fördjupad verksamhetsanalys och plane
ring. I prop. 1988/89: 65 har förslag lämnats om förändringar av formerna 
för högskolepolitiken i enlighet med de nämnda generella riktlinjerna. 

Sammantaget innebär de förhållanden som jag nu redovisat att kraven 
ökar på en långsiktig planering av högskolans dimensionering. Regeringen 
gav därför under våren 1988 universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) i 
uppdrag att göra en samlad bedömning av samhällets framtida behov av 

högskoleutbildade och av rekryteringen till högskoleutbildningen i första 
hand fram till år 2000. UHÄ skall därvid särskilt belysa behovet av 
strukturella förändringar inom högskoleutbildningen, såsom avvägningen 
mellan grundläggande utbildning, fortbildning och vidareutbildning. Re
kryteringen av studerande till sådana områden. där efterfrågan på högsko

leutbildad arbetskraft kan bli särskilt framträdande skall särskilt studeras. 
U H.:\ har den I 0 oktober 1988 överlämnat en rapport med en förstudie 

av de problem som skall belysas enligt regeringens uppdrag. 

I rapporten behandlar UHÄ några demografiska utgångspunkter för 
högskolans dimensionering. UHÄ framhåller att antalet högskoleutbildade 
i samhället fortsätter att öka ytterligare 10-15 år om dimensioneringen 
förblir oförändrad. Därefter sker en viss minskning till följd av att års
kullar med allt fler högskoleutbildade når pensionsåldcrn. Antalet ungdo
mar i aldrarna 19- 24 år kommer att minska under de närmaste 15 åren 
och niir sin lägsta nivå under senare hälften av 1990-talet och de första 
åren av 2000-talct: de omedelbara effekterna av detta på rekryteringen till 
högskolan kommer dock att dämpas genom den i ett internationellt per-
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spektiv unikt breda åldersmässiga sammansättningen av nybörjargrupper
na i den svenska högskolan. 

UHÄ konstaterar att gymnasieskolans dimensionering kommer att ge ett 
betydande rekryteri11gsunderlag om inga drastiska omsvängningar sker i 

intresset för olika gymnasieutbildningar. De regionala skillnaderna är 
dock stora och övergången till högskolan varierar avsevärt mellan olika 
linjer i gymnasieskolan. Högskoleutbildningen kommer emellertid att ut

sättas för hårdare konkurrens från arbetsmarknaden allteftersom ung
domskullarna minskar. 

UHÄ kommer i det fortsatta arbetet att koncentrera sina analyser till 
områden där det finns speciell risk för rekryteringsproblem och där kraven 
på noggrann planering är stor. UHÄ kommer också att göra olika antagan
den om den framtida tillströmningen genom en analys av olika förhållan
den som kan tänkas påverka efterfrågan på högskoleutbildning. 

Fortbi!dni11gens och vidare111bildni11gens roll inom högskola11 antas enligt 
UHÄ komma att öka i framtiden. Kunskaperna inom området är emeller
tid bristfälliga och UHÄ kommer därför att göra vissa studier om äldre 
studerande och göra antaganden bl.a. med ledning härav. 

UHÄ har i sin förstudie pekat på en rad frågor och problem som har en 
stor betydelse för planeringen av högskoleutbildningen under 90-talet. 
Enligt min uppfattning visar förstudien hur viktigt det är att få ett bättre 
underlag för en mera långsiktig planering av högskolans verksamhet. Flera 

frågor som UHÄ väckt behöver studeras närmare. Det är angeläget att få 
belyst vilka de långsiktiga konsekvenserna för högskolan och för arbets
marknaden blir om andelen nybörjare i högskolan är konstant i de min
skande åldersgrupperna. Många yrkesgrupper på arbetsmarknaden är i dag 
utbytbara, därför att inga särskilda kvalifikationskrav ställs på dem. För 
andra krävs speciell utbildning, såsom för lärare och sjuksköterskor. Det är 
angeläget att rekryteringen till sådana grupper säkras. UHÄ bör därför få i 
uppdrag att studera vilka utbildningar som av denna anledning behöver 
ägnas särskild uppmärksamhet i planeringen under 90-talet. Även andra 
frågor i UHÄ:s material kräver fortsatt bearbetning. Jag avser därför att 
återkomma till regeringen i denna fräga. 

En organisation för högskoleutbildning under 90-talct 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade i mars 1988 att en högskola i Blekinge. högskolan i 

Karlskrona/Ronneby. skulle inrättas den 1 juli 1989 (prop. 1987 /88: 166. 
UbU 35. rskr. 368). Beslutet var resultatet av ett utredningsarbete som 
utförts inom utbildningsdepartcmentet under ledning av en särskilt för
ordnad sakkunnig. 

Nämnda utredningsarbete omfattar också, i enlighet med riksdagens 
beslut (UbU 1986/87: 31. rskr. 352). frågan om organisationen av högsko
leutbildningen i dels Fyrstadsområdet, dvs. huvudsakligen Uddevalla. Vä
nersborg. Trollhättan och Lysekil. dels södra delen av Stockholms län. 

Utredningen har nu i rapporten Os 1988: 42 Utbyggd högskolcutbild-
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ning redovisat frågan om högskoleutbildning i Fyrstadsområdet. En sam

manfattning av rapporten bör fogas till protokollet i detta ärende som 

bilaga HU. 
I utredningen föreslås bl. a. a11 en sammanhållen planerings- och led

ningsorganisation på sikt skall skapas för högskoleutbildningen i Fyrstad 

och att en högskola därför bör inrättas i Fyrstad senast den l juli 1992. 

Mitt· ställningstagande 

Jag är inte beredd att föresla inrättande av ytterligare nya högskoleenheter. 

Skälen för detta ställningstagande är följande.· 

Behovet av och efterfrågan på högskoleutbildning har ökat sedan den 

sammanhållna högskolan infördes år 1977. Högskoleutbildningen har suc

cessivt byggts ut och differentierats. Resurserna för fortbildningen och 

vidareutbildningen har förstärks avsevärt. Den enskildes möjligheter att fä 
del av högskoleutbildning är särskilt för personer som är yrkesverksamma 

ofta beroende av att den finns tillgänglig på orten. Samtidigt har tillgång 

till högskoleutbildning blivit ett viktigt led i den regionala utvecklingen. 

Tilltron till högskolans möjligheter att bidra till att lösa problem av lokal 

och regional innebörd är stor. Inrättandet av en högskola eller en utbygg

nad av högskoleutbildningen vid en befintlig högskola har därför blivit ett 

viktigt medel att förändra och förbättra levnadsvillkoren i en region. 

I föregående budgetproposition (prop. 1987/88: 100 bil. 10. s. 30) fram

höll jag att en högskolas lokala och regionala förankring är viktig och 

värdefull. Jag anförde o..:kså att den enskilda högskolan inte ensam kan 

tillgodose de vitt skilda önskemål och förväntningar som ställs på den utan 

att varje högskola utgjorde en del i ett nätverk. där alla fördelar av en 
slagkraftig högskoleorganisation måste kunna tas till vara. 

I och med att högskolan i Karlskrona/Ronneby inrättas far varje län -
bortsett fran Gotlands län. där en särskild organisatorisk anordning ska
pats för högskoleutbildning (prop. 1987/88: 100 bil. 10. s. 33) - ätminsto
ne en högskoleenhet. I hela landet finns det därmed en organisation som 
sammantaget bör kunna tillgodose alla de skilda krav på högskoleutbild

ning som kan ställas. 

De skilda högskoleenheterna har olika kompetensprofiler och olika 

bredd pä sin utbildning. Det kan därför vara naturligt att ett universitet 

eller en högskola i ett annat län är bäst skickad ·att tillgodose behovet av 

utbildning inom ett yrkesområde i ett län. Det är i sådana fall \·iktigt att 
länsgränscrna inte uppfattas som revirgränser för den enskilda högskolan 
utan att högskolorna i stället samverkar för att tillgodose olika behov. Det 

finns i landet flera exempel pil god samverkan mellan olika universitet och 

högskolor och det är angeläget att denna samverkan fortsätter och utveck

las. 
Jag har tidigare i dag berört frågan om rekryteringen till högskoleutbild

ningen i framtiden. Under 90-talct kommer antalet ungdomar att minska. 

Den snabba utvecklingen i samhället gör att behovet av utbildning inom 

olika omr:iden samtidigt ökar. De redan yrkesarbetandes kompetens kom

mer att behöva förändras i takt med denna utveckling. Utbildningsbe-
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hoven kan vara mycket skiftande och behöva anpassas efter de förändring- Prop. 1988/89: I 00 
ar som sker eller väntas ske inom näringslivet i olika regioner. En flexibel Bil. I 0 
organisation för och inriktning av högskoleutbildningen behövs för att 
möta 90-talets behov. Nya former av utbildning kan också bli aktuella. 

Det är i detta perspektiv som jag inte vill förorda inrättande av ytterliga
re högskoleenheter. En fast högskoleorganisation på en ort riskerar alltid 
att medföra att utbudet av högskoleutbildning blir mindre flexibelt. En 
liten högskoleorganisation kan också tvingas att i en förändringssituation 
göra kompromisser. som inte är försvarbara ur kvalitetssynpunkt. 

En modell för utbildningsplaneringcn i ett område 

Det finns. som jag nu generellt har antytt, andra vägar för en ort att få 
tillgång till högskoleutbildning än att inrätta en egen enhet. Ett universitet 
eller en högskola har alltid möjlighet att förlägga en utbildning till en 
annan ort än högskoleorten. om tillgången till lärare, lokaler och utrust
ning kan säkras. Om regionalpolitiska eller andra starka skäl för.en utloka
lisering av en allmän utbildningslinje föreligger kan riksdagen eller rege
ringen besluta i frågan. Uttalanden och ställningstaganden i sådana frågor 
har skett vid flera tillfällen under senare år. 

När det gäller fortbildning och vidareutbildning får varje högskola anses 
ha en skyldighet att lokalisera utbildningen så att tillgången till den blir 
rimlig i förhållande till de villkor, som högskoleutbildning i sig ställer vad 

avser kvalitet och genomförande i övrigt. 
Skolöverstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen och UHÄ har redovisat ett 

uppdrag från regeringen när det gäller utbildningsplaneringen i länen. I 
redovisningen understryks behovet av samarbete mellan en högskola och 
länsstyrelserna i flera län för att universitet och högskolor skall kunna få 
ett bättre underlag för sin planering och givetvis därmed också för förlägg
ningen av utbildningen. 

I några fall har en eller flera kommuner erbjudit högskolan tillgång till 
lokaler och utrustning för att underlätta möjligheterna till högskoleutbild
ning pa en ort. I sådana fall då behovet av utbildning inom ett område inte 
kan förutses bli stabilt är detta ett smidigt sätt att tillgodose tillfälliga eller 
flexibla behov. Samverkan mellan kommunerna om gemensam lokalise
ring eller ett i tiden varierande utbud mellan olika orter underlättar givet
vis också planeringen. 

De möjligheter till planering och genomförande av högskoleutbildning 
som jag nu har redovisat anser jag bör kunna tillämpas när det gäller att 
tillgodose behov av utbildning inom olika regioner och områden. 

Organisationen i Fyrstadsområdet 

I högskoleutbildningen i Fyrstad ingår utbildning på allmänna utbildnings
linjer. utbildning som riksdagen och regeringen har tagit ställning till i 
olika sammanhang och anvisat medel för. Olika högskoleenheter svarar för 
utbildningen på dessa linjer. Så t. ex. svarar Chalmers tekniska högskola 
för vissa utbildningar inom det tekniska området och högskolan i Karlstad 

11 Riksdugen 1988189. I .rnm/. ;\'r /0(). Bilaga JU 
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för utbildning på förskollärarlinjen. Också fÖr utbildning p{t lokala linjer Prop. 1988/89: I 00 

och fristående kurser svarar anordnande universitet eller högskola. Bil. I 0 

Jag anser att regeringen och riksdagen även i fortsättningen bör ta 

ställning till vilka utbildningslinjer som skall anordnas i Fyrstadsområdet. 

Ställning bör ocks{t tas till omfattningen av resurserna för fristående kur

ser. Sistnämnda resurser bör anges som en minimiresurs. eftersom det bör 

vara möjligt för en högskola att förlägga en kurs till Fyrstadsområdet om 

behov finns och resurser är tillgängliga. 

En organisation av högskoleutbildning enligt denna modell anser jag ger 

ett större utbyte i förhållande till insatta resurser än om en egen enhet 

inrättas. Samtidigt som Fyrstadsområdet garanteras ett visst utbildnings

utbud underlättas en förändring av utbildningsutbudet i takt med utveck

lingen i samhället. Medel för utbildning på allmänna linjer bör i fortsätt

ningen anvisas anordnande universitet eller högskola. Medel för lokala 

linjer och fristående kurser bör i fortsättningen fördelas av UHÄ till 

anordnande universitet eller högskola. Uppgifter av detta slag bör ingå i de 

samordningsfrågor. som UH.Ä. efter regionstyrelsernas avskaffande har att 

medverka till att lösa. Jag vill understryka. att med den organisation för 

utbildningen som jag nu förordat läggs även ett särskilt ansvar för den 

fortsatta utvecklingen på de olika högskoleenheter som förutsätts medver

ka med utbildningsinsatser i Fyrstadsområdet. 

Sedan mitten av 70-talet har kommunerna i Fyrstad en särskild högsko

lekommittc. Kommitten och det till den knutna kansliet bör även i fort

sättningen svara för att behovet av utbildning redovisas dels för anordnan

de universitet eller högskola. dels för UHÄ. Kommitten bör också efter 

samråd med anordnande universitet eller högskola föreslå UHÄ hur belop

pet för fristående kurser skall fördelas. 

M iljöfrägor 

Jag redovisade i förra årets budgetproposition (prop. 1987/88: 100 bil. 10. 

s. 69 tl) utförligt mina förslag för att förstärka miljöfr{tgornas ställning i 

den grundläggande högskoleutbildningen. Arbetet med dessa frågor har 

under det gängna året fortsatt efter de riktlinjer som jag då angav. 

Eftersom utbildningarnas konkreta innehåll utformas genom lokala be

slut. har linjenämnderna en nyckelroll när det gäller att införa miljöfrågor i 

utbildningen. lJ HÄ anordnade i mars 1988 en konferens för linjenämnds

ledamöter inom civilingenjörs- och naturvetarutbildningarna som stöd får 

en s:ldan ut veckling. Vid konferensen redovisades befintliga och planerade 

inslag av miljökaraktär inom dessa linjer med utgångspunkt i samhällets 

ökade krav. En fortsatt uppföljning av hur och i vilken omfattning 

miljövårdsutbildning bedrivs inom de tekniska och naturvetenskapliga 

utbildningarna aviserades vid detta tillfälle av UHÄ. 

Regeringen har vidare uppdragit åt UHÄ att i samverkan med berörda 

högskoleenheter intensifiera insatserna vad gäller miljöfrågorna i utbild

ningarna för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. UH.Ä. skall 

senast den 31 mars 1989 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits. Ämbe- 162 



tet skall då också beakta behovet av fortbildning och vidareutbildning för 

yrkesverksamma inom området. 
UHÄ har under det gångna året fortsatt insatserna för att stärka miljö

inslagen i lärarutbildningarna. I april 1988 anordnade UHÄ en konferens 

för landets lärarutbildare i NO-ämnen. i första hand inriktad på arbetet 
med att utveckla innehållet i den nya grundskollärarutbildningen. Vid 
detta tillfälle deltog också företrädare för de frivilliga organisationer som 
är verksamma inom miljöområdet. Avsikten med detta var att stimulera 

till fortsatta kontakter mellan skolan och dessa organisationer, som en 

resurs i utbildningen. lJ HÄ har vidare anordnat konferenser för lärarutbil

dare, dels inom ramen för ämbetets personalutbildningsprogram, dels i 

samverkan med SÖ. 
Enligt vad jag har inhämtat avser lJ HÄ att ägna särskild uppmärksam

het at att följa utvecklingen av miljöinnehållet i lärarutbildningen. samt att 

ta upp dessa frågor i det fortsatta arbetet pa utvecklingen av utbildningar

na inom barnomsorgsomradct. 
Jag vill för min egen del stryka under vikten av det arbete som, på det 

sätt jag redovisat. pågår för att utveckla miljöaspekterna inom utbildning

en. Dessa aspekter bör inte ses som isolerade tillägg till den hittillsvarande 

utbildningen. utan utgör i själva verket några av de grundläggande förut
sättningarna för t. ex. teknisk och ekonomisk verksamhet. Regeringen 

kommer även fortsättningsvis att följa dessa frågor med stor uppmärksam

het. 

Övriga frågor 

Rcstaurangvcrksamhct i studentkårsiigda lokaler 

Regeringen uppdrog den 18 juni 1986 åt byggnadsstyrelsen att utarbeta 

riktlinjer för driftavtal m: m. för restaurangverksamhet i studentkårsägda 
lokaler (jfr. prop. 1985/86: I 00 bi I. I 0 s. 54 7 och 548 ). 

Byggnadsstyrclsen har den 25 april 1988 med senare komplettering den 
24 maj 1988 redovisat förslag till sådana riktlinjer. Förslaget innebär att 

det nuvarande subventionssystcmct ersätts med ett nytt system som kan 
börja tillämpas budgetåret 1988/89 och som i huvudsak är samma system 
som gäller för motsvarande restauranger i statsägda lokaler. 

Jag anser att den nu befintliga restaurangverksamheten i studentkårsäg
da lokaler vid vissa högskoleenheter bör ses som en del av verksamheten 

vid resp. högskoleenhet. Det bör ankomma på högskoleenheten att sluta 

driftavtal med resp. motpart. Om denna önskar erhålla fortsatta statliga 

subventioner bör en framställning till högskoleenheten därom göras. Hög

skoleenheten bör då vara skyldig att ingå ett driftavtal. som syftar till att i 

vissa avseenden stödja nuvarande verksamhet. Detta driftavtal skall avse 

en lokalsubvention baserad på motsvarande kostnader för samma nyttig

heter vid restauranger i statliga lokaler. Subventionen utgör ersättning för. 

värme, vatten, cl. städning av serveringslokalcr och sophämtning samt. 

efter prövning i varje enskilt fall. för löpande underhåll, utbyte och kom

plettering av köksmaskincr m. m. samt for ersättningsanskaffning av in-
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redning och utrustning. Högskoleenheten skall på angivna grunder besluta Prop. 1988/89: HJO 
om subventionernas storlek. Den bör därvid samråda med byggnadsstyrcl- Bil. I 0 
sen. Subventionen skall belasta högskoleenhetens sektors- och fakultets-
anslag eller andra medel som står till enhetens förfogande. Jag har för 
avsikt att fltcrkommma till regeringen med förslag till föreskrifter av denna 
innebörd 

Om resp. motpart skulle önska bidrag för andra ändamål än dem jag 
nyss nämnt, t. ex. till kostnader för större nyinvesteringar som ombyggna
der eller omfattande återinvesteringar i köksutrustning bör det ankomma 
på högskoleenheten att avgöra om det är motiverat att sådana bidrag ges. 
Även sådana subventioner bör belasta högskoleenhetens sektors- och fa
kultetsanslag eller andra ramar som står till enhetens disposition. 

Den s. k. sekundära måltidsverksamheten, dvs. måltider i samband med 
särskilda arrangemang, bör inte subventioneras. 

Det nya systemet bör endast gälla för nu befintliga restauranger i stu
dentkärsägda lokaler, nämligen Filosofiska fakulteternas studentförenings 
kårhus i Göteborg. Chalmers studentkårs kårhus i Göteborg, Sparta i Lund 
samt tekniska högskolans studentkårs kårshus i Stockholm. Det bör träda i 
kraft den 1 juli 1989. Jag har med anledning härav beräknat vissa medel 

under berörda sektorsanslag. En reduktion har skett under anslaget till 
lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

Ersättning till vissa ledamöter och suppleanter i styrelser m. m. vid statlig 
högskoleenhet 

I förordning den 9 juni 1988 med ändring den 18 augusti 1988 (UHÄ-FS 
1988: 35 och 43) har regeringen meddelat bestämmelser om ersättning till 
vissa ledamöter och suppleanter i styrelser m. m. vid statlig högskoleenhet. 
Enligt min mening bör dessa arvoden i fortsättningen fastställas lokalt vad 
avser samtliga organ inom högskolan utom högskolestyrelserna där det bör 
ankomma på UHÄ att meddela bestämmelser. UHÄ bör även meddela de 
bestämmelser, som kan erfordras om ersättning för mistad arbetsförtjänst 
vid fullgörande av uppdrag. 

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i frågan med förslag att 
UHÄ får i uppdrag att inkomma med förslag till bestämmelser i samband 
med sitt avgivande av förslag till regleringsbrev. 

Mål för allmänna linjer 

lJ HÄ har nu, enligt riksdagens beslut med anledning av förra årets bud
getproposition (prop. 1987/88: 100 bil. 10, UbU 20. rskr. 205). lämnat 

förslag till målbeskrivningar för nya allmänna linjer. Jag redovisar i det 
följande vid min behandling av de olika anslagen dessa förslag och min 
egen uppfattning. Det ankommer dock, liksom tidigare, på regeringen att 
inrätta nya linjer sedan riksdagen lämnat sitt bemyndigande därtill. De 
närmare föreskrifterna om resp. linjes innehåll fastställs i de lokala och -
för vissa utbildningslinjer - centrala utbildningsplanerna. 
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Förändrad organisation för redovisningscentraler (RC) 

Organisationen för redovisningenscentraler (RC) föreslås förändrad 
fr. o. m. den 1 juli 1989. I samband med detta fördelas medel från nuvaran
de myndigheter med RC till de i resp. redovisningsgrupp ingående myn
digheterna. Detta innebär en ökad mcdelstilldelning till vissa högskoleen
heter och en minskad medelstilldelning till andra högskoleenheter. Jag 
kommer att redovisa förändringen för resp. anslag vid min behandling av 

de olika anslagen. 
En översiktlig redovisning för förändringen har presenterats i avsnittet 

Statens generella redovisningssystem i bilaga 2 till budgetpropositionen. 

Gemensamma frågor. 

Pris- och löneomräkning 

Med hänvisning till att prisökningarna för högskolan inte avviker från 
prisökningar inom annan statlig verksamhet har UHÄ avstått från att 
begära någon särskild prisomräkning för högskolan för anslagen till grund
läggande högskoleutbildning. Jag har beräknat en generell prisomräkning 
om 5,87 %. Därutöver har jag beräknat ytterligare 500000 kr. för ökade 
materialkostnader för vissa konstnärliga utbildningar. 

UHÄ har för den grundläggande högskoleutbildningen och forskningen 
begärt 264 390000 kr. i löneomräkning. Härav beräknar UHÄ 228 977000 
kr. för vissa angivna avtal eller avtalspunkter och 35 413 000 kr. som 

ersättning för tidigare. enligt UHÄ. otillräcklig kompensation för avtalsen
liga löneökningar. I UHÄ: s beräkning ingår inte medel för löneomräkning 

för anslaget D I. Universitets- och högskoleämbetet, vissa anslagspostcr 
under anslaget D 10. Utbildning för undervisningsyrken vissa an slagspos
ter under anslaget D 13. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Jag har för löneomräkning för grundläggande högskoleutbildning beräk
nat 149 819 000 kr. Härav har jag för löneomräkning för anslagen D I, 
vissa anslagsposter under D I 0 och D 13 beräknat 8 422 000 kr. Samman
lagt har jag för grundläggandde högskoleutbildning och forskning beräknat 
262 878 000 kr. 

I UHÄ:s beräkningar ingår inte medel som enligt 4 § RALS 1988 har 
avsatts för sektors- och myndighetsvisa åtgärder och inte heller medel 
enligt avtal om löner m. m. för vissa statliga läkare m. fl. från och med den 
I juli 1988. Jag har vid mina beräkningar inte heller beaktat de medel som 
enligt 4 § RALS 1988 har avsatts för sektors- och myndighetsvisa åtgärder 
inom högskoleområdet eftersom de lokala förhandlingarna beträffande 
den myndighetsvisa fördelningen av dessa medel ännu inte har slutförts. 
Däremot har jag beräknat medel för löneomräkning för ersättning till 
kommuner för vissa handledare i lärarutbildningen. Vad gäller UHÄ:s 
begäran om ersättning för tidigare, enligt UHÄ, otillräcklig kompensation 

för avtalsenliga löneökningar har jag inte biträtt denna. då effekterna av 

dessa avtal redan har beaktats. enligt samma principer som för övrig staOig 
verksamhet. 

Till grund för löneomräkningen har lagts de avtal som redovisats tidi

ga 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

165 



rc i dag under avsnittet Löncnivån i anslagsberäkningarna i Gemensamma 

frågor (bil. 2 till budgetpropositionen). 

Vissa anslagsfrågor 

Efter förslag från regeringen har riksdagen bemyndigat regeringen, eller 
den myndighet regeringen i sin tur bemyndigar, att medge överföringar 

mellan anslag på statsbudgeten och mellan anslagsposter som har under
ställts riksdagen. Detta har bl. a. varit nödvändigt för att erforderliga resur
ser för handikappåtgärder skall kunna disponeras på det sätt riksdagen 
beslutade om i enlighet med förslag i prop. 1980/81: 100 bil. 12 (UbU 20, 
rskr. 246). 

För att samma ordning skall kunna gälla även i fortsättningen behövs ett 
förnyat bemyndigande av denna art. Regeringen bör därför föreslå riksda
gen att lämna ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 1989/90. 

Avveckling av tjänstebrevsrätten 

I 1988 års finansplan föreslog föredragande statsrådet bl. a. att en avveck
ling av tjänstebrevsrätten skulle genomföras för samtliga myndigheter i 
den takt det var praktiskt möjiigt. Riksdagen har beslutat i enlighet med 
regeringens förslag (prop. 1987/88: 100 bil. 1 s. 56. FiU 20, rskr. 122). 

Efter förslag i föregående års budgetproposition avvecklas tjänstebrevs
rätten för ett trettiotal myndigheter. I årets budgetproposition föreslås att 
tjänstebrevsrätten avvecklas fr. o. m. den 1 juli 1989 för universitets- och 
högskoleämbetet, tekniska högskolan i Stockholm, karolinska institutet. 
danshögskolan, dramatiska institutet, konstfackskolan, musikhögskolan i 
Stockholm, operahögskolan i Stockholm samt Chalmers tekniska högsko
la. 

Avvecklingen av tjänstebrcvsrätten har föregåtts av mätningar av berör
da myndigheters postmängder. Jag kommer i det följande vid min anmä
lan av berörda anslag att beräkna kompensation för portokostnaderna. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om restaurangverksam het i låne

finansierade studentkårsägcta lokaler, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om. överföringar mellan an

slag för högskolan i enlighet med vad jag har förordat. 

Sammanfattning av budgetförslag för högskoleutbildning 

Medlen för grundläggande högskoleutbildning (exkl. lokalkostnader och 
kostnader för central myndighet) kommer vid bifall till mina. förslag att 
fördelas på ändamål och på högskoleenheter m. m. på följande sätt. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. JO 
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M<'dd.fdr grundläggandl! hiigskoleutbildning buc/!felåret 1989190 

~\ndami1l 

Utbildning for tekniska vrkrn 
Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken 
Utbildning fi"ir \'::Jrdyrk.:n 
Ctbildning for undenisningsyrken 
Utbildning för kultur- och informationsyrkcn 
Lokala och individudla I i nja samt fristilcnde kurser 
Kommunal högskokuthildning 
Vissa tandvardskostnadi:r 
Vissa särskilda utgifter inom högskolan ni. rn. 

Summa kr. 

Belopp 

992 522000 
426 858000 
431675 000 
854118000 
2605IlJOOO 
547 392000 
200871000 

54 874000 
38 356 000 

3807 185000 

Medel.f("ir grundläggande högskoleuthildning budgetåret 1989190 

Högskokcnh.:t m. m. 

Universitetet i Stockholm 
Tekniska högsl.;olan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan fi:ir lärarutbildning i 
Stockholm 
Danshögskolan 
Dramatiska imtitutct 
Grafiska institutet och institutet ror högre 
kommunikations- och rddamutbildning 
Konst fackskolan 
Konsthögskolan 
llfosikhögskolan i StoL·kholm 
Operahögskolan 
Teaterhögskolan 
Högskokutbildning på Gotland 
Univcrsit.:tet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västcrils 
Högskolan i Falun/Borllingc 
Högskolan i Cilivk/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
t:niversitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Univ.:rsitl?tl.!l i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Karlskrona/Ronneby 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Viixjö 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 
Universitetl'l i Umeå 
Högskolan i Luld 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Östersund 
Kommunal högskoleutbildning 
Ej fördelat 

Summa kr. 

Belopp 

226 079 000 
245855000 
192024000 

127 038 000 
6202000 

22073000 

3909000 
29 55200C 
14220000 
32612000 
4 805 000 
6 807000 
2 577 000 

294607000 
38006000 
35 058 000 
33058000 
75 593000 

235624000 
34 817000 

492 101000 
19325000 
47848000 
12405000 
29 759000 
68551000 

384417000 
179165000 
32638000 
68 556000 
14837000 

223250000 
112533000 

52 992 000 
26940000. 

200871000 
180481000 

3807 185000' 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Centrala my'ndigheter för högskolan m. m. 

D I. Universitets- och högskoleämbetet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

96128000 
102488000' 
97 835 000 

' Disponibelt belopp enligt regleringsbrcv I 0 I 964 000 kr. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) är central förvaltnings- och 
tillsynsmyndighet för de statliga högskoleenheterna inom utbildningsde
partementets verksamhetsområde. UH.Ä. är dessutom central förvaltnings
myndighet för de övriga myndigheter som regeringen bestämmer. För 
UHÄ gäller förordningen ( 1988: 6 70) med instruktion för universitets- och 
högskoleämbetet. 

A nslag.~(örde/ 11 i ng 

Anslagspost 1988/89 

I. Fön·altningskostnader 60598000 
2: Lokalkost nadcr. f 6577000 
3. Drift. underhåll och utveckling 

av datasvstcm för central 
antagning av stude~andc. f 5 987 000 

4. Administrativ utveckling i 
högskolan 13163000' 

5. Högskoleprov. f 4680000 
6. Personalutveckling inom 

högskolan 5057000 
7. Forskning om högskolan 6426000 

Summa kr. 102488000 

' varav 8 933 000 utgör engångsanvisning 

Universitets- och högskoleämbetet 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 4318000 
+ I 127000 

+ 351000 

-13163000 
+ 2270000 

+ 196000 
+ 248000 

- 4653000 

I. Medel som innevarande budgetår anvisats under anslagsposten 4. 
Administrativ utveckling i högskolan beräkm.s för budgetåret 1989/90 
under anslaget D 6. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

2. Under anslagsposten 5. Högskoleprov beräknas medel ( + 2 320000 
kr.) för högskoleprovet med utgångspunkt i prop. 1987/88: 109 om urval 
m. m. till högskoleutbildning. Denna post föreslås vidare bli förslagsvis 
betecknad. 

3. För personalutvcckling inom högskolan och för forskning om högsko
lan begär U HÄ sammantaget en ökning med 2 800 000 kr. bl. a. för att 
kunna göra jämförande utvärderingar i fråga om olika högskolor och 
utbildningar. 

4. Besparing enligt huvudförslaget (-I 535 000 kr.). 

U HÄ hemställer att 
1. resursram för U HÄ fastläggs for endast ett budgetår, 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. lO 
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2. medel för verksamhetens genomförande för budgetåret 1989/90 anvi- Prop. 1988/89: 100 
sas genom ett förslagsanslag för verksamheten under D l. Universitets- Bil. 10 
och högskoleämbetet med 96 597 000 kr. 

Föredragandens iivenäganden 

Jag erinrar om vad jag tidigare anfört i propositionen om formerna för 
högskolepolitiken (prop. 1988/89: 65. s. 18) där jag särskilt behandlat 
universitets- och högskoleämbetets (UHÄ) roll. Jag framhöll där att 
UHÄ:s roll bör förtydligas genom att ökade krav ställs på verk~t både 
inom planering, uppföljning och utvärdering i vad avser utbildning och 
forskning inom högskolan och i arbetet som tillsynsmyndighet för högsko~ 

Ian. 
Jag har räknat med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 

rationalisering inom UHÄ:s administrativa verksamhet. Jag har därför 
beräknat en minskning av ifrågavarande anslag ( - 1 535 000 kr.). 

Som jag inledningsvis anförde föreslås att tjänstebrevsrätten upphör 
den 1 juli 1989 för ett antal myndigheter bland dem UHÄ. Jag har be
räknat medel för ämbetets portokostnader under förevarande anslag 
(+I 499000 kr.).· 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min behandling av vissa för 
högskolan gemensamma frågor beräknar jag under detta anslag en ökad 
medelstilldelning med anledning av den förändrade organisationen för 
redovisningscentraler ( + 8 000 kr.). 

Riksdagen beslöt år 1986 (prop. 1985/86: 125 bil. 6:2, UbU 21, rskr. 
269) om ett treårigt utvccklingsprogram för Bergslagen. Detta innefattade 
bl. a. resurser för ett samordnat utbildningsprogram Bl.'rgs!agens tl.'kniska 
högskola (8111). Denna temporära satsning börjar avvecklas läsåret 
1989/90. Utbildningen på de lokala linjer som har startat inom ramen för 
programmet föreslås nu övergå i reguljär verksamhet. För att verksamhe
ten inom RTH också i fortsättningen skall kunna hållas samman föreslår 
jag att UHÄ tillförs medel för planering och samordning inom BTH 
( + 350000 kr.). 

Den I januari 1988 inrättades hö);skolans arski(iandrnämnd. UHÄ skall 
enligt förordningen ( 1987: 915) om avskiljande av studerande från högsko
leutbildning svara för nämndens kansli. Jag har för budgetåret 1989/90 
beräknat medel för nämndens omkostnader ( + 120000 kr.). 

I enlighet med riksdagens beslut vid 1987 /88 års riksmöte om ändrade 
regler för tillträde till grundläggande högskoleutbildning (prop. 
1987 /88: 109 s. 23, UbU 32, rskr. 330) inrättas ett vetenskapligt råd vid 
UHÄ. Rådet inrättas i första hand för högskoleprovet. men det skall även 
kunna ha inseende över försöksverksamhet med alternativa urvalsregler. 
För att täcka kostnaderna för arvoden, resor och traktamenten för det 
vetenskapliga rådet har jag beräknat medel under anslagsposten 1. Förvalt
ningskostnader ( + 75 000 kr.). 

UHÄ har föreslagit att vissa medel som innevarande budgetår anvisas 
under anslagsposten 4. Administrativ utveckling i högskolan i stället an vi-
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sas under anslaget D 6. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. Jag 
biträder UHÄ:s förslag på denna punkt. 

l/ögskol<'proret kommer genom beslut med anledning av prop. 
1987 /88: 109 ( UbU 32, rskr. 330) att fä en väsentligt ökad omfattning i det 
framtida urvalssystemet. Jag föreslår därför att anslagspostcn 5. Högsko
leprov till förs ytter I iga re medel ( + 2 270 000 kr.). 

Svårigheten att beräkna antalet prövande under de nya förutsättningar 

som gäller för högskoleprovet i framtiden leder till motsvarande problem 

med att beräkna kostnaderna för bl. a. tryckning och rättning, kostnader 

som är direkt relaterade till antalet prövande. I enlighet med lJ HÄ:s 

förslag föreslår jag därför att anslagsposten 5. Högskoleprov blir förslags
vis betecknad. 

Anslagsposten 6. Centralt utvecklingsarbete och personalutbildning 

m. m. kommer fr. o. m. budgetåret 1989/90 att avse medel endast fl.-ir perso
nalutveckling inom högskolan. I enlighet med UHÄ:s anslagsframställning 

föreslår jag därför att anslagspostcn benämns Personalutreckling inom 
hägskolan. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 102 488 000-4 653 000=) 97 835 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Unirersitets- och höxskoleämbetet för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag av 97 835 000 kr. 

D 2. Redovisningsccntralerna vid universiteten 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 000 
I 000 
1000 

Genom anslaget regleras innevarande budgetår inkomster och utgifter 
för sex redovisningscentraler, en vid vart och ett av universiteten. Till 

redovisningscentralerna är knutna samtliga högskoleenheter inom 

universitets- och högskoleämbetets verksamhetsområde samt vissa andra 

statliga myndigheter. Verksamheten bedrivs under inseende av riksrevi

sionsverket. Redovisningscentralcrna beslutar i samråd med berörda myn

digheter om taxor för sina tjänster. Var och en av redovisningsccntralerna 

är självfinansierad. 
Unirersitets- od1 hiigskoleiimbett'I föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

I inledningen till littera D har jag redovisat att organisationen för redovis

ningscentraler föreslås förändrad fr. o. m. den I juli 1989. Det innebär att 

Prop. 1988/89: I 00 
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rcdovisningscentralerna vid universiteten upphör fr. o. m. den I juli 1989. Prop. 1988/89: 100 
Med hänsyn till att vissa inkomster och utgifter kan uppkomma även efter Bil. 10 
den I juli 1989 bör anslaget även för nästa budgetår finnas uppfört i 
statsbudgeten. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Redorisningscrnrralerna l'id universiteten för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 
Stockholm 

1987/88 Utgift I 000 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag I 000 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns upptaget ett förslagsan
slag om I 000 kr. till datorcentralen för högre utbildning och forskning i 
Stockholm. I propositionen om datapolitik för statsförvaltningen (prop. 

1987/88: 95. bil. 2. UblJ 36. rskr. 294) redovisade jag att datorcentralen 
för högre utbildning och forskning i Stockholm, QZ, den I juli 1988 skulle 
ombildas till aktiebolag under statliga DAFA Data AB. I samma proposi
tion föreslogs att riksdagen borde bemyndiga regeringen att godkänna ett 
avtal som träffats den 29 februari 1988 mellan svenska staten samt DAF A 
Data AB och datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stock
holm, QZ. Riksdagen har bemyndigat regeringen att godkänna ett avtal i 
huvudsaklig överensstämmelse med detta avtal. Regeringen har godkänt 
avtalet den 30 juni 1988. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör även budgetåret 1989/90 finnas uppfört i statsbudgeten. 
Universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm, karolinska 
institutet och försvarets forskningsanstalt bör få belasta anslaget med 
kostnader för mervärdeskatt för tjänster som betalas till det dotterbolag till 
DAFA Data AB som övertagit den verksamhet som hittills bedrivits av 
datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm, QZ. För 

budgetåret 1990/91 bör motsvarande kostnader beräknas under de berör
da myndigheternas egna anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datorcentralen J(ir högre utbildning och .forskning i Stock
holm för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag av I OÖO kr. 171 



D 4. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1987/88 Utgift 1435334000 
1988/89 Anslag 1 454060000 
1989/90 Förslag 1 581 348 000 

Från anslaget betalas innevarande budgetår utgifter för lokalhyror, 
bränsle, lyse och vatten samt övriga kostnader för fastighetsdriften vid de 
statliga högskoleenheterna/motsvarande inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde, institutet för internationell ekonomi, kungl. bibliote
ket, Manne Siegbahninstitutet för fysik, statens psykologisk-pedagogiska 
bibliotek och Nordiska institutet för samhällsplanering. 

Från anslaget betalas även hyreskostnader för lokaler som har upplåtits 
för viss statlig verksamhet vid de kommunala undervisningssjukhusen. 

Vidare betalas från anslaget innevarande budgetår subventioner till 
uni versitetsrcstaurangcr med verksamhet i lånefinansierade lokaler. 

.·111s/ag.1förddning 

l\1yndighct/motsv. 

Lokalhyror 
Universitetet i 
Stockholm' 

T..:kniska högskolan i 
Stockholm 

Karolinska institutet' 

Högskolan för lärar
utbildning i Stockholm 

Oanshögskolan 

Dramatiska institutet 

Grafiska institutet 
och institutet för 
högre kommunikations
och reklamutbildning 

Konst fackskolan 

Konsthögskolan 

Musikhögskolan i 
Stockholm 

Operahögskolan i 
Stockholm 

Tcat<:rhögskolan i 
Stockholm 

l lögskolcutbildning pa 
Gotland 

Utgifter, f 
Inkomster, f 

Utgifter, f 
Inkomster. f 

Utgitier. f 
Inkomster. f 

Utgifter. f 
lnkomsto:r, f 

Utgifter. f 

Utgifter. f 

Utgifter. f 

Utgifter. f 

lJ tgi fter. f 

Utgifter. f 

Utgifter. f 

l_Jtgiftcr, f 

Utgilt..:r. f 

1988/89 

179876000 
I 100000 

158604000 
2000000 

85 366 000 
2 700000 

37 388000 
100000 

l 771000 

6441000 

1191000 

14942000 

6805000 

8 898 000 

1317000 

3156000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

2499000 
of. 

I 575 000 
of. 

+ 6742000 
of. 

1175000 
of. 

+ 3039000 

+ 2017000 

+ 184000 

+ 3281000 

843000 

+ 224000 

127000 

258000 

+ 825000 

' Inkl. institutet för internationell ekonomi och statens psykologisk-pedagogiska bib
liotek 
-' Fr. o. m. budgetb.rct 1989/90 inkl. institutet för miljömedicin under denna anslags
post (4445000 kr.). 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 10 
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Myndighet/motsv. 1988/89 Beräknad ändring Prop. 1988/89: I 00 
1989/90 Bil. JO 

Föredraganden 

Univ.::rsitetct i Utgifter. f 177 762 000 + 19431000 
Uppsala Inkomster. f 2600000 of. 

Högskolan i Utgitier. f 9671000 1651000 
Eski lst una/Västcrås Inkomster. f 300000 of. 

Högskolan i Falun/ Utgifter. f 4851000 + 3 027 000 
Borlänge Inkomster. f 75000 of. 

Högskolan i Gävle/ Utgifter. f 4576000 + 7%000 
Sandviken Inkomster. f 125000 of. 

Högskolan i Örebro Utgifter. f 18364000 + 302000 
Inkomster, f 200000 of. 

Universitetet i Utgifter. f 76 171 000 + 8 983 000 
Linköping Inkomster. f 2600000 of. 

Högskolan i Jönköping Utgifter. f 5478000 + 334000 
Inkomster. f 75000 of. 

Universitt:tet i Lund Utgifter. f 205 488000 + 22448000 
Inkomster. f 3 500000 of. 

Högskolan i Halmstad Utgifter. f 5 500000 + 986000 
Inkomster. f 100000 of. 

Högskolan i Kalmar Utgifter. f 8889000 + 325000 
Inkomster. f 300000 of. 

Högskolan i Utgifter. f + 400000 
Karlskrona/Ronneby 

Högskolan i Utgifter. f 3 801 000 + 936000 
Kristianstad Inkomster. f 50000 of. 

Högskolan i Växjö Utgifter. f 6 555 000 + 1121000 
Inkomster. f 300000 of. 

Universitetet i Utgifter. f 166437000 + 10361000 
Göteborg Inkomster. f 2 700000 of. 

Chalmers tekniska Utgifter, f 82 682 000 + 32 603000 
högskola Inkomster. f 2 100000 of. 

Högskolan i Bon'ts Utgilier. f 13503000 + 3 987 000 
Inkomster. f 100000 of. 

Högskolan i Karlstad Utgift.:r. f 11485000 + 525000 
Inkomster. f 125000 of. 

Högskolan i Skövde Utgifter. f 3 557000 1673000 
Inkomster. f I 00000 of. 

Gniversitdet i lJme<i Utgifter. f 79 770000 + 3 201 000 
Inkomster. f 2600000 of. 

Högskolan i Lukil Utgifter. f 48018000 9002000 
Inkomster. f lJSOOOO of. 

Högskolan i Sundsvall/ lJtgiflt:r. f 12670000 + 152 000 
Härnösand Inkomster. f 100000 of. 

Högskolan i Östersund Utgifter. f 6980000 56000 
Inkomster. f 100000 of'. 

Nordiska institutet Utgifter. f 1 165000 + 57000 
lör samhällsplanering 

Kungl. biblioteket LJtgifter. f 13365000 T 2031000 

Manne Siegbahninsti- Utgifter. f 5 254 000 + 622000 
tutct for fysik 
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rvlyndighctimotS\'. 

Sutwcntioncr till 
s. k. L-rL-staurangL·r 

Summa inkomster a\· 
upplåtl'lst' a\ lokaler m. m. 

Summa kr. 

Utgift.:r. f 

t.; niYersitets- och högskoleämbetet 

1988/89 

I 313000 

1479060000 

25000000 

1454060000 

Bl'räknad ändring 
1989/90 

föredraganden 

131.lOOO 

+ 127 288000 

of. 

+ 127 288000 

Anslagsframställning har lämnats av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Utbildningsutskottet har uttalat (UblJ 1984/85: 35 s. 3) bl. a. att i bud

getpropositionen bör kunna utläsas hur stor del av de föreslagna ändring

arna av högskoleenheternas lokalkostnader som beror på utökade eller 

upprustade lokaler och hur stor del som beror på kostnadsförändringar för 
befintliga lokaler. 

Byggnadsstyrelsen. som utarbetar underlag för U HÄ:s anslagsframstä\1-

ning. framhåller att det inte är möjligt att redovisa lokalkostnaderna på det 

sätt riksdagen föreskrivit. Skälet till detta är att byggnadsstyrelsen de 

senaste två åren tids gjort revideringar av ritningar och kompletteringar av 

hela det statsägda beståndet. dels vid uppmätning på rumsnivå tillämpat 

en ny svensk standard. Enligt byggnadsstyrelsen är en stor del av de 
föreslagna förändringarna en följd av ommätningar. 

.·lr UH..f beräknade hyreskos1naJer.fvr hiigskoleenhl!temu builgetiiren 

1988189 <h'h 1989190 (belopp i tkr.). 

Lokalhyror 

Statliga 
Inhyrda 
Inom kommuna
la undcr,isnings
sjukhus 

SCMi\IA 

1988/89 
en!. an-
slagsfram-
st~illning 

1293473 
177 451 

6025 

1476949 

UHÄ hemställer att 

1989/90 Skillnad mdlan 
cnl. an- 1988/89 och 
slagsfram- 1989/90 
ställning 

I 390 525 + 97052 
203 853 + 26402 

6150 I- 125 

1600528 + 123579 

under ett förslagsanslag D 4. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheter

na för budget[Jret 1989/90 anvisas I 578 471 000 kr. 

Föredragandens ÖYen·äganden 

Jag har erfarit att det fr. o. m. budgetåret 1989/90 kommer att bli möjligt 

att redovisa lokalkostnaderna på det sätt riksdagen har föreskrivit. Jag 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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kommer senare i dag vid min behandling av littera I. Lokalförsörjning Prop. 1988/89: 100 
m. m. att redovisa tillkommande kostnader för de av regeringen beslutade Bil. I 0 
projekten med egna kostnadsramar i investeringsplanen. 

Beträffande subventioner till restaurangvcrksamhet i studentkårsägda 
lokaler får jag hän vis~ till vad jag har anfört i det föregående under Övriga 
frågor. 

Lokalkostnader för institutet för miljömedicin skall, budgetåret 
1989190. anvisas under förevarande anslag. anslagsposten Karolinska in

stitutet (4445000 kr.). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(1454060000 + 127 288000=) 1581348000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen foreslnr riksdagen 

alt till Loka!kos111ader 111. m. rid högsko!l'l!nheterna för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag av I 581348000 kr. 

D 5. Vissa tandvårdskostnader 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

93031000 
92 35300()' 
54 874000 

Reservation -3 702000' 

' Vid tidpunkten när statsbudgetens utfall för budgl'låret 1987/88 fastställdes hade 
regeringen inte fattat beslut om mcdd för vissa merkostnader för löner. 
' Disponibelt hdopp enligt n.:glrringsbrrv 91 614000 kr. 

Detta anslag avser den tandvård som bedrivs i anslutning till den odon

tologiska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet (enheten 
vid Huddinge) . 

. l11.1!1..1gs!Orde/11i11g 

l lögskokl·nhctiiindamnl 

Karolinska institutet 
Universitl'll'l i Glitl·borg 

l'tgift 

l; ppbördsm.:d.:I 
l'atientavgitii:r 111. 111. 

1988/8'! 

5086000!) 
4149JOOO 

92 353000 

10900000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredragand..:n 

+ 4014000 
-4149300!) 

-37479000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHX). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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,:\ndamål/högskolccnhl't' 

3 A'o11s!'kre11s<'!" ar 1id1gare /ws/111 
3.1 Förändrat huvudmannaskap 

för tandv;irdcn, llG 
S11111111a 1111d<'r 3 

Summa kr. 

' lJ(i = univcrsitctd i Göteborg 

UH.Ä. hemställer att 

Kostnad budgetåret 
1989190 (tkr.) 

-41493 
-41493 

-41493 

under anslaget D 5. Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1989/90 
anvisas 50 860 000 kr. 

Föredragandes överväganden 

Regeringen har efter bemyndigande från riksdagen godkänt uppgörelsen 
om att huvudmannaskapet för tandvården samt den tandtekniker- och 
tandsköterskcutbildning som finns vid universitetet i Göteborg skall föras 
över till Göteborgs kommun den I januari 1989. Som en följd härav 
räknar jag inte längre några medel for universitetet i Göteborg under detta 
anslag. 

Jag kommer under anslaget D 14. Driftersättning enligt läkarutbild
ningsavtal m.m. att räkna medel för den statliga driftersättningen enligt 
avtalet om ekonomisk reglering i samband med ändrat huvudmannaskap 
för tandvården vid universitetet i Göteborg. Jag återkommer under ansla
gen D 9. Utbildning för vårdyrken och D 21. Odontologiska fakulteterna 
till konsekvenserna för utbildnings- och forskningsorganisationen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(92 353 000-37 479000=) 54 874000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa w111lrärdsko.1111adt!r för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

rescrvationsanslag om 54 874 000 kr. 

D 6. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

9204000 
18 142000 
38 356000 

Reservation 7 793000 

Detta anslag avser verksamhet inom högskoleområdet för vilken medel 
inte ställts till förfogande under annat anslag. Det avser bl. a. kostnader för 
internationalisering av högskoleutbildningen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Anslug1:fi'irdclning 

An slagspost 1988/89 Bcrliknad ändring 
1989/90 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 10 

I. Till universitets- och 
högskoldimbctl·ts dispo
sition 

2. Till rcgrringrns dispo
sition 

Summa kr. 

10244000 

7 89~ 000 

18142000 

Föredragand..:n 

+ 13994000 

t 6220000 

+ 20214000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHi\). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

.Ä.ndam~11 

2 

2.1 

Förii11dri11gur ar a11s/ags-
1d11isk 11ut11r 
Administrativ utvcåling i 
högskolan 

S11111111u 1111d,'I" :! 

3 l\011sckr<'ll\"<'r ar tidigare 
h1·.,/111 

3.1 Administrativ utvcdding i 
högskolan - cngångsbdopp 

3.~ Nytt ADB-systrm för antag
ning m.m. 

Kostnad 
budget
året 
1989/90 
(tkr.) 

+ 13 163 

-1 13 163 

4 767 

+ 2800 

.Ä.ndamal 

S11111111u 1111da 3 

4 Hudgctli"irs/ug 
4.1 ·\llmjnna All-insatser 
4.2 L:\DOK-baseradc studic-

Jokumcntat ionssvstrm 
4.3 lntl·rnationaliscri.ng 

S11111111<11111da 4 

Summa punkterna 2-4 

Kostnad 
budgct
ärrt 
1989/90 
(tkr.) 

I 967 

+ I 500 

-t I 770 
' 2000 

I- 5 270 

-i-16466 

·-·· ·-·---·-----------------

UHÄ hemställer att 

I. de redovisade förslagen till anslagstekniska förändringar genomförs. 
2. under ett reservationsanslag D 6. Vissa särskilda utgifter inom hög-

skolan m. m. for budgetåret 1989/90 anvisas 29 608 000 kr. 

Föredragandens ö\·enägandcn 

Administratir utreckling i högskolan 

Under innevarande budgdår anvisas medel för administrativt utveck

lingsarbete inom högskolan under anslaget D I. Universitets- och högsko

leämbetet. anslagsposten 4. Administrativ utveckling i högskolan. 

Universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) föreslår att medel anvisas under 

det anslag som jag nu behandlar. eftersom det i vissa fall kan vara svårt att 

bedöma dels när i tiden ett utvecklingsarbete bör göras och dels när det 

ekonomiska utfallet blir. Det vore därför. enligt UH;\, mer ändamålsenligt 

om medel för detta ändamal kunde anvisas under ett reservationsanslag. 

Enligt min mening kan resurserna för utvecklingsarbete utnyttjas effek

ti\"arc om UJ-1.i\ kan använda tilldelade resurser över budgetårsgränsen. 

Jag bitriidcr UHks förslag. För budgetåret 1989/90 beräknar jag medel för 

12 Rik1dag1·11 /98S/S 1J. / .1a111/. .Yr /l!I!. Hi/<1g11 /(} 
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ändamålet under förevarande anslag ( + 4 4 78 000 kr.). Jag räknar vidare Prop. 1988/89: I 00 

med att kostnaderna för det administrativa utvecklingsarbcte som åligger Bil. I 0 
UHÄ enligt mina förslag i propositionen om formerna för högskolepoliti-
ken (prop. 1988/89: 65) skall rymmas inom ramen för detta anslag. 

lnternationl'll samrerkan 

Medel för UHÄ:s verksamhet för internationalisering av högskoleutbild

ningen anvisas under detta anslag. Det är, enligt UHÄ, allt viktigare att 

internationaliseringen inom den svenska högskolan är effektiv. Under 

senare år har kontakterna med olika europeiska länder kommit i förgrun

den. U HÄ har innevarande år gjort en inventering av kursutbudet på 

engelska. Inventeringen visade att utbudet av sådana kurser är förhållan
devis litet. Enligt UHÄ behövs en intensiv satsning på utveckling av 

utbildning på främmande språk för att det internationella studerandeutby

tet skall kunna intensifieras. U HÄ föreslår en ökning av anslaget med 2 

milj. kr. 
Enligt min mening är det angeläget att de svenska högskolorna deltar i 

ett internationellt utbyte. Utvecklingen av den högre utbildningen i Euro

pa bör självklart påverka planeringen inom den svenska högskolan. Oav

sett vilken form det internationella utbytet tar är det nödvändigt att den 

svenska högskolan är förberedd för att såväl ta emot utländska studerande 

som att medverka till att svenska studerande kan förlägga delar av sina 

studier utomlands. Jag noterar med tillfredsställelse att UHÄ har gjort en 
inventering av det nuvarande kursutbudet på engelska. Jag förutsätter att 

UHÄ fortsätter arbetet för en ökad internationalisering inom ramen för 

redan anvisade medel. Av betydelse i detta sammanhang är UHÄ:s arbete 
med värdi:ring av utländsk högre utbildning. Jag förutsätter även att 
universitet och högskolor inom sina medelsramar beaktar behovet av 

internationalisering. Jag kommer senare idag att föreslå en ökad medels
tilldelning för vissa utbildningar, framför allt inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga området. Detta resurstillskott bör bl.a. utnyttjas för 
en ökad internationalisering. 

Medel för nordiska kurser i språk och litteratur anvisas innevarande 

budgetår under anslaget H 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete 

m.m. anslagsposten 26. Nordiska kurser i språk och litteratur. Medlen 

disponeras av UHÄ. Under det anslag som jag nu behandlar anvisas medel 

för högskolans internationalisering. Enligt min mening bör frågan om 

medel för nordiska språkkurser prövas samtidigt med frågan om medel för 

liknande ändamål inom högskolan. Jag har därför beräknat medel för 

nordiska kurser i språk och litteratur under detta anslag ( + 221 000 kr.). 

Medel för högskolesamverkan över Kvarken anvisas innevarande bud
getår under anslaget H 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. an

slagsposten 30. Till regeringens disposition. Dessa medel rör samverkan 

mellan högskolor och bör enligt min mening behandlas tillsammans med 

övriga resurser för högskolans internationalisering. Jag beräknar medel för 

ändamålet under förevarande anslag ( + 185 000 kr.). 
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Kostnader.for central antagning och LA DOK-baserad studiedokumentation Prop. 1988/89: I 00 
m. m. Bil. 10 

Under detta anslag har jag också beräknat vissa medel som bör anvisas 
som engångsmedel. Det gäller medel för information och systemkostnader 
för datasystem för central antagning ( + 7 000 000 kr.). Det gäller också 
medel för lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem (LADOK) och 
allmänt administrativt utvecklingsarbete inom högskolan ( + 1 500000 
kr.). Under anslagsposten 2. Till regeringens disposition har jag beräknat 
en ökad mcdelstilldelning bl. a. för högskolans internationalisering t. ex. 
integrerad utlandsutbildning. Jag har under denna anslagspost också be
räknat medel för den högskolepedagogiska utredningen som jag tidigare i 
dag har anmält. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(18 142000 + 20214000 =) 38 356000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa särskilda lllg(fier inom högskolan 111. m. för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 38 356 000 kr. 
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Grundläggande högskoleutbildning 

D 7. Utbildning för tekniska yrken 

1987/88 Utgift 908820000 Reservation 

l 988/89 Anslag 927 503 000' 
1989190 Förslag 992 522 000 

-56062000' 

'När statsbudgetens utfall för budgetåret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader för löner. 
'Disponibelt belopp enligt rcgleringsbrev 920083.000 kr. 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 
statliga högskoleenheterna inom utbildningsdcpartementets verksamhets
område. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer 
och påbyggnadslinjer inom denna yrkesutbildningssektor. Under anslaget 
beräknas vidare medel för försöksverksamhet med samordnad ingenjörs
utbildning på mellannivå. I tabellen över planeringsramar finns en förteck

ning över den linjebundna utbildningen. 

A nslag.~·fi"irdelni ng 

Högskoleenhet/ändamål 

Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i 
Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerns 
1 lögskolan i f'alun/Borlängc 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Karlskrona/Ronneby 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Universitet.:! i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 
Universitetet i Umc:'I 
Högskolan i Luil'å 
Högskolan i Sundsvall/ Hiirnösand 
Högskolan i Östersund 

Ti:kniskt basär 
Vissa kurs.:r för aktiv 
sjöpersonal 
Vissa kostnada för 
mat cma t isk-n a tu rvetenska pi ig 
utbildning 

Summa kr. 

1988/89 

32356000 

224449000 
52517000 
8 866000 
3918000 
6011 000 
I 524000 

99694000 
3125000 

147912000 
2029000 

15 479000 
3 330000 

540000 
7 323000 

24050000 
167954000 

5924000 
7 315 000 
2043000 

25115000 
67 127000 
15522000 

540000 

700000 

2 120000 

0 

927 50.~ 000' 

'Vara' I 000000 kr. utgör eng:.\ngsanvisning 

Beräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

+ 503000 

+ 10628000 
1 598000 
+ 3 602 000 
+ I 844000 
+ l 721000 
"- 95000 
+ 3957000 
+ 867000 
.,.. 3456000 
+ l 236000 
_,_ 2 530000 
-1- 3 147000 
_,_ 852000 
+ 5716000 
+ 557000 
+ 6 853 000 
-1- 324000 
+ 403000 
+ 64000 
+ 1660000 
+ 3560000 
+ I :n1000 
+ 852000 

+ 13000 

+ 51000 

8600000 

.,..65019000 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Anslagsframställningjämtc komplettering härav har avgivits av univer

sitets- och högskoleämbetet (L!H.Ä.). 
Prop. I 988/89: JOO 
Hil. I 0 

Sammantaget innebär ändringsförslagen följande. 

;\ndamål/högskokenhct 111. m. '·'·'·' · 

2 /-"iirii11dri11gar ar a11s/ags
l<'k11isk 1111111r 

2.1 Skyddsingenjörslinjcn om
vandlas fritn lokal till allmän 
liniL' (medd for dctla ända
m:il har innevarande b:'! anvi
sats under anslaget D 13) 

1 1 fvsik-kemilinjcn inkorpore
r~s i matemaiisk-natuneten
skapliga linjen. I 0 npl över
föres fr lokal linje (mc,kl för 
detta ändam;il har inneva
rande bil anvisats under an
slaget D 13) 

2.3 Textilingcnjörslinjcn läggs 
ned vid CTH 
Resursi:i\erfi.iring till HB 

S11111111a und<'r :! 

3.1 

' 1 .l._ 

:.u 

H 

.U 

k"o11sdTl'l1Sc'r ar tidigare 
l>l's/111 
Enligt BP 86. itp i högre ars
kurscr. CTH 
Enligt BP 87. <\pi högre drs
kurser. KTH. lJL. HLu 
Enligt BP 88. ;:\p i högrL' ars
kurscr. Ull. l·'L. HH. HK. 
lJUm 
Enligt BP 88. forsöksvrrk
samhct med ny ingcnjörsut
bildning. KTH. HE/V. 
HF/B. HG/S. ULi. HJ. HH. 
HK/R. HKr. HY. HKs. 
UUm. HLu. HS/H. HÖs 
Enligt BP 88 i övrigt. KTH 

Summa 111ukr 3 

Kostnad 
budget
året 
1989/90 
(tkr.) 

+ 540 

123 

200 
-!- 200 

-j- 663 

.;.- 106 

+ 3406 

t- 4 755 

~ 24640 
+ 729 

+ 33 636 

,:\ndamal/högskokenhet m. m. , ....... ' 

4 
4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

JJ11dge1/i"ir.1/ag 
Resurser for ersättningsan
skaffning av utrustning. Be
räknas under anslaget l 2 
lnriitt:rndc a,· matematisk
naturvctcnskapliga linjen. 
LIS. UU. ULi. UL. UG. 
UUm. ;. 1095 ap 
'.\/cdläggnirig av matemati
ker- och naturvetarlinjerna. 
US. UlJ. LJLi. CL LJG. 
UUm. - I 085 dp 
Ön:rföring av platser frnn 
den lokalJ fvsik-kemilinicn, 
UU. 10 npl · · 
Rcform.:ring av ingcnjörsut
bildningen - ytterligare re
surser till forsöksvcrksamhet. 
KTH. HE/Y. HF/B. HG/S. 
l/Li. HJ. HH. HKr. HY. 
llK/R. CTH. HKs. UUm. 
HLu. HS/H. llÖs 
Resurser for utvccklingshjälp 
och l~irarfortbildning. KTH. 
lJlJ. ULi, UL. CTH. UlJm. 
Hl.u 
Utökning aY försöksvcrk
samhctcn med samordnad 
ingenjörsutbildning. KTH. 
Ull. HE/V. HG/S. HÖ. ULL 
HJ. HKr, UL. CTH. HB. I-IS. 
HKs. UUm. HLu. HS/H 

Kostnad 
budget
året 
1989/90 
(tkr.) 

8600 

0 

0 

-j- 8690 

-j- 3000 

+ 10000 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

.:\ndamållhögskolecnhet rn. 111.' '·'·'·' 

4.4 

4.5 

4.6 

K valitetsförstärkning - ci
\ ilingcnjörsutbildning. 
KTH. Ut:. ULi. UL. CTH. 
LJUm. HLu 

i ngenjörsutbi ldn i ng. 
HF/B. HG/S. ULi. HH. HK. 
HY, HKs. HS. UUm, HLu, 
HS/J-1 
- YTH. KTH. HE/V. HF/B. 
HCi/S. ULi. l-IJ. UL HK/R. 
CTH. HB. HKs. HS. HLu. 
HS/H 
Industritekniklinjen (YTH). 
60 poäng + 30 npl (Norrkö
ping). ULi 
Hyggnadstek ni kli njcn 
(YTHl. 60 poäng. va1jeårsin
tag. -r 15 npl. CTH. ~ 30 
npl. KTH 

Kostnad 
budget
året 
1989/90 
(tkr.) 

+ 33 500 

.,.. 6000 

-i- 3294 

4 906 

-1 I 35CJ 

.!\ndamitl/högskolecnhct 111. m. '·'·' '·' 

4. 7 Skyddsingenjörslinjen. 80 
poäng. + 6 npl och resursför
stärkning. HJ 

4.8 Produktionsteknikcrlinjen. 
80 poäng. Anordnas i Skellef
teå med 30 npl. HLu 

4.9 Tekniskt basår. (40 poiing). 
ULi + 30 npl. HS/H + 30 
npl 

4.10 Arkitektlinjen. 180 poäng.+ 
40 npl. KTH. UL. CTH 

4.11 Väg- och vatll'nbyggnads
linjen. 180 poäng. ;- 35 npl. 
KTH.CTH 

S1111111w under./ 

Summa punkterna 2-4 

Kostnad 
budg.·t
året 
1989/90 
(tkr.) 

-t- 366 

906 

+ 1362 

493 

+ 431 

+ 78 907 

+ 113206 

' US=universitetet i Stockholm. KTH=tckniska högskolan i Stockholm. Ull=universitetet i Uppsala. 
HE/V=högskolan i Eskilstuna/Västerås. HF/B=högskolan i Falun/Borlänge. HG/S=högskolan i Gävle/Sandvi
ken. HÖ=högskolan i Örebro. ULi=univcrsitetct i Linköping. HJ=högskolan i Jönköping. UL=universitetet i 
Lund. HH=högskolan i Halmstad. HK=högskolan i Kalmar. HK/R=högskolan i Karlskrona/Ronneby. 
HKr=högskolan i Kristianstad. HV=högskolan i Växjö. UG=universitetet i Göteborg. CTH=Chalmcrs teknis
ka högskola. HB=högskolan i Borås. HKs=högskolan i Karlstad. HS=högskolan i Skövde. UUm=universitctet i 
Umeå. HLu=högskolan i Luleå. HS/H=högskolan i Sundsvall/Härnösand. HÖs=högskolan i Östersund 
· npl=nybörjarplatscr. 
' åp = årsstudicplatscr. 
' BP= budgctproposition. 
' YTH=yrkcsteknisk högskoleutbildning. 

UHÄ hemställer att 
I. en ny utbildningslinje, matematisk-naturvetenskapliga linjen. 160 

poäng, och med mål enligt förslag från UHÄ inrättas den I juli 1989. 
2. biolog-, fysiker- och geovetarlinjerna avvecklas fr. o. m. budgetåret 

1989/90. 
3. en ny utbildningslinje, skyddsingcnjörslinj~n. 80 poäng, och med mål 

enligt förslag från UHÄ inrättas den l juli 1989. 
4. radiokommunikationslinjen den I juli 1989 förkortas från 60 poäng 

till 40 poäng, 

5. planeringsramar fastställs i enlighet med vad UHÄ förordat. 

6. under ett reservationsanslag D 7. Utbildning för tekniska yrken 
1989/90 anvisas I 041075000 kr. med av UHÄ angiven fördelning på 
anslags post er. 

Föredragandens överväganden 

Sam 11iat(fåt t 11 i ng 

Jag kommer i det följande att föreslå att en ny allmän utbildningslinje, den 
matematisk-naturvetenskapliga linjen om 160 poäng, inrättas budgetåret 182 



1989/90. Därmed fullföljs den förnyelse av landets matematisk-naturve- Prop. 1988/89: I 00 
tenskapliga utbildning som jag redovisade för riksdagen i förra årets bud- Bil. IO 
get proposition. 

I enlighet med vad universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) förordat 
föreslår jag att radiokommunikationslinjen förkortas från 60 till 40 poäng 
samt att textilingenjörslinjen vid Chalmers tekniska högskola (CTH) läggs 
ned. Jag föreslår en utökning av YTH-utbildningen genoms. k. varjeilrsan
tagning vid byggnadstekniklinjen vid CTH, samt en utökning av elektro
tekniklinjen vid tekniska högskolan i Stockholm (KTH). 

Jag tar vidare upp frågor om dimensioneringen m. m. av arkitektutbild
ningen och av utbildningen inom miljöområdet. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag att förelägga riksda
gen en proposition om en förstärkt ingenjörsutbildning på mellannivå. 

En sammanfattning av mina förslag i fråga om nybörjarplatser på linjer 
för utbildning inom denna sektor finns i tabellen över planeringsramar. 
Under a) i tabellen anges planeringsramen per linje och högskoleenhet. 
under b) planeringsramen per sektor och högskoleenhet tillsammans med 
ett underlag i form av beräknat antal nybörjarplatser per linje och högsko

leenhet. 

,\l al ema t isk-na t un'<!t rnskapl1x ut bi/Jn i llK 

UHÄ föreslår att en ny utbildningslinje, den matematisk-naturvetenskap

liga, om 160 poäng inrättas den I juli 1989 vid de sex universiteten, och att 
antagningen till de nuvarande linjerna inom området (matematiker~, bio
log-, fysiker-, kemist- och geovetarlinjerna) samtidigt upphör där. För 
biolog-, fysiker- och geovetarlinjerna innebär detta att linjerna av.vecklas 
helt. Beträffande de övriga två linjerna innebär UHÄ:s förslag att kem'ist-' 
linjen vid högskolan i Sundsvall/Härnösand ·och matematikerltnjen vid 
högskolan i Växjö behålls ytterligare ett år, till dess att förslag om den 
framtida utbildningen inom kemi- resp:matematikområdena vid dessa 
båda högskolor kan läggas fram. 

UHÄ föreslår vidare att den nuvarande lokala fysik-kemi-linjen, 160 
poäng, vid universitetet i Uppsala med för närvarande tio nybörjarplatser 
infogas i den nya linjen. I övrigt föreslår UHÄ att den nya linjen ges 
samma dimensionering som motsvarande linjer nu har. Sammanlagt fär 
den nya linjen enligt UHÄ:s förslag I 095 nybörjarplatser. 

Enligt förslaget för den nya, fyraåriga utbildningslinjen kommer de 
studerande, som önskar det, att kunna avsluta utbildningen redan efter tre 
år, t. ex. för att påbörja en forskarutbildning. UHÄ antog i föregående års· 
anslagsframställning att ca tjugofem procent av de studerande skulle välja 
denna möjlighet. UHÄ gör nu i stället bedömningen att endast ca tio 

procent av de studerande kommer att förfara på detta sätt. UHÄ:s beräk
ning av den totala merkostnaden för den nya linjen överstiger därför vad 
ämbetet angav förra året. UHÄ beräknar nu denna kostnad till samman
lagt 29, 4 milj. kr. 

I prop. 1987/88: IOO (bil. 10. s. 231) angav jag att den reella kostnaden 
för utbildningens förlängning får prövas i det årliga budgetarbetet, men att 183 



Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Planeringsrarnar för sektorn för utbildning för tekniska yrken budgetaret 1989/90 

l11b1ldning .... Jinjeipucing Stock- l.'pp:\ab Eskils- ralun/ G;ivk! Orchro Lin- Jon-
holm tuna.f B1..lr\ängc Sand- köping.! koping 

Vti..;ter~'ts viken Norr-
köpi11g 

Vi.1.1 teknisk 111hild11i11g 
I 11-li11icrJ 
Miljö- och hiilsoskydds-
linjen. J~() p 

Summa 

Fi.1.1 1fri/i11ge11jiirs-
111hilt!11i11g I h-linjer) 
Arkitektlinjen, 180 p 60 1 

Datatekniklinjen. 180 p 90 1 
120 

Eh:k t nitekni kli njcn. 
180 r 265 1 

Farkost 11.:knikl injcn. 
180 p 90 1 

Gentcknulngilinjcn. 181\ r 
I ndustricll arbetsmiljö-
linjen. 180 p 
lndu,tril'll ekonomi-
linjen. 180 p 188 
Kemitekniklinjen. 180 r 120 1 

I .antmiiterilinjcn. 180 p 90 1 

J\fa,kinteknik-
linjcn. 180 r 280 1 120 
Materialfysik-
linjen. 180 p 45 
Matcrialtckniklin_irn. 
IXO p 90 1 

Samhlilhbyggnads-
tekniklinjen. 180 p 
Td;nisk fy,ik-linjcn, 
IXO p 120 1 120 
Teknisk fy,ik- och 
ch:ktrntcknik-linjen. 
180 p 180 
Yiig- och vattenbygg-
nad,linjen. IXO p 1001 

Summa 1305 165 

/11g1·11jiirs11thild11i11g 
rh-linja) 

Brand i ngcnjiirsl in_jen. 
100 p 
Dala- och elektronik-
linjen. 80 p 30 30 30 
Dataingcnjörslin_ien. 80 p 30 
Drif!ingenjiir>linjcn. 80 p JO' 
Sjiiingcnjörslin_jcn. 40 p 
V crkstadsingenjiirs-
linen. 80 p 

Summa 3U 30 ()(J 30 
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Uthildningslinjeipoi1n~ Lund! Jlalm· Kal- Karls· vaxjö 
Malmö ..,tad mar knma! 

R~lnnchy 

Vis.1· teknisk 111/Ji/dning 
(11-/injerJ 
Miljö- och hiilsoskydds-
linjen. I 20 p 

Summa 

Viss civili11ge1~iiirs-
111bi/d11ing ( h-linjer) 
Arkitektlinjen. 180 p 45 
Datatekniklinjen. 180 p 90 
Elektroteknik I i njen. 
180 p 186 
Farkosttekniklinjcn. 
180 p 
Geotcknologilinjcn. 180 p 
Industriell arbetsmiljö-
linjen. 180 p 
Industriell ekonomi-
linjen. 180 p 
Kemitekniklinjen. 180 p 125 
Lantmäterilinjen, 180 p 
Maskin teknik-
linjen. 180 p 118 
Materialfvsik-
linjen, 18Ö p 
Materialtekniklinjen, 
180 p 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen, 180 p 
Teknisk fysik-linjen. 
180 p 67 
Teknisk fysik- och 
elektroteknik-linjen. 
180 p 
Väg- och vattenbygg-
nadslinjen. 180 p 90 

Summa 721 

/11ge11jiir.111thildni11g 
(h-linjer) 
Brandingenjörslinjen, 
100 p 30 
Data- och elektronik-
linjen, 80 p 
Dataingenjörslinjen, 80 p 45 30 30 
Driftingenjörslinjen. 80 p 60 30 
Sjöingenjörslinjen. 40 p 24 
V erkstadsingenjörs-
linjen. 80 p 30 

Summa 90 45 114 30 

Göte- Borås Karl· Skövde 
l:iorg Slad 

4s3 
120·1 

250·1 

601 

IOO' 

180-' 

1001 

105 1 

960 

30 
30 

601 

301 

90 30 30 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Umeå Luleå Sund:-.- Summa 
vall/ 
Härnl'I-
sand 

62 62 

62 62 

150 
90 510 

701 

90 
30 30 

30 30 

30 :!78 
345 

90 

140 838 

45 

90 

30 30 

30 437 

180 

30 325 

30 380 4169 

30 

20 30 170 
30 195 

30 210 
54 

30 

20 30 60 689 
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Utbildning~linjc!poäng Stock- t:ppsala 
holm 

T eknikeruthildning 
lh-/injerJ 
Drifttcknikerlinjen, 80 p 60 1 

Maskin tekn ikerl i njen. 
80 p 
Produktionstekniker-
linjen. 80 p 
Textil- och konfektions-
tekniklinjen, 80 p 

Summa 60 

Yrk<'stcknisk lllbild-
ning YT/l 
rh-/injcnr 

Byggnadsteknik- 60 1 

linjen. 60 p [601 
Industriell teknik- 30 1 

linjen. 60 p f60I 

S11111111a 90 

Nautisk uthildning 
1h-li11ja1 
Radiokommunikations-
linjen. 40 p 
Sjökaptenslinjen, 40 p 
Styrmanslinjen. 80 p 

Summa 

Alutc111atisk-11t1t11n·<'te11-
skaplig 111hild11i11g 
lh-lit(icr) 
Biotekniklinjen*. 40 p 12 
Datavetenskapliga 
linjen. !60 p 60 
Fiskedrdslinjcn. 80 p 

K~mi'>tlinjcn. 120 p 
Matcmal ikerlinjen. 
120 p 
1'-.1atcmalisk-
natun·ctt:nskaplig 
linje. 160 p 249~ 264 

Summa 249 336 

Summa a- och b-linjcr 1734 501 

Eskils- Falun/ Gävle/ 
tuna/ Horlfinge Sand-
Vii'itcr:.b viken 

60 

30 

90 

30 60 30 
[601 160] 130] 

30 60 30 

120 90 90 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Örehro Lin- Jön-
köping! köping 
Norr-
köping 

30 

30 

30 30 
f30l (90] 

30 30 

30 

68 

98 

30 766 30 
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l..:tbilJningslinjcfplläng LunJ/ Holm- Kol- Karls- Va.xjO 
~falmo staJ mar krona! 

H.(1J)Jll.'liy 

Teknikerutbild11ing 
(h-linjcr) 
Driftteknikerlinjen. 80 p 60 60 
Maskinteknikerlinjen, 
80 p 30 
Produktionstekniker-
linjen. 80 p 30 30 
Tcx.til- och konfektions-
tekniklinjen. 80 p 

Summa 90 120 

rrkesteknisk utbild-
ning YTH 
(b-linien!' 
Byggnadsteknik-
linjen. 60 p 
lndumiell teknik- 0 30 
linjen. 60 p [60] [30] 

Summa 0 30 

Naurisk 111bildning 
(h-linjer) 
Radiokommunikations-
linjen. 40 p 30 
Sjökaptenslinjen, 40 p 24 
Styrmanslinjen. 80 p 60 

Summa /14 

Afa1e111111isk-na111n·e1e11-
s/..ap/ig uthildning 
(/J-linjcrJ 
Biotekniklinjen*. 40 p IO 
Datavetenskapliga 
linjen. lhO p 
Fiskev[trdslinjcn. 80 p 

Kemistlinjen. 120 p 
Matematikerlinjen, 
120 p 30 
Matematisk-
naturveh:nskaplig 
linje, 160p 215 

Summa 225 30 

Summa a- och b-linjer 1126 45 348 30 60 

'Tekniska högskolan i Stockholm. 
' Universitetet i Stockholm. 
' Chalmers tekniska högskola. 
"' Univcrsilcl..:t i Göteborg. Antagning vartannat år. 
, .. Universitetet i Göteborg. 

Gotc- Ho rås Karl-
htlrg ~t:td 

90·' 

45' 

30 

60 

135 60 30 

30 
[45] 
30' 30 60 

[45] [30] [90] 

60 30 60 

48' 
60' 

IV8 

lh4
" 

I lhl 

1884
" 

204 

1557 90 120 

Skovde 

30 
[301 

30 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Cmca 1.uld Sunds- Summa 
valli 
Hi1m\>-
:-.anJ 

60 420 

75 

60 180 

60 

120 735 

15 I05 
[15] [1201 
75 60 525 

[ 105] [60) [780] 

90 60 630 

30 
7'2 

1'20 

222 

10 32 

30 120 
16 

1161 
16 16 

30 

101 I 085 

141 16 1299 

60 253 500 256 7806 

'Antagning till flertalet linjer sker var tredje termin. Här anges ant::ilrt nybörjarplatser budgetåret 1989/90 och inom 
klammer det totala antalet i'lrsstudicplatscr. 

* Påbyggnadslinje. 
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denna kostnad bör beräknas med hänsyn till att ett inte obetydligt antal 
studerande redan i dagens situation utnyttjar möjligheten att komplettera 
sina linjestudier med hjälp av fristående kurser. 

För egen del far jag nu anföra följande. 
I prop 1987/88: 100 (bil. 10. s. 230 Il) redovisade jag utförligt det 

pågaendc arbetet med en reformering av den matematisk-naturvetenskap

liga utbildningen och de förslag som då lagts fram av UHÄ. Jag framhöll 

att utbildningen inom området borde förstärkas, att UHÄ:s förslag utgjor

de en god grund för detta och att den fortsatta planeringen borde inriktas 

på att en ny utbildningslinje skulle inrättas den 1 juli 1989. Riksdagen 

hade inget att erinra mot vad jag anförde (UbU 1987/88:22. s. 7, rskr. 
207). 

Planeringsarbetet för den nya linjen har fortskridit planenligt. Jag före
slår nu att linjen - den matematisk-naturvetenskapliga linjen, 160 poäng 

- inrättas den I juli 1989. 

UH.Ä. har som mål för linjen angivit att utbildningen skall syfta till att 

inom landet utveckla och uppehålla naturvetenskapligt grundad kunskap 

och kompetens. Utbildningen skall ge beredskap att kunskapsmässigt 

möta det utvecklade samhällets snabba vetenskapliga och tekniska föränd

ringar. Linjen är till innehåll och organisation så planerad att den stude

rande, efter genomgången utbildning och något års yrkeserfarenhct, för

väntas äga utbildningsmässiga förutsättningar att inom sitt område själv
ständigt utveckla och värdera ny kunskap. 

UHÄ har vidare i sitt förslag angivit att utbildningen inleds med ett 

basblock som omfattar grundläggande studier inom minst tre av linjens 
sex huvudämnesområden, vilka är matematik, datavetenskap, fysik. geo

vetenskap, kemi och biologi. Genom successiva val får den studerande 
möjlighet till specialisering och fördjupning. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till UHÄ:s beskrivning av utbildnings

linjens mål. Den redovisning som UHÄ lämnat av utbildningens planera
de organisation ger en kompletterande bild, men jag förutsätter att även 
organisationen kan behöva förändras i takt med en fortsatt utveckling av 
utbildningens innehåll utifrån samhällets behov och vetenskapens utveck
ling. 

Utbildning på linjen bör fr. o. m. den 1 juli 1989 finnas anordnad vid 
universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och 

Umeå. Antagningen till biolog-, fysiker- och geovctarlinjerna bör samtidigt 

upphöra och dessa linjer avvecklas. Antagning till matematikerlinjen bör 

läsåret 1989/90 endast ske vid högskolan i Växjö och antagning till kemist

linjen endast vid högskolan i Sundsvall/Härnösand. Jag beräknar oföränd

rat antal nybörjarplatser för den nya utbildningen vid universiteten bud

getåret 1989/90 jämfört med nuvarande matematisk-naturvetenskapliga 
allmänna linjer, eller 1 085 nybörjarplatser. 

När det gäller kostnadsberäkningarna för den nya utbildningslinjen är 

jag inte beredd att på det underlag som hittills redovisats ta ställning till i 

vilken utsträckning den förlängda linjeutbildningen kommer att kunna 

ersätta studier som för närvarande bedrivs i form av fristående kurser. Ett 
sådant underlag bör kunna föreligga till nästa års budgetproposition. Jag 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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vill dock stryka under att det är angeläget att begränsa kostnaderna så långt 
detta är möjligt. 

Den nya utbildningens tre första ar finansieras i princip helt genom den 
motsvarande avvecklingen av de hittillsvarande utbildningslinjerna. Över
gångsvis uppstår dock vissa merkostnader som bör täckas. Genom att den 
nya utbildningen organiseras som en linje med två ingångar kommer 
nämligen huvuddelen av det första årets studier att förläggas till två 
områden. kemi resp. matematik, medan de studerande i den nuvarande 
ordningen fördelat sig merajämnt på olika institutioner. Den obalans som 

därmed uppstår mellan berörda institutioner kommer att rätta till sig 
successivt under uppbyggnaden av den nya utbildningen. De problem som 
inledningsvis uppstår bör lösas genom att resurser av engångskaraktär 
ställs till U H.Ä.:s förfogande. Jag beräknar medel för detta ändamål 
( + 8 600000 kr.). Medlen bör kunna användas för att tillfälligt öka utbudet 
av fristående kurser inom de berörda områdena samt för utvecklingsarbete 
för den nya utbildningen. 

För.11ärk1 inge1(iörsutbi!Jning på meltannirå 

Jag redovisade i förra årets budgetproposition (prop. l 987 /88: 100, bil. I 0. 

s. 236 tf.) det pågående arbetet med att förstärka ingenjörsutbildningen på 
mellanniva. Riksdagen beslutade, i enlighet med det förslag som därvid 
gavs, att utöka försöksverksamheten med ingenjörsutbildning, så att den
na fr. o. m. budgetåret 1988/89 är företrädd på 29 orter i landet (UbU 
1987 /88: 22. rskr. 207). 

Den arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet som haft till uppgift 
att utarbeta förslag om ingenjörsutbildningen har sedan dess lagt fram sin 
slutrapport. (Ds 1988: 20) Samordnad ingenjörsutbildning på mellannivå. 
Rapporten har remissbehandlats. Arbetsgruppens huvudförslag innebär 
att fjärde årskursen av den fyraåriga tekniska linjen i gymnasieskolan 
ersätts av en ny. tvåårig ingcnjörsutbildning inom högskolan. Den för
stärkning av den tekniska utbildningsnivån i landet som detta skulle 
innebära har fått ett mycket starkt stöd av remissir.stanscrna. 

Ett genomförande av reformen förutsätter en Ö\'erenskommelse mellan 
staten och Svenska kommunförbundet om de ekonomiska villkoren i 
samband med dessa förändringar. Jag avser att återkomma till regeringen 
med förslag att föreläggas riksdagen om en ny ingenjörsutbildning så snart 
en sådan överenskommelse träffats. I det sammanhanget avser jag också 
att redovisa förslag om utbyggnad av den pågående försöksvcrksamhcten 
under budgetåret 1989/90. 

Örriga Ji"agor 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut räknar jag medel i enlighet 
med U H:\:s förslag. Som jag redovisade förra året innebär detta bl. a. att 
elektrotekniklinjcn vid KTH utökas med 30 nybörjarplatser. 

Jag beräknar att ett belopp svarande mot två procent av anslaget kan 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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frigöras för andra ändamål genom att utbildningarna inom sektorn effekti
viseras ( - 18 402 000 kr.). 

Behovet av personal inom miljöskyddsorganisationcn har ökat. Arbets
uppgifterna för de anställda inom kommunerna har förändrats genom de 
vidgade uppgifter som tilldelats kommunerna enligt miljöskyddslagen. 
Samtidigt står den statliga organisationen inför en utbyggnad, och närings
livet ökar sin rekrytering av personal med miljöutbildning. Det finns enligt 
min mening skäl att se över utbildningen inom området. närmast vad 
gäller miljö- och hälsoskyddslinjcn som nu funnits i drygt tio år. Över
synen bör gälla såväl dimensioneringen av utbildningen som dess innehåll 
och organisation, och avse såväl den grimdläggande utbildningen som 
behovet av fortbildning och vidareutbildning inom miljöområdet for olika 
grupper i yrkeslivet. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 

U HÄ har föreslagit att radiokommunikationslinjen skall förkortas från 
nuvarande 60 till 40 poäng. Linjen har hittills dels utgjort utbildning för 
personal för tjänstgöring i befattningar i land. dels varit grund för utbild
ning av fartygsradiotclegrafister. På grund av kommunikationsteknikens 
utveckling efterfrågas radiotclegrafister till sjöss i allt mindre omfattning. 
varför linjen i framtiden enbart kommer att utbilda personal för land
tjänst. UHÄ:s förslag har föregåtts av överläggningar med avnämarna av 
utbildningen. Jag biträder för egen del förslaget. Jag har i denna fråga 
samrått med försvars- och kommunikationsministrarna. 

UHÄ har vidare löreslagit att textilingcnjörslinjen. 80 poäng. som finns 
vid CTH. läggs ned. Linjen har sedan flera år haft en mycket låg tillström
ning. Förslaget har föregåtts av en utredning om hur den textiltekniska 
högskoleutbildningen i Sverige skall kunna struktureras. UHÄ:s förslag 
innebär att de tvååriga textiltekniska utbildningarna koncentreras till hög
skolan i Borås och att vissa resurser avsätts for att stödja kompetensupp
byggnaden där. Jag beräknar medel i enlighet med UHÄ:s förslag (CTH -
200000 kr., HB + 200000 kr.). 

De yrkestekniska högskoleutbildningarna är alla av 60 poängs längd. 
Start för en ny omgång studerande sker när den föregående avslutat sin 
utbildning. dvs. var tredje termin. Detta medför olika nackdelar för utbild
ningens planering och anordnande. U HÄ har föreslagit att varjeårsantag
ning skall prövas vid byggnadstekniklinjen vid KTH och vid CTH. Jag 
beräknar medel för varjeårsantagning vid CTH ( + 453 000 kr.). 

UHÄ har föreslagit att arkitektlinjen utökas med sammanlagt 40 ny
börjarplatser 1989/90. varav 15 vid vardera KTH och CTH samt 10 vid 
universitetet i Lund. Antalet utbildningsplatser inom arkitektutbildningen 
minskades for några år sedan av arbetsmarknadsskäl. Efterfrågan på ut
bildningen är nu stor. liksom även efterfrågan på arkitekter på arbetsmark

naden. I särskilda framställningar har Arkitektförbundet och Svenska arki
tekters riksförbund framhållit att bristen på arkitekter är särskilt stor i 
norra Sverige, och att möjligheterna bör utredas att starta arkitektutbild
ning i antingen Umeå eller Luleå. Förslag om arkitektutbildning i Norr
land har även förts fram av universitetet i Umeå samt av länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 

Prop. 1988/89: 100 
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Jag har i det föregående, vid min behandling av för högskolan gemen- Prop. 1988/89: I 00 

samma frågor. redovisat min uppfattning om de grundläggande dimensio- Bil. 10 
neringsfrågor som högskolan står inför under nittiotalet och om hur arbe-

tet med dessa bör föras vidare under den närmaste framtiden. Frågan om 

bl. a. arkitektutbildningens fortsatta dimensionering bör enligt min me-

ning tas upp i detta vidare sammanhang. 

U HÄ har vidare föreslagit att en ny allmän linje, skyddsingenjörslinjen 

80 poäng, inrättas samt att den får vara anordnad vid högskolan i Jönkö

ping fr. o. m. budgetåret 1989/90. Enligt vad jag har erfarit har chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet tillsatt en arbetsgrupp för att göra en över

syn av 1986 års företagshälsovårdsreform. I samband med gruppens arbete 

kommer bl. a. företagshälsovårdens utbildningsbehov att belysas. Arbets

gruppens arbete avses vara avslutat under första halvåret 1990. UHÄ:s 

förslag bör enligt min mening prövas i detta vidare sammanhang. och jag 

är därför inte beredd att nu ta ställning till detta. 

Under anslaget J l. Särskilda insatser inom utbildningsdepartemenlets 

område för budgetåret 1988/89 har bl. a. anvisats medel för viss utbildning 

vid högskolan i Eskilstuna/Västerås resp. högskolan i Falun/Borlänge inom 

ramen för försöks verksamheten med förstärkt ingenjörsutbildning på mel

lannivå. Jag beräknar nu för budgetåret 1989/90 motsvarande belopp 

under förevarande anslag (+I 500000 kr.). 

Som jag inledningsvis anförde föreslås att tjänstebrevsrätten slopas för 

ett antal myndigheter, bl. a. KTH och CTH fr. o. m. den I juli 1989. Jag har 

beräknat medel för portokostnader för dessa två högskoleenheter under 

detta anslag ( + 2 075 000 kr.). 

Jag har räknat med all det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 

rationalisering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har där

för beräknat en minskning av ifrågavarande anslag ( - 1 4 71 000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag anfört vid min behandling av vissa för 

högskolan gemensamma frågor beräknar jag under detta anslag vissa me

del för restaurangvcrksamhet vid KTH och CTH ( + 518 000 kr.). Dessut

om beräknar jag en minskad medclsanvisning med anledning av den 

förändrade organisationen för redovisningscentralcrna ( -302 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(927 503 000+65019000=) 992 522 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen all inrätta en allmän utbildningslinje, 

den matematisk-naturvetenskapliga linjen, om 160 poäng den I juli 

1989, 

2. bemyndiga regeringen all avveckla textilingenjörs-, biolog-, 

fysiker- och gcovetarlinjcrna rr. 0. m. budgetåret 1989/90, 

3. bemyndiga regeringen alt ändra liingden av radiokommunika

tionslinjen från 60 till 40 poäng, 

4. fäs1ställa plancringsramar enligt vad jag har förordat. 

5. till U1hild11ing.fdr 1ck11i.1ka yrk<'n för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag av 992 522 000 kr. 
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D 8. Utbildning for administrativa. ekonomiska och sociala 
yrken 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

385 178 000 
377 253000' 
426 858 000 

Reservation -32875000' 

'När statsbudgl'tl'ns utfall for budgetåret 1987/88 fastställdl's hade regeringen inte 
fattat beslut om mcdt.:I för vissa merkostnader för löner. 
' Disponibelt belopp enligt ITgkringsbrcv 374 I 02 000 kr. 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa, ekono
miska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande) 
inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget be
räknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjcr inom 
denna yrkesutbildningssektor. I tabellen över planeringsramar finns en 
förteckning över den linjebundna utbildningen. Medel för kommunal hög
skoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 13. Bidrag till 
kommunal högskoleutbildning m. m. 

A nsl ag~tordd ni ng 

Högskoleenhct/ändamäl 1988/89 Beräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

Universitetet i Stockholm 61454000 + 8806000 
L:niversitctet i Uppsala 47011000 + 4 375 000 
Högskolan i Eskilstuna/Väst.:räs 2 354000 + I 924000 
Högskolan i Falun/Borlänge 3218000 -\- I 061 000 
Högskolan i ~faiivlc/Sandviken 2405000 + 920000 
Hiigskolan i Orebro 24265000 -+ 2 391 000 
Universitetet i Linköping 20026000 + I 521000 
Högskolan i Jönköping I 784000 + 745 000 
Universit,·tet i Lund 63421000 + 4 751000 
Högskolan i l\.;;lmar I 323000 + 504000 
Högskolan i Kristianstad I 738000 + 149000 
Högskolan i Växjö 14956000 + 2199000 
Universitetet i Göteborg 55 628 000 + 7164000 
HögskolJn i Bor:'ls 1561000 + 155000 
HögskolJn i Karlstad 12054000 + 1203000 
Högskolan i Skövde 3339000 + I 708000 
t.:niversilelet i Umeå 32021000 + 3136000 
Högskolan i Lule:l 5 592 000 + 6 78 000 
I lögskolan i ?.undsvall/IHirnösand 4075000 + 2893000 
Högskolan i Ostcrsund 15854000 + 2 572000 
Vissa kostnader för 
ekol)omlinjen l 011000 + 41000 
Till regeringens disposition 2163000 + 707000 

Summa kr. 377253000 +49605000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Ändamål/högskoleenhet m. m.'·'·' Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m.'·'·' 
budget-
året 
1989/90 
(tkr.) 

2 Förändringar al' anslagstt'k- 3.19 Ekonomlinjens fördjupnings-
nisk natur del, ökat antal åp prop. 

2.1 Inrättande av ADB-linjen, 60 19.~7/88:64, HF/B, 
poäng. Medel anvisas inne- HOs 
varande budgetår under an- 3.20 Turismlinjen, ökat antal åp 
slagen D 13 och D 14. pr~p. 1987/88: 64, HF/B, 
Från anslaget D 13 + 690 HOs 
Från anslaget D 14 + 7 590 3.21 Linjen för kostekonomi och 

Summa under 2 + 8280 
kostterapi, termin 6, BP 86 
uu 

3 Kon.1·t'kvenser al' tidigare be- UG 
slut UUm 

3.1 Hotell- och restaurangeko- 3.22 Utbildning i kostadministra-
nomlinjcn, ökat antal åp BP tion, nedläggning, BP 86, 
86, UG + 436 uu 

3.2 Ekonomlinjen, minskat antal UG 
åp BP 86, UG 158 3.23 Utbildning i kostterapi. ned-

3.3 Linjen för personal- och ar- läggning, BP 86, UU 
betslivsfrågor. minskat antal UG 
åp BP 86. UG 158 3.24 ADB-linjen ökat antal åp BP 

3.4 Ekonomlinjen. minskat antal 88. HS/H 
åp BP 87, lJS, UU, ULi, UL, Summa under 3 
HV. UG. UUm 0 

3.5 Juristlinjen, minskat antal åp 4 Budgt'(fors/ag 
BP 87, lJS, lJlJ, UL 0 4.1 Resursförstärkning för kvali-

3.6 Systemvetenskapliga liqjen. tetshöjning, ekonomlinjen 
ökat antal åp BP 87, HO + 307 mfl. US. UU, HE/V, HF/B. 

3.7 Förvaltningslinjcn. minskat HÖ, ULi, UL. HV, UG, HB. 
antal åp BP 87, HÖ 153 HKs. HS. UUm, HLu, 

3.8 Linjen för personal- och ar- HS/H, HÖs 
betslivsfrågor., minskat antal Vissa kostnader för ekonom-
åp BP 87. HO 153 linjen 

3.9 Sociala linjer:i .. minskat antal 4.2 Ekonomlinjens fördjupnings-
åp BP 87. HO 340 del, 

3.10 Systemvetenskapliga linjen. HJ + 30 åp 
ökat antal BP 87, HS + 511 HV + 30 åp 

3.11 Internationella ekonom- HS/H + 30 åp 
linjen, ökat antal åp 1990/91, 4.3 PEG. nedläggning resp mins-
BP 87 0 kat antal åp 

3.12 Turismlinjen, ökat antal åp lJS - 20 åp 
BP 88, HK + 473 uu - 33åp 

3.13 PEG. nedläggning BP 88. UL - 33 åp 
UUm 284 . 4.4 Resursförstärkning för kvali-

3.14 Psykologlinjen, resursför- tetshöjning, bl a psykolog-
stärkning, BP 88. UUm + 284 linjen, US. UU, UL 

3.15 Internationella ekonom- 4.5 ADB-linjen 60 poäng, US, 
linjen. ökat antal åp. BP 88, HE/V, HG/S, HV, HS/H 
UG + 340 

3.16 Ekonomlinjen. minskat antal 4.6 Resursförstärkning för kvali-
åp BP 88, UG 340 tetshöjning, sociala linjen 

3.17 Systemvetenskapliga linjen. och linjen för personal- och 
ökat antal åp BP 88. HS/H + 690 ar~etslivsfrågor, US. UU. 

3.18 Ekonomlinjens fördjupnings- HO. ULi, UL. HV. UG, 
del. ökat antal åp BP 88, HKs. UUm. HÖs 
HE/V + 180 

13 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
Rii1telse: S. 196 rad 4 nedifrån står: 90 Rättat till: 60 S. 197 tabell rnd 4, 5, 35, 43, 47 siffror 
andrade S. 206 rad 9 står: 170, 122 Rättat till: 180, 112 

Kostnad 
budget-
året 
1989/90 
(tkr.) 

+ 450 
+ 450 

+ 315 
+ 473 

+ 405 
+ 540 
+ 285 

321 
481 

214 
214 

+ 345 

+ 3 668 

+ 17011 

1011 

+ 600 
+ 450 
+ 450 

254 
722 
914 

+ 1890 

se punkt 
2.1 ovan 

+ 7 305 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Ändamål/högskoleenhet m. m. '-'·' 

4. 7 Sociala linjen. ökat antal åp, 
UL + 30 åp 

Kostnad 
budget
året 
1989/90 
(tkr.) 

+ 630 

Ändamål/högskoleenhet m. m. '·'" 

4.9 Nedläggning av fortbildning i 
socialt behandlingsarbete 30 

Kostnad 
budget
året 
1989/90 
(tkr.) 

4.8 Ny påbyggnadslinje i socialt 
arbete 40 poäng (h~\vfart) 

poäng. US - 15 åp 897 
4.10 Internationella ekonom-

linjen. inrättande i Umeå, + 15 åp vid US. HO, UG, 
UlJm. HÖs + 1200 UUm + 40åp + 600 

Summa under 4 

Summa punkterna 2-4 

+26338 

+38286 

'US=universitetet i Stockholm, UU=universitetct i Uppsala, HE/V=högskolan i Eskilstuna/Västerås, 
HF/B=högskolan i Falun/Borlänge. HG/S=högskolan i Gävle/Sandviken, HÖ=högskolan i Örebro, ULi =uni
versitetet i Linköping. HJ=högskolan i Jönköping, UL=universitetet i Lund, HK=högskolan i Kalmar, 
HKr=högskolan i Kristianstad, HV=högskolan i Växjö. UG=universitetet i Göteborg, HB=högskolan i Borås. 
HKs=högskolan i Karlstad. HS=högskolan i Skövde. UUm=universitctct i Umeå. HLu=högskolan i Luleå, 
HS/H=högskolan i Sundsvall/Härnösand, HÖs=högskolan i Östersund 
'åp=årsstudieplatser. 
' BP=budgetproposition. 

UHÄ hemställer att 
I. ekonomlinjens fördjupningsdel inrättas med 30 platser vid högskolan 

i Jönköping den I juli 1989, 
2. en ny allmän utbildningslinje, ADB-linjen 60 poäng, och med mål 

enligt förslag från UHÄ inrättas den I juli 1989 vid universitetet i Stock
holm och högskolorna i Eskilstuna/Västerås, Gävle/Sandviken, Växjö och 
Sundsvall/Härnösand samt vid de ytterligare högskoleenheter som senast 
vid utgången av oktober 1988 har slutit godtagbara avtal med berörda 
kommuner om övertagande av utbildningen, 

3. ADB-linjen 40 poäng inom-kommunal högskoleutbildning avvecklas 
fr. o. m. budgetåret 1989/90 på de orter där den nya statliga ADB-linjen 
kommer till stånd, 

4. psykologutbildning efter grundexamen (PEG) avvecklas vid universi
teten i Uppsala och Lund fr. o. m. budgetåret 1989/90, 

5. en ny utbildningslinje, påbyggnadslinjc i socialt arbete 40 poäng. och 
med mål enligt förslag från UHÄ inrättas den I juli 1989 vid universitetet i 
Stockholm, högskolan i Örebro, universiteten i Göteborg och Umeå samt 
högskolan i Östersund. 

6. påbyggnadslinjen fortbildning i socialt behandlingsarbete 30 poäng, 
avvecklas vid universitetet i Stockholm fr. o. m. budgetåret 1989/90, 

7. påbyggnadslinjen utbildning i kostadministration avvecklas fr. o. m. 
budgetåret I 989/90, 

8. påbyggnadslinjcn utbildning i kostterapi avvecklas fr. o. m. budget
året 1989/90, 

9. planeringsramar fastställs i enlighet med vad UHÄ förordat, samt 
10. under ett reservationsanslag D 8. Utbildning för administrativa, 
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ekonomiska och sociala yrken anvisas 414066000 kr. med av UHÄ angi- Prop. 1988/89: 100 

ven fördelning på anslagsposter. Bil. I 0 
Anslagsframställning har avgivits även av styrelsen för Stiftelsen Stora 

Sköndal. 

Föredragandens överväganden 

Sammat!fållning 

Jag kommer i det följande att föreslå att en allmän linje, ADB-linjen 60 
poäng, inrättas och lokaliseras till fem högskoleenheter. Vidare föreslår jag 
att en påbyggnadslinjc i socialt arbete inrättas och lokaliseras till universi
teten i Stockholm, Göteborg och Umeå. Jag kommer att förorda au utbild
ning på ekonomlinjens fördjupningsblock anordnas vid högskolorna i 
Jönköping, Gävle/Sandviken och Skövde. I mina förslag ingår vidare att 
utbildningen i kostadministration och kosttcrapi anordnas även budget
året 1989/90. Slutligen kommer jag att föreslå att psykologutbildning efter 
grundutbildningen (PEG) inte skall anordnas längre vid universiteten i 

Uppsala och Lund. För kvalitetsförstärkning inom AES-sektorn räknar jag 
med en ökning av anslaget med 19 244 000 kr. 

Mina förslag till nybörjarplatser på linjer för utbildning inom denna 
sektor framgår av tabellen över planeringsramar. Under a) i tabellen anges 
planeringsramcn per linje och högskoleenhet. Under b) i tabellen anges 
planeringsramen per grupp av linjer och högskoleenhet tillsammans med 
beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskole

enhet. 

Afrde!Jör ökad krali/e/ på wbildningar inom AES-sektom 

UHÄ har i anslagsframställningen redovisat resurssituationen inom AES
sektorn. UHÄ har jämfört linjer inom denna sektor med jämförbara 
utbildningar inom andra sektorer och kommit fram till att det finns stora 
skillnader. UHÄ redovisar vad som borde gälla för att uppnå en god nivå 
på utbildningen inom sektorn. För det första bör antalet undervisnings
timmar per vecka vara minst 10. För det andra bör det vara möjligt att ha 
seminarieundervisning i grupper om högst 20 studerande. För det tredje 
krävs mer lärarmedverkan i examinationen. Vidare krävs mer uppsats
skrivning med kvalificerad handledning, datoranvändning under handled
ning samt pedagogisk utveckling genom fortbildning av lärarna. Bristen på 
ekonomiska resurser utgör, enligt UHÄ, för närvarande ett avgörande 
hinder för att förverkliga dessa ambitioner. De linjer som UHÄ vill priori
tera högst när det gäller resursförstärkning är ekonomlinjen, internationel
la ekonomlinjen, juristlinjen, psykologlinjen, sociala linjen och systemve

tenskapliga linjen. UHÄ har begärt sammanlagt 26 269 000 kr. för dessa 
ändamål. 

Jag har inledningsvis, vid min behandling av vissa för högskolan gemen
samma frågor, tagit upp behovet av en särskild kvalitetsförstärkning för 
bl. a. vissa utbildningar inom AES-sektorn och beräknar nu medel för 195 



Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken budgetåret 1989/90 

l,;tbildningslinje/poäng Stock- Uppsala Eskilstunai Falun/ Gävle/ Örehro Lin ko- Jön- Lund/ Kal-
holm Västcrå~ Borlänge Sandviken ping! kuping Malmö mar 

Norr-
köping 

S/alliK högskole-
utbildning 
al Fortbildning i socialt 

behandlingsarbete. 
30* 20 
Socialt arbete, 40* 20 
Handelslinjen, 60 
(YTHl 306 

Kontorslinjen, 60 
!YTH) 306 

Kostadministra-
tion, 20* 24 
Kostterapi, 20* 16 
Linjen för kost-
ekonomi och 
kostterapi. 120 54 
Psykologlinjen. 200 30 30 30 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEG). 80* 30 
Storhushålls- och 
restauranglinjen, 60 
!YTHJ 306[30] 

bl Förvaltnings-
linjen, 140 (150l (60) {75) (60) (120l 
Hotell- och restau-
rangekonomlinjen. 
140 
Linjen för personal-
och arbetslivsfrågor. 
140 (150) (60) (45) (60) (60) 
Sociala linjen. 140 (210) <150) <150) 
Ekonomlinjen, 140 (405) (305) (60f (60)2 (30) (16()) (90) (6())2 (290) 
Internationella 
ekonomlinjen, 160 (90) (90) (90) 
Juristlinjen. 180 (400) (290) (315) 
Samhällsvetar-
linjen. 120 (80) (30) (110) 
Systemvetenskapliga 
linjen. 120 <90) (6()) (50) 160) (90) 
Turismlinjen, 80 (60) (60) 
ADB-linjen. 60 (100) (60) (30) 
Planeringsram för 
linjer enligt bl 1505 945 120 120 60 510 360 60 1225 60 

Kommunal hiig.1kole-
utbilJnini; 

ADB-linjen, 40 30 30 603 604 
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Uthildningslinje/poäng Kristian- Växjö Göte· Bl1riis Karl· Skövde Umeå l.uleä Sunds· Öster- Summa 
stad borg stad vall! sund 

Härnö-
.;;and 

Statlig högskole-
11tbildnin11 

al Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete, 30* 20 
Socialt arbete 20 20 60 
Handelslinjen. 60 
(YTH) 30 
Kontorslinjen. 60 
<YTH) 30 
Kostadministra-
tion, 20• 36 60 
Kostterapi, 20* 16 32 
Linjen för kost-
ekonomi och 
kostterapi, 120 72 38 164 
Psykologlinjen, 200 30 30 150 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEGl. 80* 28 58 
Storhushålls- och 
restauranglinjen. 60 
!YTHJ 30(30] 

bl Förvaltnings-
linjen, 140 (30) (120) (30) (60) (60) 765 
Hotell- och restau-
rangekonomlinjen, 
140 (60) 60 
Linjen för personal-
och arbetslivs-
frågor. 140 (30) (60) (30) (60) (30) 585 
Sociala linjen. 140 !210) (120) ( 120) 960 
Ekonomlinjen, 140 (60) 1 (125) (280) (60) 1 050) (60)2 (120) (90) (100) (30) 2 565 
Internationella 
ekonomlinjen. 160 (30) (120) 420 
Juristlinjen, 180 ( 120)' (40)' I 165 
Samhällsvctar-
linjen. 120 (20) (60) (45) 345 
Systemvetenskapliga 
linjen. 120 (40) <90) (48) (30) (60) (30) (30) (60) 738 
Turismlinjen. 80 (60) 180 
ADB-linjen. 60 (30) (30) 250 
Planeringsram för 
linjer enligt b_l 60 305 1120 60 258 90 505 120 160 360 8003 

Kommunal lziigskole-
utbildning 

ADB-linjen, 40 90 30 300 

Summa 8937 

* Påbyggnadslinje. 
1 Endast basblock. 
2 Varav 30 endast basblock. 
3 30 i vardera kommun. 
4 Avser Malmö. 
5 Avser grundläggande rättsutbildning. 80 p. 
"Antagning sker var tredje termin. Här anges antalet nybörjarplatser budgetåret 1989/90. 
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ändamålet ( + 19 244 000 kr.). Jag har vid mina beräkningar utgått från att 
merparten av förstärkningen skall läggas på samhällsvetarlinjen, ekonom
linjen. juristlinjen, sociala linjen, systemvetenskapliga linjen, förvaltnings
linjen. linjen för personal- och arbctslivsfrågor samt psykologlinjen. 

AD B-lit~jen 

I prop. 1985/86: I 00 (bil. I 0, UbU 22, rskr. 297) föreslog jag att en allmän 
utbildningslinje om 60 poäng skulle inrättas som statlig högskoleutbild
ning och ersätta den ADB-linje om 40 poäng, som anordnas som kommu
nal högskoleutbildning. Den nya utbildningen skulle lokaliseras till sådana 
högskoleorter där den kommunala ADB-linjen då var lokaliserad. Dessa 
förändringar skulle genomföras under förutsättning att uppgörelse kunde 
träffas mellan den kommunala utbildningsanordnaren och resp. högskola 
om att den kommunala ADB-linjen samtidigt lades ned. Riksdagen hade 
inget att invända mot detta. UHÄ fick i uppdrag att vidta de åtgärder som 

behövdes med anledning av beslutet. 
I prop. 1987 /88: 100 bil. I 0 (s. 294) redovisade jag att Sundsvalls kom

mun och högskolan i Sundsvall/Härnösand hade träffat överenskommelse 
om nedläggning av den kommunala ADB-linjen i Sundsvall. Medel för en 
ADB-linje vid högskolan i Sundsvall/Härnösand beräknades budgetåret 
1988/89 under anslaget för lokala och individuella linjer samt fristående 

kurser. 

1 sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 redovisar UHÄ att 
ytterligare fyra högskoleenheter har träffat överenskommelse med berörda 
kommuner .. Detta gäller universitetet i Stockholm samt högskolorna i 
Eskilstuna/Västerås, Gävle/Sandviken och Växjö. 

UHÄ föreslår att en allmän utbildningslinje inom ADB-området om 60 
poäng inrättas den I juli 1989. Enligt UHÄ bör målet för linjen vara att 
förbereda för vanligen förekommande arbetsuppgifter inom programme
ring och systemering med inriktning på företrädesvis administrativa till
lämpningar. Utbildningen skall utveckla den studerandes förmåga dels att 
identifiera, analysera och lösa problem inom området automatisk databe
handling för administrativa rutiner dels att förstå de konsekvenser för 
samhälle, näringsliv och individer som automatisk databehandling medför 
och därvid kunna kritiskt bedöma skilda parters intressen och roller. 

Linjen bör enligt UHÄ lokaliseras till universitetet i Stockholm samt 
högskolorna Eskilstuna/Västerås, Gävle/Sandviken, Växjö och 
Sundsvall/Härnösand. 

Enligt min mening är det tillfredsställande att flera kommuner och 
högskoleenheter nu har träffat överenskommelse om ADB-utbildningen. 
Samordning och samverkan med övrig högskoleutbildning kan nu komma 
till stånd. Förlängningen innebär dessutom att utbildningen kan göras 
både djupare och bredare. Detta är angeläget. Regeringen bör begära 
riksdagens bemyndigande att inrätta en allmän utbildningslinje, ADB
linjen om 60 poäng. den 1 juli 1989. Vad gäller målet för ADB-linjen 60 
poäng har jag inget att invända mot den beskrivning av utbildningens mål 
som UHÄ har angivit. Jag biträder UHÄ:s förslag till lokalisering av 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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utbildningen. Jag har beräknat medel för utbildningen under det anslag Prop. 1988/89: 100 
som jag behandlar nu ( + 6 315 000 kr.). Bil. I 0 

När förslaget om en förlängd utbildning behandlades i prop. 
1985/86: 100 räknade jag med att förändringen skulle vara genomförd 
senast den I januari 1990. På några orter pågår fortfarande diskussioner 
om överenskommelser. Enligt min mening är det angeläget att 60-poängs
utbildningen lokaliseras till så många högskoleorter som möjligt som i dag 
har motsvarande utbildning. De förhandlingar som nu pågår bör därför få 
slutföras utan tidspress och förändringarna bör vara genomförda senast 
den I juli 1990. Den senaste tidpunkten för start av ADB-linjen 60 poäng 
på någon av de nu berörda orterna bör alltså vara höstterminen 1990. Som 
en följd av detta bör den sista antagningen till den kommunala ADB-linjen 
göras inför höstterminen 1989. Jag utgår ifrån att UHÄ i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1990/91 redovisar de överenskommelser som träf
fats sedan anslagsframställningen för budgetåret 1989/90 lämnades. 

I enlighet med ovan nämnda riksdagsbeslut skall ADB-utbildningen om 
40 poäng, på de orter där inte överenskommelser träffas, överföras till 
gymnasieskolan. Regeringen har uppdragit åt UHÄ att i samråd med 
skolöverstyrelsen (SÖ) lämna de förslag som fordras med anledning härav. 
Jag utgår från att förslagen lämnas i anslagsframställningen för budgetåret 
1990/91. 

Huvudmännen för ADB-linjen 40 poäng i Örebro, Malmö och Göte
borgs kommuner har föreslagit en minskad dimensionering av linjen med 
30, 60 resp. 90 nybörjarplatser. Linköpings kommun har däremot föresla
git en ökad dimensionering med 30 nybörjarplatser. SÖ har tillstyrkt dessa 
förändringar. Enligt UHÄ bör eventuella ändringar i dimensionering och 
lokalisering för ADB-linjen 40 poäng övervägas i samband med etablering
en av den nya 60-poängslinjen. UHÄ föreslår emellertid ett minskat antal 
nybörjarplatser för Örebro, Malmö och Göteborgs kommuner. Jag biträ
der UHÄ:s förslag och har vid min medelsberäkning under anslaget D 13. 
Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. beaktat detta. 

Sociala linjen och påb}'ggnadslinjen i socialt behandlingsarbete 

Utbildning på sociala linjen anordnas innevarande budgetår vid universi
teten i Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå samt vid högskolorna i 
Örebro och Östersund. Planeringsramen är 960 nybörjarplatser. Påbygg
nadslinjen i socialt behandlingsarbcte, om 30 poäng, anordnas innevaran
de budgetår vid universiteten i Stockholm och Lund. Planeringsramen för 
denna linje är 40 nybörjarplatser. 

UHÄ har tidigare utrett behovet av särskilda centrala åtgärder för att 
förbättra fortbildningen och vidareutbildningen inom det sociala området. 
Utredningen redovisades i prop. 1986/87: 100 bil 10. (s. 254). UHÄ 
föreslog då dels en ny påbyggnadslinje i socialt behandlingsarbete om 60 
poäng dels en avveckling av den dåvarande påbyggnadslinjen i socialt 
behandlingsarbete om 20 poäng. Jag var då inte beredd att ta ställning till 
förslagen. Jag ansåg att UHÄ först borde redovisa en översyn av den 
sociala linjen vad gäller innehåll, dimensionering och lokalisering. Dessut- 199 



om ansåg jag, att. UHÄ:s förslag inte löste frågan om socialarbetares Prop. 1988/89: 100 
behörighet till psykoterapiutbildningen. I avvaktan på UHÄ:s översyn Bil. 10 
föreslog jag en förlängning av påbyggnadslinjen till 30 poäng så att utbild-
ningen skulle ge behörighet till psykoterapi utbildningen. Riksdagen beslöt 
i enlighet med detta förslag. 

I anslagsframställningen redovisar UHÄ en ny utredning angående dels 
den sociala linjen, dels påbyggnadsutbildningen i socialt arbete. Jag be
handlar först den sociala linjen. 

Som yrkesförberedande utbildning i socialt arbete i dagens Sverige är 
utbildningen på sociala linjen inte tillräcklig, enligt UHÄ. De studerande 
skall praktiskt taget direkt efter utbildningen arbeta som befattningshavare 
på mellannivå och högre nivå inom socialtjänsten och då räcker utbild
ningen inte till. Den avgörande bristen i utbildningen är att de lärarledda 
inslagen inte är tillräckliga för att ge de studerande en god grund för 
arbetsuppgifter på denna nivå. Det råder, enligt UHÄ, en diskrepans 
mellan det nutida socialarbetets krav och dagens socionomutbildning. I 
utredningen föreslås vissa förändringar av den sociala linjens inriktning 
och uppläggning, inom samma poängantal som i dag. Bl. a. föreslås en 
ökad integration mellan studier och studiepraktik, minst 60 poäng i ämnet 
socialt arbete samt att i varje examination skall ingå individuell kunskaps
redovisning. I utredningen föreslås vidare att medelstilldelningen till ut
bildningen skall ökas med femtio procent. Merparten av undervisningen 
kan då bedrivas i mindre grupper än 30 i den del av utbildningen som rör 
bearbetning av egna förhållningssätt och träning i samtals-, behandlings
och påvcrkansarbete. UHÄ har övervägt möjligheterna att öka medelstill
delningen per årsstudieplats genom en minskning av linjens dimensione
ring. Arbetsmarknadens efterfrågan är emellertid stor och dessutom är 
antalet sökande så stort att en minskning inte är försvarlig. UHÄ föreslår 
istället en förstärkning av sektorsanslaget med 6 720000 kr. Vad gäller 
dimensioneringen föreslår UHÄ en ökning av antalet nybörjarplatser med 
30 vid universitetet i Lund, eftersom antalet nybörjarplatser vid detta 
universitet är lågt i förhållande till behovet av socionomer i området. 

Enligt min mening är det nödvändigt att förbättra kvaliten på utbild
ningen på den sociala linjen. En del av de förändringar som UHÄ föreslår 
kan emellertid göras genom förändringar av nuvarande utbildningsplaner 
och genom förändringar i uppläggningen av studierna. Jag utgår ifrån att 
UHÄ och berörda högskolor vidtar sådana åtgärder. Andra förändringar 
kräver dock ett resurstillskott. Jag anser att sådana förändringar bör vara 
möjliga inom ramen för den resursförstärkning för vissa av utbildningarna 
inom AES-sektorn som jag tidigare har redovisat. 

Jag övergår nu till att behandla förslaget till ny påbyggnadslinje i socialt 
arbete. Efterfrågan på vidareutbildning för socionomer och socialarbetare 
är enligt UHÄ mycket stor. En anledning är att socialt arbete är så krävan
de att många socialarbetare, efter att ha varit verksamma ett antal år anser 
att de behöver nya kunskaper och impulser för att kunna fortsätta med sitt 
arbete. Många uppfattar de sociala problemen som de ställs inför som allt 
svårare. De önskar kunna arbeta på ett mer kvalificerat och specialiserat 
sätt. UHÄ föreslår att en påbyggnadslinje i socialt arbete inrättas den I juli 200 



1989. Den bör omfatta 40 poäng och anordnas på halvfart. Målet för 
utbildningen är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och 
färdigheter i socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Den bör 
anordnas vid samtliga de högskoleenheter som i dag anordnar utbildning 
på sociala linjen, med undantag för universitetet i Lund som bör fortsätta 
att anordna fortbildningskursen i socialt behandlingsarbete om 30 poäng. 

Socialtjänsten skall arbeta förebyggande genom att bl. a. bedriva en 
aktivt uppsökande verksamhet och ge social service. Socialtjänsten skall 
också svara för omsorg och service till familjer och enskilda som behöver 
detta. De som arbetar inom socialtjänsten måste ha fått tillräckliga kun
skaper för detta arbete i grundutbildningen. En del av personalen inom 
socialtjänsten behöver därutöver en ökad kompetens för handläggning av 
mer komplicerade problem. Regeringen bör begära riksdagens bemyndi
gande att inrätta en påbyggnadslinje i socialt arbete om 40 poäng, den I 
juli 1989. Vad gäller målet för utbildningen har jag inget att invända mot 
den beskrivning av detta som UHÄ har angivit. Utbildningen bör enligt 
min mening lokaliseras till universiteten i Stockholm, Göteborg och 
Umeå. Jag har beräknat medel härför ( +960000 kr.). 

Den nuvarande påbyggnadsutbildningen i socialt behandlingsarbete om 
30 poäng skall bl. a. vara en brygga för socionomer till utbildningen i 
psykoterapi. Enligt UHÄ har kritik riktats mot utbildningen för att den är 
för mycket inriktad på att förbereda för psykoterapi och för lite på socialt 
arbete. Enligt min mening har frågan om behovet av psykoterapiförbere
delse för socionomer ännu inte fått en tillfredsställande lösning. Jag avser 
att återkomma till regeringen med förslag till uppdrag till UHÄ att redovi
sa ett förslag till en utbildning för socionomer som är en förberedelse för 
utbildning i psykoterapi. Därvid bör UHÄ undersöka om en inriktning 
inom 40-poängsutbildningen kan ge denna behörighet. 

Ekonomlinjens fördjupningsdel 

Utbildning på ekonomlinjens fördjupningsdel anordnas innevarande bud
getår vid samtliga högskoleenheter med ekonomutbildning utom högsko
lorna i Gävle/Sandviken. Jönköping. Kristianstad, Borås och Skövde. 
Högskolan i Växjö har anordnat denna utbildning i Jönköping i samarbete 
med högskolan i Jönköping. 

UHÄ har föreslagit att ekonomlinjens fördjupningsdel skall lokaliseras 
till högskolan i Jönköping. Jag vill erinra om att jag i förra årets budgetpro
position redovisade att jag anser att samtliga högskoleenheter med eko
nomutbildning bör erhålla även fördjupningsdelen. Med hänvisning till 
detta ställningstagande biträder jag nu förslaget om fördjupningsdelens 
lokalisering till högskolan i Jönköping. Fördjupningsdelen bör även lokali
seras till högskolan i Skövde för att täcka behovet av mer kvalificerad 
ekonomisk utbildning inom regionen. Jag har vid min medelsberäkning 
beaktat detta ( + 1200000 kr.). 

U HÄ har föreslagit att högskolorna i Växjö och Sundsvall/Härnösand 
tilldelas 15 000 kr. per årsstudieplats för 30 studerande vid vardera hög
skolan. eftersom dessa högskolor. enligt UHÄ, tidigare tilldelats medel 
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endast för basblocket för detta antal studerande. Jag biträder U HÄ:s Prop. l 988/89: l 00 
förslag till mcdclsanvisning för högskolorna i Växjö och Sundsvall/Härnö- Bil. 10 
sand ( + 900000 kr.). 

Bostads- och fastighetsförvaltningslinjen inrättades den I juli 1986. Den 
har 30 nybörjarplatser och är en påbyggnadslinje om 60 poäng på ekonom
linjens eller förvaltningslinjens basblock eller motsvarande kunskaper. 
Den är lokaliserad till högskolan i Gävle/Sandviken. Enligt min mening 
bör ekonomlinjens fördjupningsdel lokaliseras till högskolan i Gävle/ 
Sandviken med 30 nybörjarplatser. Detta i enlighet med tidigare uttalan
den och för att täcka behovet av mer kvalificerad ekonomisk utbildning 
inom regionen. Samtidigt bör bostads- och fastighetsförvaltningslinjen 
avvecklas fr. o. m. budgetåret 1989/90. Behovet av utbildning inom bo
stads- och fastighetsförvaltningsområdet bör täckas inom utbildningen på 
ekonomlinjens fördjupningsdel. Vad gäller villkoren för behörighet till 
fördjupningsdelen utgår jag ifrån att de villkor som i dag gäller för bostads
och fastighetsförvaltningslinjen kommer att gälla i fortsättningen för 
fördjupningsdelen. Mitt förslag medför att bostads- och fastighetsförvalt
ningslinjen bör avvecklas fr. o. m. budgetåret 1989/90. 

Påbyggnadmtbildning i kos/administration och kostterapi 

År 1986 fick regeringen riksdagens bemyndigande (prop. 1985/86: I 00 bil. 
10, UbU 22, rskr. 297) att inrätta en allmän utbildningslinje, linjen för 
kostckonomi och kostterapi, den 1 juli 1987. Samtidigt bemyndigades 
regeringen att avveckla dels den allmänna linjen för kost och näringseko
nomi dels påbyggnadslinjerna i kostadministration och kostterapi. UHÄ 
har föreslagit att utbildning på påbyggnadslinjerna inte skall anordnas 
efter utgången av budgetåret 1988/89. 

Det bör enligt min mening vara möjligt för dem som innevarande 
budgetår studerar på linjen för kost och näringsekonomi att genomgå 
påbyggnadsutbildningarna budgetåret 1989/90. Därför bör dessa anordnas 
även budgetåret 1989/90. Detta bör vara det sista läsåret för utbildningen. 
Jag har vid min medelsberäkning beaktat detta. 

Psykologutbildning f'.fier grundexaml!n 

Psykologutbildning efter grundexamen (PEG) upphörde vid universitetet i 
Umeå fr. o. m. den I juli 1988 i enlighet med riksdagens beslut (prop. 
1987 /88: I 00 bil. 10, UbU 23, rskr. 208). Utbildningen anordnas inneva
rande budgetår vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göte
borg. Antalet nybörjarplatser är 144. Tidsgränsen för att slutföra den 
äldre, kortare grund utbildningen var den 1 juli 1988. 

Antalet sökande till PEG-utbildningen har sjunkit. Vid universiteten i 
Uppsala och Lund var dessutom ett antal platser obesatta budgetåret 
1987 /88 och höstterminen 1988. UHÄ föreslår att utbildningen vid dessa 
två universitet avvecklas fr. o. m. den I juli 1989. Vad gäller utbildningen 
vid universiteten i Stockholm och Göteborg anser UHÄ att dessa utbild
ningar bör anordnas sista gången budgetåret 1989/90. För universitetet i 202 



Stockholm gäller att antalet sökande, enligt UHÄ, kan förväntas sjunka Prop. 1988/89: I 00 
varför UHÄ föreslår att antalet nybörjarplatser skall minskas till 30. Jag Bil. 10 
biträder UHÄ:s förslag och har vid medelsberäkning beaktat detta 
(-890000 kr.). 

UHÄ har föreslagit att i den mån personer med den kortare psykologut
bildningen efterfrågar påbyggnad för att få legitimation som psykolog bör 
universiteten kunna utnyttja obesatta platser på psykologlinjen 200 poäng. 
Inom ramen för denna bör den studerande kunna få ett studieprogram 
som passar hans eller hennes behov med hänsyn till tidigare utbildning och 
fordringar för psykologlegitimation. Jag biträder förslaget. Vad gäller me
del för utbildningen bör i första hand användas medel anvisade till psyko
loglinjen och i andra hand medel för lokala och individuella linjer samt 
fristående kurser. 

ärriga .fi"ågor 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvudsak 
i överensstämmelse med vad UHÄ har föreslagit. Mina beräkningar för 
högskolorna i Örebro och i Skövde är dock högre än UHÄ:s förslag när det 
gäller den systemvetenskapliga linjen. U HÄ har, enligt min mening, beräk
nat ett för lågt belopp för denna linje vid dessa högskolor. Detsamma gäller 
för ekonomlinjen vid högskolan i Eskilstuna/Västerås. 

Jag har räknat med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 
rationalisering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har där
för beräknat en minskning av detta anslag ( - 59 000 kr.). 

Medel för Stiftelsen Stora Sköndal beräknar jag under anslaget D 13. 
Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min behandling av vissa för 
högskolan gemensamma frågor beräknar jag under detta anslag medel för 
restaurangvcrksamhet i Göteborg ( + 145 000 kr.). Dessutom beräknar jag 
en minskad medclstilldelning med anledning av den förändrade organisa
tionen för redovisningscentraler ( -68 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(377 253 000 + 49 605 000 =) 426 858 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, 

ADB-linjen om 60 poäng den 1 juli 1989, 
2. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, påbygg

nadsutbildning i socialt arbete om 40 poäng den 1 juli 1989, 
· 3. bemyndiga regeringen att avveckla bostads- och fastighets
förvaltningslinjen fr. o. m. budgetåret 1989/90, 

4. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 
5. till Utbildning för administratira. ekonomiska och sociala .vr

ken för budgetåret 1989/90 anvisa ett rcservationsanslag av 
426 858 000 kr. 203 



D 9. Utbildning för vårdyrken 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

451297000 
430321000' 
431675000 

Reservation -35420000' 

'När statsbudgetens utfall för budgetåret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader för löner. 
'Disponibelt belopp enligt regleringsbrev 426 577 000 kr. 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de statli
ga högskoleenheterna inom utbildningsdcpartemcntcts verksamhetsområ
de. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 
påbyggnadslinjcr inom denna yrkesutbildningssektor. Medel för kommu
nal högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 13. Bidrag 
till kommunal högskoleutbildning m. m. I tabellen över planeringsramar 
finns en förteckning över den linjebundna utbildningen. 

A 11slag1:f i)rde/ 11 i ng 

Högskoleenhet/ändamål 

Karolinska institutet 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Lund. 
enheten för tandläkar
utbildning i Malmö 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Summa kr. 

1988/89 

137039000 
60493000 
27444000 
76576000 

15 337000 
70768000 
42664000 

430321000 

Beräknad ändring 
I 989/90 

Föredraganden 

- 749000 
13000 

- 710000 
+I 144000 

+ 844000 
- 899000 
+ l 737000 

+ 1354000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

Ändamål/högskoleenhet m. m.'·' 

2 Fiirändringar ar a11s/ags
tek11isk natur 

2.1 Päbyggnadslinje fördjupning i 
arbetsterapi resp. sjukgymna
stik (medel för detta ändamål 
har an visats under anslaget 
D 13) 

Summa w11Jer :! 

3 l\011sekri'nwr ar tidigare 
bes/111 

3.1 Läkarlinjen. minskad plane
ringsram. Kl 

3.2 Läkarlinjen. minskad plane
ringsram. ULi 

3.3 Läkarlinjen, minskad plane
ringsram. UG 

Kostnad 
budgetåret 
1989/90 
(tkr.) 

+ 996 

+ 996 

-4286 

- 770 

-1946 

.Ä.ndamål/högskoleenhet m. m. '·' 

3.4 Rchabiliteringslinjcn. ökad 
planeringsram. Kl och UL 

3.5 Utbildning i psykoterapi, UL 

Summa under 3 

4 Budxe~kin/ag 
4.1 Receptariclinjcn, 80p. ökad 

planeringsram, UU +40 npl 
4.2 Apotekarlinjen. ökad plane

ringsram. UU +40 npl 
4.3 Päbyggnadslinjc i sjukgymna

stik. Kl + 20 npl 
4.4 Påbyggnadslinje för logopeder. 

Kl och UL +20 npl 
4.5 Utb. i psykoterapi. UG + 16 npl 

Summa under .f. 

Summa punkterna 2-4 

Kostnad 
budgetåret 
1989/90 
(tkr.) 

+ 98 
+ 567 

-6337 

+ 360 

+ 1400 

+ 302 

+ 300 
+ 1000 

+3362 

-1981 

' Kl= karolinska institutet. UU =universitetet i Uppsala. ULi =universitetet i Linköping, UL= universitetet i 
Lund. lJG=universitctet i Göteborg. UUm=universitetet i Umeå. 
' npl =nybörjarplatser. 

U HÄ hemställer att 
l. en påbyggnadslinje i arbetsterapi resp. sjukgymnastik omfattande 20 

poäng och med målangivelse enligt senare förslag från UHÄ inrättas den 
l juli 1989, 

2. en påbyggnadslinje för logopeder omfattande 20 poäng och med mål 
enligt förslag från UHÄ inrättas den I juli 1989, 

3. planeringsramar för budgetåret 1989/90 fastställs i enlighet med vad 
UHÄ förordat. 

4. under ett reservationsanslag D 9. Utbildning för vårdyrken för bud
getåret 1989/90 anvisas 428 342 000 kr. med av UHÄ angiven fördelning 
på anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Mina förslag till nybörjarplatser framgår av planeringsramstabellen. För 

sammanhangets skull behandlar jag under anslaget även vissa frågor röran
de den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn för utbildning för 
vårdyrken. Medlen till denna utbildning anvisas under anslaget D 13. 
Bidrag till kommunal högskoleutbildning. 
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Planeringsramar för statlig utbildning inom sektorn för utbildning för vård

yrken budgetåret 1989/90 

Utbildningslinje m. m. Högskoleort 

Stock- Upp- Lin- Lund/ Göte- Umeå Sum-
holm sala kö- Malmö borg ma 

ping 

Apotekarlinjen, 160 poäng 80 80 
Logopedlinjen, 120 poäng 241 01 241 48 
Läkarlinjen, 220 poäng 280 110 60 180 103 112 845 
Receptarielinjen, 80/40 
poäng 3002 300 
Rehabiliteringslinjen, 
sjukgymnastik, 100 poäng 144 104 248 
Tandläkarlinjen, 180 poäng 120 80 60 260 
Utbildning i psykoterapi, 
60 poäng 24 16 16 56 
Påbyggnadslinje i toxikologi. 
20/80 poäng3 30 30 
Påbyggnadslinje i 
sjukgymnastik, 20 poäng 20 20 40 
Påbyggnadslinje, fördjupning 
i arbetsterapi, 20 poäng 20 20 40 
Påbyggnadslinje. fördjupning 
i sjukgymnastik. 20 poäng 20 20 40 

Summa 1987 

1 Antagning var tredje termin, ingen antagning vid universitetet i Lund 1989/90. 
2 Varav 80 nybörjarplatser avser receptarielinjen, 80 poäng. 
3 Antagning var fjärde termin. Ingen antagning 1989/90. 

Läkarli11je11 

Antalet nybörjarplatser på läkarlinjen är innevarande budgetår 845 .. I förra 
årets budgetproposition (prop. 1987 /88: 100 bil. I 0, s. 256) redogjorde jag 
för mina skäl till att då föreslå en oförändrad dimensionering av läkar
linjen. Det främsta skälet var att de beslut om den ekonomiska politiken, 
som fattats av riksdagen, inte medgav ett större expansionsutrymme för 
hälso- och sjukvården än 1,1 % per år. Inom denna ram skulle enligt 
tidigare prognoser från HS 90, Personal för framtidens hälso- och sjukvård 
( SOU 1984: 50), tillgången på läkare något överskrida efterfrågan under 

1990-talet. 

Under 1987/88 års riksmöte väcktes ett antal motioner med yrkanden 
att antalet platser på läkarlinjen i Umeå skulle ökas, antingen genom en 
ökning av det totala antalet platser eller genom en omfördelning av platser 
från andra högskoleenheter. Riksdagen avstyrkte de yrkanden som krävde 
en utökning av läkarlinjen med hänvisning till att den beredning av frågan 

om åtgärder i stort i vad gäller läkarförsörjning och läkarfördelning inte 

borde föregripas genom en ökning av utbildningsplatserna totalt sett( UbU 
1987 /88: 24, rskr. 276). Riksdagen gav som sin mening regeringen till 
känna att de sedan flera år påtalade problemen med läkarrekryteringen i 
Norrland motiverade att en utredning och prövning skulle göras av förut
sättningarna för att inom en oförändrad total planeringsram omfördela 
nybörjarplatser till universitetet i Umeå. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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UHÄ har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna att öka antalet Prop. 1988/89: 100 
platser i Umeå och undersökt om en omfördelning av platser skulle kunna Bil. 10 
ske från en annan högskola. UHÄ föreslår att läkarlinjen vid universitetet i 
Umeå utökas med 20 nybörjarplatser utan att antalet platser minskas vid 
något annat universitet. Motiven för UHÄ:s ställningstagande är att en 
utbyggnad av läkarlinjen ändå kommer att bli aktuell inom kort för att 
möta en ökad pensionering inom läkarkåren samt att en nedskärning ger 
en obetydlig besparing jämfört med kostnaderna för en utökning. 

UHÄ har beräknat kostnaderna för en utökning med 20 nybörjarplatser 
under en sexårig utbyggnadsperiod till sammanlagt 17, 5 milj. kr. under 
anslagen D 9. Utbildning för vårdyrken ( + 6 875 000 kr.) och D 20. Medi
cinska fakulteterna ( + 10 584000 kr.). Därtill kommer 2, 4 milj. kr. i 
engångskostnader för utrustningsändamål och ombyggnad av lokaler. 

Socialstyrelsen och Landstingsförbundet har i en gemensam skrivelse till 
UHÄ framfört att antalet nybörjarplatser på läkarlinjen nu måste utökas. 
Behovet av läkare har under en följd av år underskattats. Detta har lett till 
en bristsituation. Den kostnad som en utökning av läkarlinjen medför 
skall jämföras med att de fyra nordligaste landstingen uppskattar sina 
kostnader för t. ex. rekryteringskampanjer, annonsering och läkarstafetter 
till ca 20 milj. kr. per år. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Under våren 1988 publicerade socialstyrelsen en studie rörande läkarsi
tuationen i landet, Läkarbemanning 87. Studien gjordes på uppdrag av 
hälso- och sjukvårdsberedningen. Liknande studier gjordes även åren 1982 
och 1985. Dessa studier visar att antalet specialistutbildade läkare har ökat 
mycket kraftigt under femårsperioden 1982- 1987, från 9 595 till 12 450, 
dvs. med 6% per år. 

Antalet nyinrättade tjänster ökade under samma period med 7, 7 % per 
år. Antalet helt vakanta tjänster beräknades år 1987 därmed uppgå till 
9,9% av samtliga tjänster. 

Nuvarande dimensionering av läkarlinjen innebär att antalet läkare 
kommer att fortsätta att öka ända till år 2005, då vi kommer att ha 
omkring 30000 läkare. Behovet av läkare är emellertid svårare att bedö
ma. Den avgörande faktorn för att bedöma det framtida läkarbehovet och 
därmed behovet av antalet utbildningsplatser på läkarlinjen, måste enligt 
min mening vara det ekonomiska utrymmet som samhället kan medge för 
hälso- och sjukvårdens expansion. Mot bakgrund av riksdagens tidigare 
uttalanden om begränsningar av den kommunala ekonomins tillväxt till 
I% per år, är det enligt min mening inte troligt att antalet läkartjänster 
kommer att fortsätta att öka i samma takt som under åren 1982- 1987. 
Grundutbildningens dimensionering måste grunda sig på bedömningar av 
utvecklingen på 10-15 års sikt. Med hänsyn till den väntade examina
tionen under 1990-talet finns det ingen anledning att totalt öka antalet 
nybörjarplatser. Jag föreslår därför ingen utökning av antalet nybörjarplat
ser på läkarlinjen för budgetåret 1989/90. 
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Den regionala obalansen av läkare är ett mer svårbemästrat problem Prop. 1988/89: 100 
som kräver olika slag av insatser. I de fyra norrlandslänen är läkartätheten Bil. 10 
per invånare ungefär lika stor som i övriga landet. De stora avstånden 
mellan olika befolkningscentra i inlandet och avstånden från dessa till 
regionssjukhuset i Umeå gör det nödvändigt att säkra tillgången på läkare i 
dessa län. Beräkningar som har gjorts vid universitetet i Umeå visar att 
omkring 60 % av de examinerade från läkarlinjen de senaste tio åren 
stannar kvar i någon av de fyra norrlandslänen. 

Mot den bakgrunden föreslår jag att läkarlinjen vid universitetet i Umeå 
byggs ut med 20 nybörjarplatser. Samtidigt bör antalet nybörjarplatser vid 
universitetet i Lund minska med 20. 

Anledningen till attjag föreslår att universitetet i Lund skall minska med 
20 nybörjarplatser är att detta universitet alltjämt har ett relativt stort 
antal nybörjarplatser. 190. Tidigare har nedskärningar av läkarutbildning
en skett vid karolinska institutet och universiteten i Linköping och Göte
borg. 

Utökningen vid universitetet i Umeå förutsätter att vissa undervisnings
lokaler byggs om innan den första antagningen sker. Detta kan påbörjas 
tidigast under höstterminen 1989. Jag föreslår därför att den första antag
ningen sker inför vårterminen 1990. 

Jag beräknar medel för denna utökning i enlighet med UHÄ:s förslag i 
vad avser grundläggande utbildning under en sexårsperiod, med den skill
naden att starten för utökningen sker vid vårterminen 1990 i stället för 
höstterminen 1989 ( + 543 000 kr. för budgetåret 1989/90). Jag beräknar 
motsvarande minskning under sexårsperioden av anslagsposten universi
tetet i Lund. Någon utökning av anslaget för medicinsk forskning och 
forskarutbildning, som UHÄ föreslagit, räknar jag inte med. Som jag 
framhåller i prop. 1988/89: 65 om formerna för högskolepolitiken anser jag 
att forskning och forskarutbildning å ena sidan och grundläggande högsko
leutbildning å den andra bör dimensioneras var för sig. 

Kostnaderna för ombyggnader av lokaler räknar jag med skall bekostas 
genom omprioriteringar inom tilldelade medel för underhåll som dispone
ras av byggnadsstyrelsen. Vidare räknar jag med att övrig nödvändig 
utrustning bekostas från den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen 
För universitets- och högskoleämbetets fördelning. 

Tandläkarlit!ien 

Regeringen har på bemyndigande av riksdagen (prop. 1987 /88: 170, UbU 
39, rskr. 334) godkänt uppgörelsen med Göteborgs ko.mmun om ändrat 
huvudmannaskap för den tandvård samt den tandtekniker- och tandskö
terskeutbildning som universitetet i Göteborg bedrivit. I enlighet med 
överenskommelsen har Göteborgs kommun den l januari 1989 inrättat 
tjänster som assistenttandläkare med arbetsuppgifter m. m. som motsvarar 
vad som gäller för tjänster som ass.istenttandläkare vid universitetet. För 
kommunens lönekostnader för tjänsterna skall universitetet fr. o. m. den l 
januari 1989 betala ersättning med 20%. 
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Medelsbehovet för detta ändamål beräknar jag till l 719 00 kr. Samtidigt 
beräknar jag att medel motsvarande viss del av vad som under budgetåret 
1988/89 beräknades under anslaget Vissa tandvårdskostnader, under bud
getåret 1989/90 anvisas under det anslag som jag nu behandlar ( + 885 000 
kr.). Den resterande kostnaden får täckas av delar av den besparing som 
uppstår i och med att tandtekniker- och tandsköterskeutbildningen upphör 
vid universitetet i Göteborg. 

Påbyggnadslinje för logopeder 

UHÄ föreslår att en påbyggnadslinje för logopeder inrättas som en allmän 
utbildningslinje genom att den lokala påbyggnadslinje, som anordnats 
omväxlande vid karolinska institutet och universitetet i Lund, permanen
tas. 

För egen del anser jag att denna utbildning bör kunna ano.rdnas även 
fortsättningsvis som en lokal påbyggnadslinje och jag utgår ifrån att karo
linska institutet och universitetet i Lund avsätter medel för detta ändamål. 

Påbyggnadslinjefordjupning i arbetsterapi resp. sjukgvmnastik 

Försöksverksamhet med fördjupningskurser om 20 poäng i arbetsterapi 
resp. sjukgymnastik inleddes på regeringens uppdrag under budgetåret 
1983/84. För närvarande anordnas fyra kurser per år, två i vardera ämnet. 

Utbildningarna initierades för att underlätta forskninganknytning av 
grundutbildningen och för att ligga till grund för forskarutbildning och 
forskningsverksamhet inom arbetsterapi och sjukgymnastik. Kurserna 
syftar alltså till att vara både ämnesfördjupande och forskningsförberedan
de. Kurserna anordnas vid karolinska institutet samt vid universiteten i 
Lund, Göteborg och Umeå och tilldelas årligen sammanlagt 80 nybörjar
platser. 

UHÄ har tagit del av de utvärderingar som har gjorts.av kurserna vid 
karolinska institutet och vid universitetet i Göteborg. Enligt UHÄ är 
erfarenheterna från de hittills anordnade kurserna mycket goda. De mål 
som ställdes upp för försöksverksamheten har uppnåtts. UHÄ föreslår nu 
att försöksverksamheten avslutas och att påbyggnadslinjer i arbetsterapi 
och sjukgymnastik inrättas med samma dimensionering och lokalisering 
som försöksverksamheten. 

Det övergripande målet för påbyggnadslinjen fördjupning i arbetsterapi 
som UHÄ föreslår är att de studerande skall förvärva fördjupade kunska
per i arbetsterapi. Utbildningen skall också förbereda för forskarutbild
ning som har anknytning till arbetsterapi. 

Det övergripande målet för påbyggnadslinjen fördjupning i sjukgymna
stik är enligt UHÄ:s förslag att de studerande skall förvärva fördjupade 
kunskaper i sjukgymnastik . .Utbildningen skall också förbereda för forskar
utbildning i ämnet sjukgymnstik. 

Jag biträder UHÄ:s förslag och förordar att regeringen begär riksdagens 
bemyndigande att inrätta två påbyggnadslinjer, benämnda fördjupning i 

14 Riksdaxen 1988189. J samt. Nr 100. Bilaga /0 

Rättelse: s. 212 rad 2 och 4 siffror ändrade 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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arbetsterapi samt fördjupning i sjukgymnastik om vardera 20 poäng vid de 
högskoleenheter som UHÄ förslår. 

Medel för kurserna anvisas budgetåret 1988/89 under anslaget D 13. 
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser. Jag beräknar för 
budgetåret 1989/90 medel för de nya påbyggnadslinjerna under det anslag 
som jag nu behandlar ( + 996 000 kr.). 

Kommunal högskoleutbildning 

Hälso- och :,jukrårdslinj~n 

För vårdutbildningarna inom den kommunala delen av högskolan är allt
jämt rekryteringsfrågorna av stort intresse. Trots att antalet sjuksköterskor 
i hälso- och sjukvården har ökat med 35 % under 1980-talet är bristen på 
sjuksköterskor stor inom hela landet. Detta är en följd av huvudmännens 

strävanden att förbättra omvårdnaden inom vårdarbetet och därigenom 
ökar efterfrågan på personal med mer kvalificerad utbildning. Enligt 
Landstingsförbundct rapporterar landstingen att det nu är svårare att 
rekrytera sjuksköterskor än tidigare. Enligt en undersökning från mars 
1988 saknades ca 3 400 sjuksköterskor. Under åren 1982- 1985 minskades 
plancringsramcn för hälso- och sjukvårdslinjen med sammanlagt över 800 
platser för att bättre anpassa denna till studerandeefterfrågan. UHÄ rap
porterar att under budgetåret 1987 /88 utnyttjades 93 % av nybörjarplatser
na. De senaste åren har också antalet sökande till hälso- och sjukvårds
linjen ökat och en ytterligare uppgång har rapporterats för hösttermincn 
1988. Till en del kan det ökade intresset för hälso- och sjukvårdslinjen 
förklaras av försöksverksamhctcn med vidgad behörighet. Detta är emel
lertid inte hela förklaringen, även den reguljära utbildningen har väckt ett 
ökat intresse. 

Mot bakgrund av det stora behovet av sjuksköterskor och den förbätt
rade tillströmningen till hälso- och sjukvårdslinjcn föreslår UHÄ att plane
ringsramcn för hälso- och sjukvårdslinjen tillförs 450 nya platser. Enligt 
UHÄ:s mening bör denna utökning ske på den tr~åriga utbildning som 
startade på försök hösten 1986 och som från och rr,ed budgetåret 1988/89 
omfattar alla inriktningar inom hälso- och sjukvårdslinjcn. UHÄ föreslår 
också att försöksvcrksamheten nu upphör och att en alternativ treårig 

studiegång om 1201130 poäng inrättas inom ramen för hälso- och sjuk
vårdslinjen. Denna studiegång skulle vara tillgänglig för studerande från 

flertalet linjer i gymnasieskolan och ersätta den vårdinriktadc komplette
ringskursen inom gymnasieskolan, som nu krävs för behörighet till hälso
och sjukvårdslinjen. 

Enligt min mening är det angeläget att nu öka utbildningskapaciteten på 
hälso- och sjukvårdslinjen. Det ökade antalet förstahandssökande som har 
rapporterats de senaste antagningsomgångarna tyder på att kapacitetsut
nyttjandet kan fortsätta att öka även med en utbyggd dimensionering. Jag 
förordar därför att hälso- och sjukvårdslinjcn utökas med 225 nybörjar
platser nästa budgetår. 

När det gäller UHÄ:s förslag till alternativ förlängd studiegång inom 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. JO 
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ramen för hälso- och sjukvårdslinjcn vill jag hänvisa till vad jag anförde i Prop. 1988/89: l 00 
förra årets budgetproposition. Innan jag tar ställning till UHÄ:s förslag bör Bil. 10 
försöksverksamheten fortsätta och utvärderas ur såväl rekryterings- som 
jämställdhets- och kvalitctssynpunkt. 

Sociala omsorgs/injen 

UHÄ föreslår att planeringsramen för sociala omsorgslinjen utökas med 
44 nybörjarplatser med motivering att nuvarande utbildningskapacitet är 
för liten för ett effektivt resursutnyttjande samt att rekrytcringsläget till 
linjen har förbättrats. Samtidigt föreslås att försöksverksamheten med 
vidgat tillträde till en förlängd utbildning utökas genom att de nya platser
na förläggs dit. 

Jag är inte beredd att nu föreslå en utökning av antalet platser på sociala 
omsorgslinjen eller en utökning av försöksverksamheten. I enlighet med 
vad som anmäldes i propositionen om äldreomsorgen inför 90-talet (prop. 
1987/88: 176) avser jag att föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag att se 
över den sociala omsorgslinjens inriktning och innehåll. Därvid bör utre
das hur en lämplig utbildning inom givna ramar för arbetsledande och 
verksamhctsansvarig personal inom primärkommunala äldre- och handi
kappomsorg bör se ut. Möjligheterna till samordning med andra näralig
gande utbildningslinjer bör därvid beaktas. 

Påbyggnadslinier i de medellånga l'ardutbildningamas karaktärsämnen 

I syfte att utveckla och förstärka karaktärsämnena i kommunala högsko
lans vårdutbildningar samt att utveckla forskningsanknytningen för dessa 
utbildningslinjer föreslår UHÄ att påbyggnadslinjer om 40 poäng i om
vårdnad, hörselvård, social omsorg och biomedicinsk laboratorieveten
skap skall inrättas inom den kommunla delen av högskolan. UHÄ har 
närmare beskrivit syftet med linjerna och förslag till organisation i en 
promemoria som bilagts anslagsframställningen. På uppdrag av regeringen 
har UHÄ i skrivelse den 28 juni 1988 avgett sina synpunkter på möjlighe
terna till samverkan för forskningsanknytning och forskarutbildning för 
kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet.UHÄ betonar i denna 
skrivelse vikten av att kurser anordnas så att de studerande ges möjlighet 
till ämnesfördjupning i karaktärsämnena och samtidigt får en utbildning 
som ger behörighet till forskarutbildning inom respektive område. De 
föreslagna påbyggnadslinjcrna syftar till detta. 

Jag delar helt UHÄ:s uppfattning om betydelsen av att karaktärsämnena 
inom den kommunala högskolans utbildningar vidareutvecklas och att de 
studerande ges möjlighet till ämnesfördjupning på samma sätt som stude
rande på rehabiliteringslinjcn nu har. Erfarenheterna från t'ördjupnings
kurscrna i arbetsterpi och sjukgymnstik visar att detta är en förutsättning 
för en väl fungerande forskningsanknytning skall kunna etableras. Redan 
nu anordnas både inom den statliga och kommunala högskolan vissa 
fristående kurser i t. ex. omvårdnad med detta syfte. 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1989/90. Kommunal högskoleutbildning 

Landstingskommun/motsvarande 

Utbildningslinjcipoäng Stock- Upp- Söderman- Öster~ Jön- Ble- Kal- Krono- Kristian- Malmö- Malmö Hal- Göteborgs- Vårdskolc-
holms sala lands götlands köpings kinge mar bergs stads hus kommun lands och Bohus förbundet 

läns 
LL LL LL LL LL LL :.,L LL LL LL LL LL 

Hälso- och sjukvårds-
linjen. 80/90 780 168 110 160 190 100 100 128 144 250 154 105 80 202 
Hörselvårdslinjen, 80 16 12 14 
Laboratorieassistentlinjen, 90 150 78 24 16 20 34 51 80 
Ortopedtekniska linjen, 60/120 32 
Rehabiliteringslinjen, 100 

arbetsterapi 60 48 64 64 48 
sjukgymnastik 80 40 80 

Sociala omsorgslinjen, 
80/100 120 15 40 54 16 16 15 24 80 65 
Tandhygienistlinjen, 40 40 104 124 164 12 16 
Påbyggnadslinjer i 
anslutning till 

hälso- och sjukvårds-
linjen, 20/50 349 84 48 80 76 10 46 51 75 206 32 30 30 196 
laboratorieassistent-
linjen, 6/40 40 32 32 16 8 44 
rehabiliteringslinjen, 20 10 10 20 10 10 30 

Summa 1565 452 173 444 452 146 162 194 255 592 341 147 110 775 

Lokala linjer och fristående 
kurser (årsstudieplatser) 902 36 27 24 31 12 12 8 5 9 Il 5 6 29 

t:I:' '"C 
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00 
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00 
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Landsting!)ktJmmunimutsvarandc 

Lthildningsl inje/po<ing Alvs- Skara~ Värm- Öre- V&slman- Kop- Gavle- VC1.ster- famt- Väster- ~l)fT· 

horgs horgs lands bro lands par- hl'rgs norr- lands bottens bottens 
LI. LL LL LL LL bergs LL LL lands LL LL LL LL Summa 

Hälso- och sjukvårdslinjen. 80/90 177 150 109 150 110 115 110 166 68 210 150 4186 
Hörselvårdslinjen. 80 161 58 
Laboratorieassistentlinjen. 90 16 10 32 12 56 579 
Ortopedtekniska linjen. 60/120 32 
Rehabiliteringslinjen, JOO 

arbetsterapi 60 60 32 436 
sjukgymnastik 60 

,.., 
-~ 292 

Sociala omsorgslinjen. 80/100 20 16 16 40 28 28 24 25 50 27 719 
Tandhygienistlinjen. 40 10 164 10 16 154 173 
Påbyggnadslinjer i anslutning till 

hälso- och sjukvårdslinjen, 20/50· 88 60 35 102 54 72 54 59 25 87 60 2009 
laboratorieassistent-
linjen. 6/40 18 15 205 
rehabiliteringslinjen, 20 JO 20 120 

Summa 301 226 180 444 164 225 208 261 118 573 301 8809 

Lokala linjer och fristående 
kurser (årsstudieplatser) 14 Il 17J 32 23 31 30 36 12 36 33 580 

1 Antagning vart annat år. 
2 Avser 15 årsstudicplatser på lokal linje. 
J Varav 2 årsstudieplatser avser musikutbildning i Arvika. 
4 Ingen antagning 1989/90. 
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Jag är dock inte beredd att nu beräkna medel för detta ändamål utan Prop. 1988/89: 100 
räknar med att utbildningen i fråga tills vidare får anordnas inom tillgäng- Bil. 10 
liga resurser för fristående kurser inom såväl den statliga som den kommu-
nala delen av högskolan. 

ärriga frågor 

Som jag inledningsvis anförde föreslås att tjänstebrevsrätten slopas för ett 
antal myndigheter. bl. a. karolinska institutet fr. o. m. den I juli 1989. Jag 
har b~räknat medel för portokostnader för institutet under detta anslag 
(+ 1315000 kr.). 

Jag har räknat med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 
rationalisering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har där
för beräknat en minskning av ifrågavarande anslag med 682 000 kr. 

Jag beräknar att ett belopp svarande mot två procent av anslaget kan 
frigöras för andra ändamål genom att utbildningarna inom sektorn effekti
viseras (-8 532 000 kr.). Vid min beräkning av denna besparing har jag 
tagit hänsyn till att universitetet i Umeå har lägre anslag per studerande än 
de andra högskoleenheterna. Dessutom beräknar jag en minskad medcls
tilldelning med anledning av den förändrade organisationen för redovis
ningscentralcr ( - 188 000 kr.). 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet 
med UHÄ:s förslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(430321000 + 1354000=)431675000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. fastställa planeringsramar för budgetåret 1989/90 i enlighet 

med vad jag förordat, 
2. bemyndiga regeringen att den I juli 1989 inrätta två påbygg

nadslinjcr. fördjupning i arbetsterapi, om 20 poäng samt fördjup
ning i sjukgymnastik, om 20 poäng, 

3. till Utbildning fi)r rard_vrken för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
reservationsanslag av 431675000 kr. 

D lO. Utbildning för undervisningsyrken 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

874351000 
832096000' 
854118000 

Reservation -10948000' 

'Vid tidpunkten när statsbudgetens utfall för budgetåret 1987/88 fastställdes hade 
regeringen inte fatt;it beslut om medd för viss;i merkostnader för löner. 
'Disponibelt belopp enligt regleringsbrev 826096000 kr. 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för undervisningsyrken vid 
de statliga högskoleenheterna samt den del av personalutbildningen för 214 



skolväsendets behov som hänföres till universitets- och högskoleämbetet Prop. 1988/89: 100 
(UHÄ). Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och Bil. 10 
påbyggnadslinjer inom denna yrkesutbildningssektor samt för vissa kurser 
m. m. r tabellen över planeringsramar finns en förteckning över den linje-
bundna utbildningen. Medel för kommunal högskoleutbildning inom sek-
torn beräknas under anslaget D 13. Bidrag till kommunal högskoleutbild-
ning m.m. 

Anslag.1:fördelning 

Högskoleenhet/ändamål 

Högskolan for lärarutbildning 
i Stockholm 
Konstfackskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Qävle/Sandviken 
Högskolan i Orebro 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Universitetet i Göteborg 
Högskolan i Karlstad 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 

/:,)'.fi1rddade medd 
Hemspråkslärarutbildning 
Utbildning av instruktörer for 
näringsliv och förvaltning 
Utbildningsarvoden 
Särskilda utbildningsåtgärdcr for 
vissa lärare m. m. 
Till regeringens disposition 
Till universitets- och 
högskoleämbetets disposition 

Summa kr. 

1988/89 

129087000 
4609000 

14982000 
41998000 
9 583000 

16079000 
16847000 
29879000 
59261000 
19907000 
89878000 

7021000 
14 716000 
19952000 
23 735000 

108693000 
27429000 
63864000 
27 537 000 
19751000 

878000 

I 781000 
78921000 

2 386000 
2913000 

409000 

832096000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

- 5 368000 
719000 
851000 

- 2299000 
+ 1073000 
+ 830000 
- 1558000 

1132000 
+ 837000 
+ 871000 
- I 198000 
+ I 001000 
- I 747 000 
+ 1114000 

201000 
711 000 

+ I 733000 
41000 

+ 1436000 
+ 1197000 

+ 16000 

+ 35000 
+20316000 

+ 3175000 
+. 3 707000 

+ 506000 

+22022000 

Anslagsframställning jämte komplettering har avgivits av universitets
och högskoleämbetet (UHÄ). 

Sammantaget innebär ändringsförslagen i korthet följande. 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. lO 

.Ä.ndamål/högskoleenhet m. m.' '·'·' Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m. '·'·'·' Kostnad 
budgetåret budgetåret 
1989/90 1989/90 
(tkr.) (tkr.) 

2 fi'irändringar al' anslags- 3.10 Lågstadielärarlinjen, BP 88, 
1eknisk na111r HLS, HF/B, HG/S, ULi, HJ, 

2.l ldrottslärarlinjen. special- UL. HK. HKr. HY, UG. 
idrottslärare (medel har beräk- HKs. UUm, HLu. HS/H -18514 
nats under anslaget D l 2. 3. l l Mellanstadielärarlinjen. BP 
Lokala och individuella linjer 88. HG/S, HK. 2916 
samt fristående kurser) HLS 573 Tillval samiska. tornedals-

2.2 Pedagogisk-administrativ finska. HLu + 283 
påbyggnadslinje för barnom- 3.12 Musiklärarlinjen. BP 86. 
sorgspersonal. 20 poäng (medel SMH. HLu, 0 
har under innevarande budget- Musiklärarlinjen, BP 88. 
år anvisats under anslaget ettämnes. SMH. UG. HLu, + 1870 
D 12. Lokala och individuella tvåämnes, SMH. 
linjer samt fristående kurser) UL. UG. HLu 3720 
HLS, HF/B, HÖ. ULi. UL. 3.13 Slöjdlärarlinjen. 
HKr. HY. UG. UUm + 2025 cttämnes 120 poäng. lJ Li. + 1 117 

2.3 Utbildningsarvoden tvåämnes, ULi 1 117 
(medel har beräknats under 3.14 .Ä.mneslärarlinjerna. BP 86. 
Litt E. Studiestöd) (-78921) HLS. ULi, UL UG. 2 504 

Summa under 2 (exkl. punk/ 2.3) + 1452 
omfördelning från mat-nat till 
sv. spr, so, prel. 50 % av npl 

3 l\.onsekl'cnser a1· tidigare HLS. Ull, ULi. UL, UG. UUm 2 258 
l>l's/111 Ämneslärarlinjen. BP 88, 

3.1 Barnavårdslärarlinjen. BP 88. HLS. UU. ULi. UL. UG. HKs, 
UG. lJUm - 1048 UUm 9105 

3.2 Bildlärarlinjen, BP 88. UUm 879 3.15 Speciallärarlinjen. utbildning 
3.3 Fritidspedagoglinjen. av yrkesvalslärare inom sär-

BP 88, HK + 821 skolan. HLS 497 
3.4 Förskollärarlinjen. BP 88. HH. 3.16 Frigjorda resurser vid redu- . 

UG. HKs + 2 367 cerad antagning 1987 /88 .. tILS. 
+ 120 npl 50 poäng ofördelat. + 2 529 KF. SMH. Ull. HF/B. HO, 
start 1989/90, Ull + 1 585 ULi. HJ. UL. HKr. HY. UG. 

3.5 Grundskollärarlinjen + 1 620 HKs, UUm, HLu, HS/H -53446 
npl, inriktning 1- 7. kostnad 3.17 Utbildningsarvoden + 18201 
exkl. praktik. HLS. HF/B, ULi. 

Summa under 3 + 5880 HJ. lJL. HKr. HY. UG. HKs. 
UUm. HLu. HS/H. +41144 4 Budge!Ji"irs/ag 
start 1989/90, Ull. HG/S. HK + 9060 4.1 Grundskollärarlinjen, 
+ 972 npl inriktning4-9. inriktning åk 1- 7, + 270 npl. 
kostnad cxkl. praktik. HLS, kostnad exkl. praktik, 
UU, ULi, UL. UG. HKs. HLS. ULi, UL. HY. UG. HKs + 6 795 
lJUm +33747 inriktning åk 4-9. + 36 npl 

Summa grundskollärarlinjen kostnad cxkl. praktik, 

(41144+9060+33 747=)+83951 24 npl slöjd annat ämne, UU + 956 
12 npl barnkunskap och hem-

3.6 Hemspråkslärarlinjcn, BP 88, kunskap. UUm + 475 
avveckling HLS. UL, UG 6 812 4.2 Slöjdlärarlinjcn, 40 poängs-

3.7 Hushållslärarlinjen. RP 88. utbildning - 12 npl, ULi. 558 
cttämnes, Ull, UG 761 120 poängsutbildning 
tvåämnes. UUm 480 + 12 npl. lJLi, + 558 

3.8 ldrottslärarli.i:ijen, BP 88, Kurser i teknik, U Li + 390 
ettämnes. HO + 179 4.3 Grundskollärarlinjen. medel 
tvåämnes. HÖ 1160 tör utvärdering m. m .. 

3.9 Industri- och hantverkslärar- U-d~,P 700 
linjen, BP 88. tekniklärarut- UHA + 700 
bildning. HY, HS/H - 1 806 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Ändamål/högskoleenhet m. m. '·'·'·' Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m. '·'"·' Kostnad 
budgetåret budgetåret 
1989/90 1989/90 
(tkr.) (tkr.) 

4.4 Förskollärarlinjen + 180 npl 4.12 L~rar!injen för jordbruk. 
100 poäng+ 60 npl (30 npl till skogsbruk och trädgårds-
Borås). UG + I 585 skötsel. skogsteknisk kurs. 
50 poäf!g + 120 npl ofördela- uu + 260 
de, UHA + 3 323 4.13 Industri- och hantverkslärar-

4.5 Industri- och hantverks- samt linjen. flyglärarutbildning, 
handels- och kontorslärar- + 18 npl varav 6 i kurs för 
linjen. förändrad utbildning. helikopterflyglärare, HLS + 1300 
HLS. UL. UG. UUm. HS/H 0 4.14 Personalutbildning för skol-

4.6 Vårdlärarlinjen, förändrad väsendets behov, medel för 
utbildning med förlängning, internationellt samarbete, 
- 30 npl 89/90 samt frysning UHÄ + 220 
ca 70 npl ht 89 för planering. 4.15 Ämneslärarlinjen, praktisk-
HLS. uu. lJLi. lJL. UG. pedagogisk utbildning för 
lJlJm 0 lektorskompetenta m. m. + 2380 

4.7 Fritidspedagoglinjen. medel 4.16 Resekostnader för vissa stude-
för 60 npl (varav 24 tvåsprå:. randc. HLS, lJlJ. HE/V. 
kiga) ofördelade medel. lJHA + I 753 HG/S, HF/B, ULi. HJ. lJL. 

4.8 Pedagogik-metodiklärarlinjcn, HK. HKr. HV. lJG. HKs. 
+ 6 npl. UG 0 lJUm. HLu, HS/H + 640 

4.9 Slöjdlärarutbildning. medel 4.17 Utbildningsarvoden 2052 
motsv. 30 åp i 40-poängsut- Summa under 4 +22367 
bildning. lJHÄ + 1450 

4.10 Fritidspedagoglinjen. l 00 Summa punkterna 2-4 
poäng + 30 npl, lJUm + 852 (exkl. punkt 2.3) +29699 

4.11 Ny barn- och ungdomspcdago-
gisk linje. planeringsmedel. 
HLS. UU. HE/Y. HF/B, HG/S, 
HÖ, ULi. HJ, UL. HH. HK. 
HKr. HY. UG, HKs, UUm, 
HLu. HS/H + 2040 

'HLS =högskolan för lärarutbildning i Stockholm, KF = konstfackskolan, SMH =musikhögskolan i Stock
holm. UU =universitetet i Uppsala. HE/V = hö_gskolan i Eskilst);lna/Västerås, HF/B =högskolan i Falun/Bor
länge. HG/S =högskolan i Gävle/Sandviken, HO= högskolan i Orebro. ULi =universitetet i Linköping. HJ = 
högskolan i Jönköping. UL =universitetet i Lund, HK =högskolan i Kalmar. HKr =högskolan i Kristianstad, 
HH = högskolan i Halmstad, HY = högskolan i Växjö. UG = universitetet i Göteborg, HKs = högskolan i 
Karlstad. UUm =universitetet i Umeå, HLu =högskolan i Luleå. HS/H =högskolan i Sundsvall/Härnösand. 
' npl = nybörjarplatser 
' BP = budgetproposition 
• åp = årsstudieplatser 

UHÄ hemställer att 
I. en pedagogisk-administrativ påbyggnadslinje för barnomsorgsperso

nal omfattande 20 poäng och med mål enligt förslag från UHÄ, inrättas 
den l juli 1989, · 

2. fritidspedagoger och förskollärare den l juli 1989 skall utbildas inom 
en barn- och ungdomspedagogisk linje omfattande 120 poäng alternativt 
60 poäng samt att nuvarande fritidspedagoglinje och förskollärarlinje suc
cessivt avvecklas fr. o. m. budgetåret 1989/90, 

3. planeringsramar fastställs i enlighet med vad UHÄ förordat, 
4. under ett reservationsanslag D 10. Utbildning för undervisningsyrken 

budgetåret 1989/90 anvisas 766 725 000 kr. med av UHÄ angiven fördel
ning på anslagsposter. 
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Föredragandens överväganden 

Sammm,fåttning 

Jag kommer i det följande att behandla UHÄ:s förslag om en ny barn- och 
ungdomspcdagogisk linje och ta upp dimensionering och lokalisering av 
förskollärarlinjen och fritidspedagoglinjcn samt dimensioneringen av pe
dagogik-metodiklärarlinjcn. 

Rckryteringslägct för den nya grundskollärarlinjcn är utgångspunkt för 
mina förslag beträffande grundskollärarutbildningen. 

I avsnittet om lärarutbildning i trä- och metallslöjd behandlar jag di
mensioneringen av slöjdlärarutbildningen och frågan om åtgä~der mot 
bristen på behöriga slöjdlärare. 

Jag kommer också att behandla utbildningen av industri- och hantverks
lärare samt handels- och kontorslärare och ta ställning till dimensionering
en av vårdlärarlinjen. 

Den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen behandlas i ett 
särskilt avsnitt liksom lektorsutbildning för gymnasieskolan. 

Slutligen behandlar jag frågor rörande internationellt samarbete, frågor 
om utbildningsarvoden samt övriga frågor. 

Mina förslag till nybörjarplatser på linjer på utbildning inom denna 
sektor framgår av tabellen över planeringsramar. 

Fri t id1pedagog- och .f{_irskollärar/ i ''jema 

Regeringen uppdrog den 20 oktober 1983 åt UHÄ att göra en översyn av 
fritidspcdagog- och förskollärarutbildningarna. UHÄ har den 7 oktober 
1987 redovisat förslag till en ny barnomsorgsutbildning, en barn- och 
ungdomspedagogisk linje om 120 poäng. Den nuvarande utbildningen vid 
förskollärarlinjen och fritidspedagoglinjen är I 00 poäng. 

Enligt UHÄ bör linjen förlängas för att möta behovet av fördjupade 
kunskaper och färdigheter hos barnomsorgspcrsonalen och för att åstad
komma en bättre överbryggning mellan barnomsorg och skola. Utbild
ningen skall enligt förslaget ha två inriktningar, en för förskoleverksamhet 
och en för verksamhet inom skolbarnomsorgen. Inom bägge inriktningar
na kan anordnas en variant för arbete bland barn med annat modersmål än 

svenska. 
UHÄ föreslår att utbildningslinjen organiseras i en för alla studerande 

gemensam del omfattande ca 40-60 poäng och en fördjupningsdcl med 

två tillvalskurser. 
UHÄ föreslår även att den nuvarande 50-poängsutbildningen, dvs. för 

sökande med barnskötarutbildning och flera års yrkesverksamhct inom 
förskolan, ersätts med en 60-poängsutbildning inom ramen för den barn
och ungdomspcdagogiska hnjen. UHÄ beräknar kostnaderna per år för 
förlängning av utbildningen med nuvarande dimensionering till ca 23 milj. 
kr. Inräknas kostnaderna för studiemedel blir kostnadsökningen ca 45 
milj. kr. 

UHÄ föreslår i sin anslagsframställning att högskolorna får särskilda 
medel för att planera den nya utbildningen. Enligt UHÄ bör 2040000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

218 



anvisas för detta ändamål under budgetåren 1989/90 och 199019 l. Ut bild- Prop. 1988189: I 00 
ningen skall enligt förslaget starta budgetåret 1989/90. Bil. 10 

För egen del får jag anföra följande. 

Den kompetens som fordras för att arbeta i förskola resp. fritidshem är i 
stora delar gemensam, bl. a. vad gäller kunskap och medvetenhet om barns 
uppväxtvillkor och utveckling. Samtidigt innebär arbetet bland små barn 
andra krav på omsorg och innehåll i verksamheten än arbetet bland 
skolbarn. En fritidspedagog utbildas även för pedagogiskt arbete vid olika 
behandlingsinstitutioner för ungdom och vuxna och i viss mån för arbete 
inom äldreomsorgen. I regeringens uppdrag till UHÄ om översyn av de 
berörda utbildningarna påtalas vissa brister i den nuvarande utbildningen. 
Bl. a. påpekas att utbildningen behöver skapa en ökad medvetenhet om 
den praktiska delen av arbetet. att frågan om språkutvcckling och be
greppsbildning måste beaktas bättre samt att de studerande bör få en ökad 
insikt i att vi lever i ett flerkulturellt samhälle. 

UHÄ anser att de ökade kraven på förskollärare och fritidspedagoger 
innebär att nuvarande utbildning bör förlängas. Jag är dock inte beredd att 
föreslå regeringen att göra den mycket stora ekonomiska satsning, som en 
förlängning av nuvarande utbildning innebär. I stället bör det finnas 
utrymme för förändringar av utbildningen inom nuvarande ramar i den 
riktning UHÄ föreslagit och som jag finner tilltalande. Det är angeläget att 
UHÄ reviderar utbildningsplanerna för förskollärarlinjen och fritidspeda
goglinjen i enlighet därmed. De nu gällande utbildningsplanerna är från år 
1980. De är inte anpassade till de krav som arbetet inom dagens barnom
sorg ställer på dessa utbildningar. I arbetet med utbildningsplanerna bör 
UHÄ beakta socialstyrelsens pedagogiska program för barnomsorgen. 

Vidare anser jag att en större samverkan mellan fritidspedagog- och 
förskollärarutbildningarna kan möta kraven på förändringar och förbätt
ringar inom barnomsorgsutbildningcn. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag framförde inför riksda
gens beslut angående grundskollärarlinjens inrättande (prop. 1984/85: 122, 
UbU 31. rskr. 366). Då påpekade jag att samverkan mellan förskole-, 
fritidspcdagog- och lågstadielärarutbildningen har pågått sedan läsåret 
1977 /78 och gett goda resultat. Jag betonade även vikten av fortsatt 
samverkan mellan barnomsorgsutbildningen och den nya grundskollärar
linjen och framhöll att en gemensam syn på barns utveckling, villkor och 
behov är av grundläggande betydelse för dessa utbildningar. För grund
skollärarutbildningcns del betyder detta att den blivande läraren måste ha 
kunskap om målen för samhällets barnomsorg och om innehållet och 

arbetsmetoderna i förskolan. Förskollärare och fritidspcdagoger har mot
svarande behov vad beträffar grundskolan. Dessa utbildningar har alltså 

självklara beröringspunkter. Genom samverkan bör det vara möjligt att 
inom givna ramar ytterligare förbättra kvaliteten på barnomsorgsutbild
ningen. 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för undervisningsyrken budgetåret 1989/90 

Utbildningslinje/poäng 

Barnavårdslärarlinjen, 120 
Bildlärarlinjen, 120 
Folkhögskollärarlinjen, 40 
Fritidspedagoglinjen, 100 
Förskollärarlinjen, I 00 
Grundskollärar-

linjen, 140-180 
grenen för utbildning av 
lärare för åk I - 7 
grenen för utbildning av 
lärare för åk 4-9 

Handels- och kontors-
lärarlinjen. 40 

Hushållslärarlinjen. 120 
Idrottslärarlinjen, 120 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen, 40 
Musiklärarlinjen, 160 
Slöjdlärarlinjen. 40 
Slöjdlärarlinjen, 120 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen, 120 
Textillärarlinjen. 120 
yärdlärarlinjen. 60 
Amneslärarlinjen 

160-220 
Ämneslärarlinjen. 40 
Lärarlinjen för jordbruk, 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsd*, 20 

Speciallärarlinjen*, 20-100 
Pedagogik/metodiklärar-

linjen*, 20 

HLS Konst- SMH Upp- Eskils- Falun/ Gävle/ Örebro Lin- Jön- Lund/ 

154 
768 

240 

222 

24 

69' 

148 

30 

90 

50 
40 

25 

18 

fack sala tuna/ Bor- Sand- köping köping Malmö 

24 

52 

Västerås länge viken 

60 
60 126 

136 

12 
42 

42 
20 

72 

36 
102 

120 

30 
144 

72 
120 

36 

30 

75 
60 

168 

120 

120 

48 
36 

32 

20 
20 

60 
120 

120 

96 
270 

144 

125 

24 

124 
32 

60 

66 

40 
30 

25 

220 



Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

U tbildningslinje/poäng Halm- Kal- Kris- Växjö Göte- Karl- Umeå Luleå Sunds- Sum-

Barnavårdslärarlinjen, 120 
Bildlärarlinjen, 120 
Folkhögskollärarlinjen, 40 
Fritidspedagoglinjen, 100 
Förskollärarlinjen, 100 
Grundskollärar-
linjen, 140-180 

grenen för utbildning av 
lärare för åk I - 7 
grenen för utbildning av 
lärare för åk 4-9 

Handels- och kontors-
lärarlinjen, 40 

Hushållslärarlinjen, 120 
ldrottslärarlinjen. 120 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen, 40 
Musiklärarlinjen, 160 
Slöjdlärarlinjen. 40 
Slöjdlärarlinjen, 120 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen, 120 
Textillärarlinjen, 120 
Vårdlärarlinjcn, 60 
Ämneslärarlinjen, 

160-220 
Ämneslärarlinjen, 40 
Lärarlinjen för jordbruk. 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel. *20 

Speciallärarlinjen*. 20-100 
Pedagogik/metodiklärar

linjen*. 20 

Summa 

• Påbyggnadslinje 

stad mar tian-
stad 

30 30 30 
90 120 138 

120 

1 Härav avser minst 50 platser 50-poängsutbildning. 

60 
120 

120 

borg 

84 
300 

144 

179 

12 
12 

120 
36 

24 
90 

40 
30 

25 

18 

stad 

60 30 36 
150 120 120 

120 120 132 

60 130 

12 

78 
30 

60 
12 
42 

20 
10 

15 

vall/ 
Härnö-
sand 

30 
120 

120 

36 

ma 

24 
75 

958' 
3156' 

1620 

972 

72 
12 

105 

506 
1804 

48 
36 

150 
48 

362 

212 
150 

72 
90 

36 

8884 

~Härav avser minst 550 platser 50-poängsutbildning och minst 167 platser i Stockholm. Eskilstuna/Västerås. 
Linköping. Lund, Växjö och Göteborg urbildning för tvåspråkiga s!udcrande. 

·' Härav avser 45 platser spccialidro!tslärarutbildning. 
4 Härtill kommer 30 platser landstingskommunal högskoleutbildning i Arvika. 
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Förskollärarlinjen 

Antalet nybörjarplatser på förskollärarlinjen är innevarande budgetår 
3 216. Socialstyrelsen anser att en ökad satsning på förskolan i enlighet 
med riksdagens intentioner kräver en fortsatt kraftig utbyggnad av såväl 
daghem och familjedaghem som av deltidsförskolan och den öppna för
skolan. Detta medför ett ökat behov av utbildad personal under de när
maste åren. Socialstyrelsen bedömer att antalet nybörjarplatser kan ökas 
till 4 000 utan risk att man därmed utbildar för många. Enligt UHÄ:s 
tolkning av socialstyrelsens beräkningar borde antalet nybörjarplatser på 
förskollärarlinjen vara ca 3 600 för att det framtida behovet av förskollära
re skall täckas. 

Intresset för barnomsorgsutbildningarna har ökat. Enligt UHÄ har ett 
stort antal sökande inte kunnat beredas plats på utbildningen höstter
minen 1988. Enligt uppgifter från UHÄ har många kommuner framfört 
önskemål om ytterligare utbildning, främst 50-poängsutbildning. I det 
senare fallet gäller det utbildning utlokaliserad till orter utan högskola. 
Med hänsyn till behovet av förskollärare har regeringen genom beslut den 
8 september 1988 medgett 50-poängsutbildning för ytterligare 30 nybörja
re vid högskolan i Gävle/Sandviken. Reserverade medel inom anslaget har 
tagits i anspråk för detta ändamål. 

UHÄ föreslår i sin anslagsframställning en utbyggnad av förskollärar
linjen med 120 nybörjarplatser. Av dessa avser 60 platser nyetablering av 
linjen vid universitetet i Uppsala enligt tidigare riksdagsbeslut (prop. 
1987 /88: 100 bil.I 0, UbU 25, rskr. 333). 60 nybörjarplatser föreslås vid 
universitetet i Göteborg. Av dessa föreslås 30 utbildningsplatser utlokali
serade till Borås. Härutöver föreslår UHÄ att medel motsvarande 120 
nybörjarplatser anvisas för 50-poängsutbildning att fördelas av UHÄ på 
olika högskolor beroende på en senare bedömning av utbildningsbehoven. 

Med hänsyn till behovet av förskollärare föreslår jag att antalet ny
börjarplatser vid universitetet i Göteborg ökas med 30. En eventuell 
utlokalisering av utbildningen får avgöras av universitetet. Jag beräknar 
även medel för nyetablering av förskollärarlinjen enligt tidigare nämnda 
riksdagsbeslut. Vid min beräkning av medel under anslagsposten 4. Uni
versitetet i Uppsala har jag tagit hänsyn till att medel för lönekostnader för 
tre ordinarie lärartjänster inom förskollärar~ och fritidspedagogutbild
ningarna redan är anvisade under anslagsposten. Med hänvisning till det 
stora antalet obesatta platser vid högskolan för lärarutbildning i Stock
holm föreslår jag en minskning med 30 nybörjarplatser vid denna högsko
leenhet ( - 690000 kr.). 

Fri t id.1pedagog/ i l!ien 

Antalet nybörjarplatser på fritidspedagoglinjen är innevarande budgetår 
958. Enligt socialstyrelsens beräkningar behövs ytterligare ca 400 nya 
fritidspedagoger per år fram till år 1991. 

UHÄ hänvisar·i sin anslagsframställning till sitt förslag om en ny barn
och ungdomspedagogisk linje och föreslår att fritidspedagoglinjen även 

Prop. 1988/89: 100 
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skall förläggas till universitetet i Umeå. Antalet nybörjarplatser föreslås 
vara 30. Härutöver föreslår UHÄ att medel motsvarande 60 nybörjarplat
ser anvisas för utbildningen att fördelas av UHÄ så snart det kan bedömas 
var behovet av ytterligare utbildningsplatser är störst. 

För att möjligheter till samverkan skall skapas mellan förskollärarutbild
ningen och fritidspedagogutbildningen föreslår jag att fritidspedagoglinjen 
förläggs till universitetet i Umeå. Jag har vid min medelsberäkning beaktat 
detta ( + 852 000 kr.). 

Med hänvisning till det stora antalet obesatta platser vid högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm föreslår jag att antalet nybörjarplatser mins
kas med 30 vid denna högskoleenhet ( -692 000 kr.). 

Pedagogik-1ne1odiklärar/inien 

Antalet nybörjarplatser på pedagogik-mctodiklärarlinjen är innevarande 
budgetår 30. varav 18 vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm och 
12 vid universitetet i Göteborg. Med hänsyn till ökningen av förskollärar
linjen anser UHÄ att det är motiverat med en viss ökning av planeringsra
men för pedagogik-metodiklärarlinjen. UHÄ föreslår därför att universite
tet i Göteborg får ytterligare sex nybörjarplatser. Ökningen föreslås ske 
inom oförändrad kostnadsram. 

Jag biträder UHÄ:s förslag till dimensionering av pedagogik-metodiklä
rarlinjen inom oförändrad kostnadsram. 

Grundskol/ärar/inien 

Inledningsvis vill jag anföra följande. 
Införandet av den nya grundskollärarlinjen är en av de mest omfattande 

reformerna inom högskolan på senare tid. Utbildningen för lågstadielära
re, mellanstadielärare och ämneslärare för högstadiet har ersatts av en 
sammanhållen lärarutbildning för hela grundskolan. Utbildningen syftar 
till att ge de blivande lärarna bättre förutsättningar än hittills att möta de 
krav som arbetet i skolan ställer. Hur väl den nya lärarutbildningen lyckas 
fylla sin uppgift beror ytterst på den kvalitet i utbildningen. som varje 
universitet och högskola förmår prestera. Den kunnighet och det engage
mang som många inom högskolan visat i arbetet med den nya utbildning
en är viktiga i det sammanhanget. Vidare bör de avvägningar som görs 
mellan skilda områden och olika intressen ständigt kunna ifrågasättas och 
övervägas på nytt utan att syftet med en för hela riket likvärdig skolutbild
ning äventyras. Enbart härigenom kan utbildningen successivt bli allt 
bättre. 

Antalet nybörjarplatser på grundskollärarlinjen är innevarande budgetår 
2 592. Av dessa är I 620 nybörjarplatser på grenen för utbildning av lärare 
för årskurserna I - 7 och 972 nybörjarplatser på grenen för utbildning av 
lärare för årskurserna 4-9. 

UHÄ föreslår att antalet nybörjarplatser på grenen för utbildning av 
lärare för årskurserna I - 7 ökas med 630. I förslaget ingår lokalisering av 
grundskollärarlinjen enligt riksdagens uttalande ( UbU 1987/88: 25. rskr. 
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333) vid universitetet i Uppsala samt vid högskolorna i Gävle/Sandviken 
och Kalmar. Vidare föreslår UHÄ att antalet nybörjarplatser på grenen för 
utbildning av lärare för årskurserna 4-9 ökas med 36. UHÄ har i sina 
beräkningar av det framtida behovet av lärare utgått från statistiska cen
tralbyråns korrigerade befolkningsprognos för år 1986, i vilken de verkli
ga, och högre, födelsetalen för åren 1986 och 1987 ersatt de tidigare 
födelsetalen. 

Enligt de antagningssiffror UHÄ redovisat för höstterminen 1988 är ca 
30 % av utbildningsplatserna på grundskollärarlinjen obesatta. Av UHÄ:s 
redovisning framgår att det framför allt är inom fördjupningen matematik 
och naturorienterande ämnen på grenen för utbildning av lärare för års
kurserna I - 7 samt inom specialiseringen praktiskt-estetiskt ämne och 
annat ämne på grenen för utbildning av lärare för årskurserna 4-9 som de 
obesatta platserna finns. Det finns även många obesatta platser inom 
hemspråksvarianten på grenen för utbildning av lärare för årskurserna 
1-7. 

UHÄ har även undersökt vad högskoleenheterna gjort för att förbättra 

rekryteringen till grundskollärarlinjen höstterminen 1988. Undersökning
en visar att högskolcnheterna bl. a. har erbjudit viss kompletterande ut
bildning för de studerande som inte uppfyller de särskilda behörighetskra
ven. Kompletteringsutbildningen bedrivs vid enheten eller genom den 
kommunala vuxenutbildningen. Högskolan i Sundsvall/Härnösand har 
planerat en försöksverksamhet med distansutbildning fr. o. m. vårtermi
nen 1989. Distansutbildningen vänder sig i första hand till studerande som 
på grund av avstånd. familjesituation eller andra personliga förhållanden 
är förhindrade att flytta till en högskoleort. 

För egen del anser jag att det finns starka skäl mot att nu öka dimensio
neringen av grundskollärarlinjen. Rekryteringssituationen måste först bli 
gynnsammare. Jag har tidigare i samband med behandlingen av frågan om 
grundskollärarlinjens lokalisering (prop. 1985/86: 113, UbU 27, rskr. 356) 
betonat vikten av att dimensioneringen och därmed basen för utbildnings
organisationen blir så stabil som möjligt. De förändringar av dimensione
ringen som från tid till annan måste göras får inte bli alltför drastiska. 
Detta är angeläget inte bara av organisatoriska skäl utan också med hänsyn 
till de studerande och deras möjligheter att planera sitt utbildningsval. 
Enligt min mening finns det risk för att en ökad dimensionering budget
året 1989/90 skulle leda till att ännu fler platser blir obesatta. 

Av dessa skäl kan jag nu inte förorda någon ökad dimensionering av 
grundskollärarlinjen. Av samma skäl är det. enligt min mening, nödvän
digt att antagningen till utbildning i Uppsala, Gävle/Sandviken och Kal
mar får anstå. 

Jag föreslår emellertid att medel för planering av grundskollärarlinjen 
under anslagsposterna 4. Universitetet i Uppsala, 7. Högskolan i Gävle/ 
Sandviken och 13. Högskolan i Kalmar bör anslås även för budgetåret 
1989/90. Vidare anser jag att de medel som frigjorts på grund av obesatta 
platser innevarande budgetår bör användas för rekryteringsåtgärder inför 
höstterminen 1989. I de fall hela undervisningsgrupper är obesatta avser 
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jag att återkomma till regeringen med förslag till disposition av därvid Prop. 1988/89: I 00 
frigjorda medel. Bil. I 0 

Som UHÄ redovisat pågår ett lokalt arbete med olika försök att rekryte
ra fler studerande till den nya grundskollärarutbildningcn. Enligt min 

mening är det positivt att högskoleenheterna med flexibla och okonventio
nella medel försöker förbättra rekryteringen. Under ett kortare övergångs
skcde bör särskilda åtgärder kunna sättas in för komplettcringsutbildning 

för de studerande som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven. Jag 

vill dock understryka att kompletteringsutbildningen inte innebär att 

kraven sänks. Tvärtom, den skall ge de studerande sådana kunskaper att 

de uppfyller de höga krav som ställs. 

Jag förutsätter att UHÄ bevakar att det råder balans mellan de olika 

fördjupningarna. specialiseringarna och varianterna inom resp. gren av 

grundskollärarlinjen. 

Jag övergår nu till att behandla kostnaderna för den skolförlagda delen 

av grundskollärarlinjen. 

Det ankommer på regeringen att besluta om den skolförlagda delen av 

grundskollärarlinjen. vilket jag påpekade i samband med behandlingen av 
förra årets budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. I 0, s. 271 ). För 

helhetens skull skall jag dock här informera om hur jag anser att denna del 

av utbildningen bör organiseras. Den skolförlagda delen av grundskollä
rarutbildningcn bör bestå av fältstudier och praktik. Den blivande läraren 

skall under den skolförlagda delen av utbildningen skaffa sig utgångspunk

ter för sina studier och ges tillfälle att tillämpa det som behandlas i de 

teoretiska delarna av studierna. Den blivande läraren skall också öva sin 
lärarfunktion genom att delta i olika delar av skolans verksamhet. De 

skolor dit praktiken skall förläggas bör utses i samråd mellan högskolan 

och den berörda kommunen. Det bör, enligt min mening, vara rektor på 
praktikskolan som ansvarar för att praktiken utformas enligt högskoleen

heternas önskemål och gällande kursplaner. Skolans styrelse bör. i samråd 
med högskolan och berörda lärare, utse en lärare som närmast under 

rektor ansvarar för praktiken. Den ansvarige läraren skall svara för att 
praktiken planeras och genomförs enligt högskolans önskemål och skolled
ningens bestämmande. Jag avser att återkomma till regeringen med före

skrifter av denna innebörd. Regeringen har den 3 november 1988 godkänt 
ett avtal om förmåner för lärare som medverkar i den skolförlagda delen 
av grundskollärarutbildningen. 

Jag har vid min medclsbcräkning för grundskollärarlinjcn tagit hänsyn 

till kostnaderna för den skolförlagda delen av utbildningen budgetåret 

1989/90. Jag avser att återkomma till regeringen senare i vår med förslag 

till proposition angående kostnaderna för den skolförlagda delen av grund

skollärarlinjen för budgetåret 1988/89. 
lJ HÄ begär i sin anslagsframställning särskilda medel för uppföljning av 

genomförandet av grundskollärarlinjcn och föreslår att medlen anvisas 

under anslagspostcn 26. Till universitets- och högskoleämbetets disposi

tion. Jag har tidigare påpekat vikten av en systematisk uppföljning och 

utvärdering av grundskollärarlinjen. En av UHÄ:s viktigaste uppgifter är 
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att svara för sådan uppföljning och utvärdering. Jag förutsätter att U HÄ i Prop. 1988/89: I 00 

detta sammanhang beaktar behovet för grundskollärarlinjen. I den mån Bil. I 0 

UH.Ä inte anser sig ha medel för angelägna forsknings och utvärderings-
projekt på lärarområdet får U HÄ återkomma till regeringen. 

l.ärar111bild11i11ge11 i trä- och 111c·talls/öjc/ sa1111 ll'Xlils/iijd 

I det följande behandlar jag först dimensioneringen av slöjdlärarutbild

ningarna. därefter frågan om utbildning av obehöriga slöjdlärare. 

Den I juli 1988 inrättades en ny allmän linje i trä- och metallslöjd om 
120 poäng med lokalisering till Linköping. Antalet nybörjarplatser på den 

nya utbildningen är innevarande budgetår 24. Antagning till utbildning 

om 40 poäng skall göras sista gängen till vårterminen 1991 (UbU 

1987 /88: 25, rskr. 333) . 

UHÄ föreslår att antalet nybörjarplatser på den nya linjen ökas med 12. 

Samtidigt föreslås den nuvarande 40-poängsutbildningen minska med 12 
nybörjarplatser. Enligt UHÄ bör denna nivå bibehållas även budgetåret 

1990/91 varefter den nuvarande slöjdlärarlinjen avvecklas. 

Jag biträder U HÄ:s förslag till dimensionering av lärarutbildningen i 

trä- och metallslöjd. 

Under innevarande budgetår har planering av kurser i teknik om 20 

poäng för ett-ämneslärare i slöjd samt för grundskollärare påbörjats. Dessa 
kurser avser att ge en fördjupad, praktiskt inriktad utbildning t. ex. i tillval 

där teknik ingår. UH.Ä. föreslår att medel anvisas för att vid universitetet i 

Linköping i anslutning till slöjdlärarlinjen anordna teknikkurser för ett

ämneslärare i trä- och metallslöjd samt textilslöjd. 

Jag biträder UHÄ:s förslag. Vid min medelsberäkning för universitetet i 
Linköping under anslaget D 12. Lokala och individuella linjer samt fristå
ende kurser har jag beräknat medel för anordnande av kurser i teknik 
( + 390000 kr.). 

Enligt undersökningar som SÖ gjort råder det brist på behöriga slöjdlä
rare. Bristen iir särskilt stor i Stockholms och Uppsala län. UHÄ föreslår 
att medel anvisas för att anordna en decentraliserad slöjdlärarutbildning 
på halvfort för obehöriga slöjdlärare omfattande 40 poäng. 

Jag anser att frigjorda resurser på grund av tomma platser i specialise

ringen slöjd och annat ämne på grundskollärarutbildningen vid universite

tet i Linköping bör användas för detta ändamål. Utbildningen bör, enligt 

min mening, anordnas av universitetet i Linköping. 

Vissa Öl'riga lärar111hi!d11i11gar 

UHÄ har den 18 november 1987 redovisat en översyn av utbildningen på 
industri- och lia11tl'l'rksliirar/i11j('!I samt handels- och kontorslärarlinjen. 
Den 11 december samma år redovisade UHÄ en översyn av rå1"1!1ärar
li11jc11. 

l sin anslagsframställning föreslår UH.Ä. att vissa av de föreslagna för
ändringarna av utbildningen på industri- och hantvcrkslärarlinjen samt 
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handels- och kontorslärarlinjcn genomförs budgetåret 1989/90. Högsko- Prop. 1988/89: I 00 
lorna skall kunna medverka till att enstaka studerande får tillgång till Bil. I 0 

komplettering om högst en termin. I vissa fall skall yrkcsprov kunna 
anordnas för att styrka yrkeskompctcnscn. UHÄ föreslår även att en ny 
praktikorganisation för linjerna införs som medför lägre kostnad än för 
nuvarande praktik. Totalt räknar UHÄ med att dessa förändringar skall 
genomföras inom nuvarande kostnadsram. 

Budgetåren 1988/89- 1990/91 pågår en försöksverksamhet med treårig 

yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan. Hösten 1988 tillkallade rege

ringen en särskild utredare och beslutade om direktiv för utvärderingen 

som skall ske successivt under hela försökspcrioden. En samlad utvärde

ring av försöksverksamhctcn skall redovisas i september 1991. 

Enligt min mening kommer en förändrad gymnasieutbildning att ställa 

andra krav än hittills på de lärare som skall tjänstgöra inom gymnasiesko
lan och den kommunala vuxenutbildningen. Förändringar av utbildningen 
på industri- och hantvcrkslärarlinjen, handels- och kontorslärarlinjen samt 

vård lärarlinjen bör därför göras i samband med att gymnasieutbildningen 
förändras. Det är mot denna bakgrund som jag anser att en reformering av 

de utbildningar jag nu behandlat bör anstå. 
Jag anser dock att de förändringar som UHÄ föreslagit för industri-och 

hantverkslärarlinjen samt handels- och kontorslärarlinjcn bör kunna ge

nomföras under budgetåret 1989/90 inom oförändrad kostnadsram. 

Jag övergår nu till att behandla dimensioneringen av vårdlärarlinjen. 

Planeringsramcn för vårdlärarlinjen är innevarande budgetår 392 ny
börjarplatser. I sitt planeringsunderlag från år 1986 bedömde SÖ att beho

vet av examinerade är ca 300 per år. Alla antagna fullföljer dock inte 
utbildningen. Lärarbristen i gymnasieskolan har dessutom minskat. I sep

tember 1987 var andelen obehöriga vårdlärare enligt SÖ:s kartläggning 

endast 3 %. 

UHX föreslår en minskning av antalet nybörjarplatser med 30, varav 6 
vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm samt 6 vid vart och ett av 
universiteten i Uppsala, Lund. Göteborg och Umeå. 

Jag biträder U HÄ:s förslag till dimensionering av vård lärarlinjen. 

Speciallärar/i 11ic11 

I prop. 1988/89: 4 om skolans utveckling och styrning har regeringen bl. a. 
lagt fram förslag till ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Riksda

gen har ännu inte tagit ställning till förslaget. I propositionen anges att 

antagning till speciallärarlinjen endast bör göras till gren I. 21 -40 poäng 
budgetåret 1989/90. Antagningen till fortsättningsdelen omfattar för när

varande 180 nybörjarplatser, fördelade på högskolan för lärarutbildning i 

Stockholm samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. 

UH.Ä. har i uppdrag att planera den nya utbildningen. UHÄ har redovi
sat den första delen av uppdraget den 17 oktober 1988. Redovisningen 

avser förslag till begränsning av antagningen till den nuvarande speciallä

rarlinjen budgetåret 1989/90. Vidare lämnas förslag till vilka insatser i 

fråga om utvecklingsarbete och fortbildning av lärarutbildare som den 227 



inställda utbildningen ger utrymme för. Förslagen skall enligt uppdraget Prop. 1988/89: 100 
utga från att utbildningen anordnas vid högskolan för lärarutbildning i Bil. 10 
Stockholm samt vid universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. 

UHÄ föreslår att antagningen till fortsättningsdelen begränsas till 90 
nybörjarplatser, varav 25 vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. 

lika många vid vartdera universiteten i Lund och Göteborg samt 15 vid 
universitetet i Umeå. 

Genom den begränsade antagningen frigörs vissa medel. UHÄ föreslår 
att de högskoleenheter som enligt regeringens uppdrag skall anordna den 
nya utbildningen får använda frigjorda resurser för utvecklingsarbete och 
fortbildning av lärarutbildare inför starten av den specialpedagogiska på
byggnadsutbildningcn. 

Vidare föreslar UHÄ att medel får användas av universiteten i Uppsala 
och Linköping samt högskolorna i Gävle/Sandviken och Jönköping för 

fortsatt utvecklingsarbete med inriktning mot specialpedagogiska moment 
i grundskollärarutbildningen och för fortsatt medverkan i specialpedago
gisk fortbildning. 

Enligt UHÄ bör resterande medel föras till anslagsposten 26. Till 
universitets- och högskoleämbetets disposition samt till anslagspostcn 25. 
Till regeringens disposition. 

Enligt min mening är det nödvändigt att den nya specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningen föregi\s av ett omfattande förberedelsearbete. De 
förändringar av utbildningen som föreslagits riksdagen (prop. 1988/89: 4) 
är genomgripande och kräver därför planeringstid. För att möjliggöra 

detta har föreslagits att utbildningen anordnas första gången budgetåret 
1990/91. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till detta förslag. Om 
riksdagen beslutar i enlighet med förslaget frigörs resurser. Dessa bör 
användas för planerings- och utvecklingsarbete samt för fortbildning och 
kompetensutveckling av lärarutbildare i anslutning till den nya utbildning
en . .lag förutsätter att de medel som tidigare använts för specialpedagogisk 
utbildning för hcmspråkslärarc används i detta utvecklings- och plane
ringsarbete. Vidare bör de universitet och högskolor som skall anordna 
den nya utbildningen beakta skolans behov av fortbildning förarbetsen
hdslcdarna. 1 enlighet med de förslag som lagts fram i tidigare nämnda 
proposition. räknar jag med att högskolorna får möjlighet att anordna 
kurser för detta ändamål. 

Jag har räknat med att de resurser som frigörs vid högskolan för lärarut

bildning i Stockholm samt vid universiteten i Lund. Göteborg och Umeå 
skall disponeras av resp. högskoleenhet. Jag har beräknat vissa medel till 

U H,\:s disposition för centralt ut vecklingsarbetc (-i- 400 000 kr.). Dessut
om har jag tagit upp vissa medel till regeringens disposition för särskilda 

insatser ( + I 500 000 kr.). 
För de universitet och högskolor som inte föreslagits anordna specialpe-

dagogisk utbildning efter budgetåret 1989/90 har jag för varje enhet beräk-
nat 4 75 000 kr. för samverkan med grundskollärarutbildningen och för 
deltagande i visst utvecklingsarbetc med den nya specialpedagogiska på
byggnadsutbildningcn under ett övcrgångsår. Även dessa högskoleenheter 
bör beakta skolans behov av utbildning för arbetsenhetsledare. Jag vill 228 



erinra om att specialpedagogiska moment om 10 poäng finns i grundskol- Prop. 1988/89: 100 
lärarutbildningen. Medel för visst utvecklingsarbctc med dessa moment är Bil. I 0 
således beräknade inom ramen för de medel som anvisas för utvecklingsar-
betet för grundskollärarlinjen. 

Jag biträder UHÄ:s förslag till dimensionering av den nuvarande spe
ciallärarlinjen budgetåret 1989/90. 

Lektorsutbi/dningför gymnasiesko/an 

UH.Ä. har på uppdrag av regeringen inkommit med förslag till utformning 
av en praktisk-pedagogisk lärarutbildning för personer som är ämnesteore
tiskt behöriga till lcktorstjänst i gymnasieskolan eller har grundläggande 
ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning. Uppdraget redovisades den 

14 september 1988. 
SÖ har gjort en kartläggning av lcktorssituationcn i gymnasieskolan. 

Kartläggningen visar att det för närvarande är svårt att besätta lektors
tjänsterna med behöriga innehavare. Antalet vakanser är stort. De när
maste åren kommer dessutom antalet vakanser att öka som en följd av 
ökade pensionsavgångar. 

UHÄ föreslår två olika utbildningsmodcllcr vilka båda förutsätter an
ställning och lön under utbildningstiden. Den första modellen innebär tre 
terminers studier på halvfart kombinerade med 2/3 tjänstgöring. Den 
andra modellen innebär en termins heltidsstudicr samt 2/3 tjänstgöring 
under en termin kombinerad med studier. Utbildningen föreslås totalt 
omfatta 40 poäng. UHÄ föreslår vidare att 60 utbildningsplatscr inom 
nuvarande planeringsram för ämneslärarlinjen avsätts för lektorsutbild
ningen. Enligt förslaget bör UHÄ kunna fördela ytterligare 30 utbildnings
platscr. när det går att närmare bedöma vilka resurser som kommer att 
krävas för bl. a. ett decentraliserat utbildningsutbud och olika informa
tionsätgärder. 

Enligt min mening är det att föredra att läraren undervisar i skolan 
kontinuerligt under hela sin utbildning. Jag föreslår därför att praktisk
pedagogisk lärarutbildning för personer som är ämnesteoretiskt behöriga 
till lektorstjänst i gymnasieskolan eller har grundläggande ekonomisk eller 
teknisk högskoleutbildning bedrivs enligt den första modellen i UHÄ:s 
förslag. Detta innebär tre terminers studier på halvfart kombinerade med 
213 tjänstgöring. Enligt min mening bör lektorsutbildningen omfatta 15 
nybörjarplatser inom nuvarande planeringsram för ämneslärarlinjen. Jag 
anser att utbildningen bör anordnas vid universiteten i Lund och Umeå 
samt vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. med 5 nybörjarplatser 
för varje högskoleenhet. Vidare anser jag att utbildningen bör kunna 
alternera mellan olika högskoleenheter beroende på en bedömning av 

behov och sökandeintresse. Medel för utbildningen finns inom ramen för 
ämneslärarlinjen. 
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I 'iss/ i111ernalio11el/1 samurhele 

Europarädets kulturstyrelse (CDCC) har beslutat att alla deltagare i 
CDCC:s fortbildningsprogram för skolpersonal. lärarutbildare m. fl. skall 

få stipendier för att täcka resekostnaderna och har därför bett medlemslän

derna undersöka möjligheterna att utöka sitt engagemang. 

U H.:\ föreslår ett medelstillskott för ändamå.let under an slagsposten 26. 

Till universitets- och högskoleämbetets disposition. 

För Sveriges deltagande i Europarådets kulturstyrelses fortbildnings

program beräknar jag en höjning av ifrågavarande anslagspost 
( + IOOOOOkr.). 

L r1bildni ngsarroden 

Utbildningsarvode kan utgå till studerande på folkhögskollärarlinjen, han

dels- och kontorslärarlinjen. industri- och hantverkslärarlinjen. vårdlärar
linjcn och speciallärarlinjen. 

UHÄ har i sin anslagsframställning föreslagit att medlen för utbildnings
arvoden. som för närvarande anvisas under detta anslag. fortsättningsvis 

anvisas under littera E. Studiestöd m. m. Centrala studiestödsnämnden 

(CSN) och UH.:\ har i skrivelse den 7 oktober 1988 redovisat vad en sådan 
åtgärd praktiskt och arbetsmässigt beräknas medföra. 

Enligt min mening bör frågan beredas ytterligare. Jag avser därför att 
återkomma till regeringen senare i v:ir med förslag till ett uppdrag till UHÄ 

att i samråd med CSN vidare utreda en överföring av utbetalningsansvaret 

för utbildningsarvoden till littera E fr. o. m. budgetåret 1990/91. 

ärriga .fi"ägor 

För konsekvenser av tidigare beslut har jag beräknat frigjorda resurser. till 
följd av förändringar av antalet nybörjarplatser budgetåret 1987/88. enligt 

den bcräkningsmodcll avseende kostnaderna per utbildningsplats som har 
tillämpats under senare :ir. 

Jag beräknar att ett belopp svarande mot två procent av anslaget kan 
frigöras för andra ändamål genom att utbildningarna inom sektorn effekti

viseras ( - 16 522 000 kr.). 

Jag har räknat med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 

rationalisering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har där

för beräknat en minskning av det anslag som jag nu behandlar med 

1 322000 kr. 

För att åstadkomma en lösning på de lokalproblem som högskolan för 

lärarutbildning i Stockholm har, anser jag att huvuddelen av verksamhe

ten bör lokaliseras till Södertälje. Jag undantar idrottslärarlinjen. förskol
lärarutbildningen i Solna och Blommensberg samt de ämnesteoretiska 

utbildningsavsnitten vid universitetet i Stockholm. Riksdagen bör därför 

bemyndiga regeringen att lokalisera huvuddelen av verksamheten vid 

högskolan för lärarutbildning i Stockholm till Södertälje. Jag återkommer 

till denna fråga under littcra I. Lokalförsörjning m. m. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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För särskild fortbildning av lärarutbildare i social servicekunskap har Prop. 1988/89: I 00 
jag beräknat medel under anslagsposten 24. Särskilda utbildningsåtgärdcr Bil. I 0 
för vissa lärare m. m. att fördelas av UH.Ä. (+I 000000 kr.). 

För komplctteringsutbildning i barnkunskap för andra lärare i grund
skolan, främst hemkunskapslärarc, har jag räknat med att universiteten i 
Göteborg och Umeå använder medel som frigjorts på grund av obcsatta 
platser inom grundskollärarlinjen. 

Jag vill här anmäla att chefen för kommunikationsdepartementet tidiga
re i dag vid sin behandling av anslaget F 4. Civil trafikflygarutbildning 

efter samråd med mig har föreslagit att 800000 kr. anvisas till högskolan 
för lärarutbildning i Stockholm för utbildning av flyglärare. 

Som jag inledningsvis anförde föreslås att tjänstebrevsrätten slopas för 
ett antal myndigheter. bl. a. konstfackskolan och musikhögskolan i Stock
holm fr. o. m. den I juli 1989. Jag har beräknat medel för portokostnader 
för dessa två högskoleenheter under detta anslag ( + 97 000 kr.). 

Dessutom beräknar jag en minskad mcdelstilldelning med anledning av 
den förändrade organiationen för redovisningscentralcrna ( - 95 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 832 096 000 + 22 022 000 =) 854 118 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att begränsa antagningen till speciallä

rarlinjen budgetåret 1989/90, 
2. bemyndiga regeringen att inom ramen för ämneslärarlinjen, 40 

poäng. anordna lektorsutbildning kombinerad med tjänstgöring. 
3. bemyndiga regeringen att lokalisera huvuddelen av verksamhe

ten vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm till Södertälje. 
4. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat, 
5. till Utbildning .fi:ir unJen·isningsyrken för budgetåret 1989/90 

anvisa ett rcservationsanslag av 854 118 000 kr. 

D 11. Utbildning för kultur- och informationsyrken 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

240480000 
244051000' 
260519000 

Reservation - 10439000' 

'Niir statsbudgetens utfall för budgctitrct 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för \'issa merkostnader för löner. 
'Disponibelt belopp enligt rcglcringsbrev 242 007 000 kr. 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informa
tionsyrkcn vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdeparte
mentcts verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmän
na utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. inom denna yrkesutbild
ningsscktor. I tabellen över planeringsramar finns en förteckning över den 
linjebundna utbildningen. 



.·I 11s/ag.1:fi'irdi!l11 i ng 

Högskole.:nhet/iindamill 

Univnsit.:ll't i Stockholm 
Danshiigskolan 
Dramatiska institut.:t 
Grafiska institutet och 
institut..:! för högn.: 
kommunikations- och 
r.:klamuthildning 
Konst fackskolan 
Konsthögskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 
Operahögskolan i Stockholm 
T.:aterhögskolan i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
I lögskolan i Ör.:bro 
Universitetet i Linköping 
lJniv.:rsitL'let i Lund 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Yiixjö 
Universitetet i Göteborg 
Högskolan i Bor:ls 
Högskolan i Karlstad 
Univ.:rsitl'll'l i Umd 
Högskolan i Lule:l. 

Ei /Örddade lll<'dl'I 
Gemensamt för de konst
niirliga högskolorna 
Antagningskostnadn för 
vissa konstnärliga ut
bildningar • 

Utbildning i svenska !lir 
vissa invandrare 

Summa kr. 

1988/89 

18804000 
5 177000 

19310000 

3687000 
23386000 
13190000 
17 452000 
4119000 
6214000 

19727000 
1866000 
3337000 

26837000 
3 792 000 
1981000 

46 729000 
16 282 000 

l 993000 
6 544000 
1241000 

546000 

243000 

l 594000 

244051 000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredragandrn 

+ l 197000 
+ 875000 
+ 924000 

+ 222000 
+ 1471000 
+ 624000 
+ 875 000 
+ 504000 
+ 248000 
+ 899000 
+ 163000 
+ 215000 
+ l 046000 
+ 442000 
+ 164000 
+ 3 305000 
+ 521000 
+ 144000 
+ 2043000 
+ 475 000 

+ 31000 

+ 14000 

+ 66000 

+ 16468000 

Anslagsframställning jämte komplettering har avgivits av universitets

och högskoleämbetet (UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

,'.\ndamal/högsknkenhct 111. m.'·'·' 

2 Fiiriindringar ar 1111.1/11gs1ek-
11isk 1w111r 

2.1 Informationslinjcn omvand
las till allmän utbildnings
linJe om 120 poäng 
HO + 24 åp. HJ -+- 30 åp. 
HY + 15 åp. HKs + 20 tlp, 
HS/H 1 25 ;!p 

S11111111a 1111cla :! 

3 A"r111sdl"<'ll.l'<T ar 1idigar<' 
hcs/u1 

3.1 KonstfaL·kskolans linjer 
+ I åp, HP 85 . 

3.2 Kyrkomusikerlinjen 
HLu + 6 ap. HP 85 

3.3 Linjen fi.ir fri konst 
ULim + 12 åp, HI' 86 

3.4 Designlinjen Ullm + 12 itp, 
BP 86 + HP 88 

Su111111a 1111clcr 3 

4 Hucf~e1!i"i1".1/ag 
4.2 Högre kvalitet pä kulturve

tarlinjen. l!S. lili. HÖ. ULi. 
lJL, HY. liG, HKs. UUm 

4.3 Nya platser pä pilhyggnads
linjcn i musik. SMH + 3 ap. 
t:L + 2 äp. UG + 2 åp 

4.4 Högre halitL't_pd informa
tionslinjrn, HO. HJ, HY. 
Il Ks. Il S/11 

Kostnad 
hudgettlrct 
1989/90 
(tkr.) 

+ 906 

+ 906 

+ 65 

+ 447 

+ 6.~7 

+ 971 

+ 2120 

+ 2244 

+ 476 

-+- 1100 

i\ndam<il/hiigskolcenhet m. m.'·'·' 

4.5 ·1jänstestruktur pä danshög
skolan 

4.6 Ny påbyggnadslinje i textil
konst om 80 poäng. 
LJG + IU;ip 

4. 7 Högre kvalitet på linjen för 
industridesign KF 

4.8 Högre kYalitet pä bibliot.:ka
rirlinjen HB 

4. 9 Högre kvalitet pil musikdra
matiska linjen OH 

4.10 Högre kvalitd pa linjen för 
fri konst. KH. LJG, UUm, 
konst hant vcrksutbi ldn i ng 
KF samt 
konsthantverks- och dcsign
utbildning UG 

4.11 Underhall av instrument för 
musikcrlinjen. SMH, UL. 
lKi 

4.15 Vissa kostnader vid studie
praktik. DL OH. TH. UL 
UG 

4.16 foLJ-resurser vid Gl/lllR 
4.17 Förstärkt statsbidrag för 

ork..:sterpraktik 
4.18 Utbyggnad av fOJO llK 

+ IO;ip 

S11111111a 1111d!'r ./ 

Summa punkterna 2-4 

Kostnad 
hudgetarct 
1989190 
(tkr.) 

+ 181 

+ 600 

+ 600 

400 

+ 340 

+ 681 

+ 340 

+ 227 

+ 453 

+ 125 
+ 300 

+ 115 

+ 260 

+ 8442 

+ 11468 

' lJS =universitetet i Stockholm. DH = danshögskolan. Dl= dramatiska institutet. Cil/IHR =grafiska institutet 
och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning. KF = konstfackskolan. KH =konsthögskolan, 
SMH =musikhögskolan i Stockholm. OH =operahögskolan i Stockholm. TH =teaterhögskolan i Stockholm. 
Ull = uniYersitrtct i Uppsala. HÖ=högskolan i Ön::bro. lJLi = universitetet i Linköping. HJ = högskolan i 
Jönköping. U L =universitetet i Lund. 1-IK =högskolan i Kalmar. HY= högskolan i Växjö. UG =universitetet i 
GötL'borg. I IB ~ högskolan i 13oras. HKs = högskolan i Karlstad. UlJm = universitetet i Umeå. HLu = 
högskolan i Lukä. I IS/H = högskolan i Sundsvall/Härnösand. FOJO =fortbildning för journalister 
' ;ip = arsstudieplatser 
' HI' =budgetproposition 

lJ HÄ föreslår vidare att kulturvetarlinjen förlängs från 120 till 140 

poäng. 

Dessutom föreslår UHÄ att bibliotekarielinjens 40-poängsvariant revi

deras. att antagningen till varianten ställs in budgetåren 1989/90 och 
1990/91 och att de frigjorda resurserna bl. a. används för att utlokalisera 

en grupp om 30 nybörjarplatser av linjens 80-poängsvariant till Umeå. 

UHÄ har i denna del kompletterat anslagsframställningen med en särskild 

skrivelse som närmare anger vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

genomföra förändringarna. 
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U HÄ har också ett förslag om ändrade former för den rcligionsvcten- Prop. 1988/89: I 00 
skapliga utbildningen som innebär att antalet nybörjarplatser totalt i Ian- Bil. I 0 
det minskas från 380 till 340 och att resurserna i stället används för att öka 
de fristaende kurserna i religionsvetenskapliga ämnen. 

UHÄ hemställer att 

I. beslut fattas om inr~ittande av en allmän utbildningslinje. informa
tionslinjcn. om 120 poäng den I juli 1989 med mål enligt förslag från 
lJ HÄ; linjen bör förläggas till högskolorna i Örebro, Växjö, Karlstad. 
Jönköping och Sundsvall/Härnösand, 

2. beslut fattas om inrättande av en påbyggnadslinje, benämnd textil
konst. om 40 poäng den I juli 1989 med mål enligt förslag från UHÄ; 
linjen bör förläggas till universitetet i Göteborg. 

3. plancringsramar fastställs i enlighet med vad UHÄ förordat. 
4. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe

ten som UHÄ i övrigt förordat godkänns, 
5. under ett reservationsanslag D 11. Utbildning för kultur- och infor

mationsyrken för budgetåret 1989/90 anvisas 255 519000 kr. med av UHÄ 
angiven fördelning på anslagsposter. 

UHÄ har i en särskild skrivelse redovisat regeringens uppdrag att belysa 
konsekvenserna av en avveckling av svenska statens åtaganden vad gäller 
svenska studerandes utbildning vid Konscrvatorsskolcn i Köpenhamn. 

Efter bemyndigande av regeringen den 18 juni I 986 tillkallades en 
särskild utredare med uppdrag att se över högskolans journalistutbildning. 

Den särskilde utredaren. verkställande direktören Bo Präntare, över
lämnade i augusti 1987 betänkandet (SOU 1987: 50) Högskolans journa
listutbildning. En kort sammanfattning av betänkandet bör bifogas proto
kollet i detta ärende som bilaga 10.4. För en utförligare beskrivning av 
utredarens förslag hänvisas till betänkandet. 

Betänkandet har rcmissbehandlats. En förteckning över remissinstan
scrna och en kort sammanställning av deras synpunkter bör bifogas proto
kollet i detta ärende som bilaga /0.5. En utförligare sammanställning av 
remissyttrandena finns tillgänglig i utbildningsdepartcmentet. 

Svenska journalistförbundet och Tidningarnas arbetsgivarcförening har 
den 6 december 1988 gett in en gemensam skrivelse om journalistutbild
ningen på högskolenivå. 

Föredragandens övcnägandcn 

Sam man.fattning 

Jag kommer i det följande att föreslå en reform av journalistutbildningen. 
Utgångspunkterna för mitt förslag är betänkandet (SOU 1987: 50) Högsko

lans journalistutbildning, remissbehandlingcn av betänkandet och den 
fortsatta beredning som sedan gjorts inom regeringskansliet. Jag kommer 
också att ta ställning till förslaget om en ny allmän utbildningslinje, infor

mationslinjcn. 
I mina förslag ingår vidare en utbyggnad av påbyggnadsutbildningen i 

musik. Jag kommer att föreslå ökade resurser till kulturvetarlinjen och 234 



designutbildningen samt lägga förslag som berör bibliotekarieutbildning
en, den religionsvetenskapliga utbildningen och konservatorsutbildning

en. 
Under rubriken Övriga frågor kommer jag bl.a. att behandla resurserna 

för material till konst-, konsthantverks- och designutbildningen samt för 
den musikdramatiska linjen vid operahögskolan i Stockholm. 

En sammanfattning av mina förslag i fråga om nybörjarplatser på linjer 
för utbildning inom denna sektor finns i tabellen över plancringsramar. 
Under a) i tabellen anges planeringsramen per linje och högskoleenhet, 
under b) planeringsramen per sektor och högskoleenhet tillsammans med 
ett underlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleenhet. 

Journal istuthi hin ingen 

Mitt förslag: En ny journalistlinje med två varianter, en om 40 och 
en om 120 poäng. inrättas den I juli 1989. Samtidigt avvecklas den 
nuvarande journalistlinjen om 80 poäng. Huvudsyftet med den nya 
linjen är att ge sådana baskunskaper och färdigheter samt sådan 
samhällsorientering och kritisk skolning som fordras för yrkesverk
samhet inom massmedier. 

Den nya linjens 120-poängsvariant läggs upp så att studerande 
med olika bakgrund i form av utbildning eller yrkeserfarenhet kan 
delta i delar av utbildningen. Den nya linjens 40-poängsvariant är 
avsedd för studerande med tidigare högskoleutbildning om minst 
120 poäng. Första antagning till denna variant sker till vårterminen 
1990. 

Journalistlinjen förläggs till universiteten i Stockholm och Göte
borg och från läsåret 1990/91 till en högskoleort i norra Sverige. 

Linjens 120-poängsvariant bör omfatta sammanlagt 170 ny
börjarplatser, fördelade med vardera 70 i Stockholm och Göteborg 
samt 30 på den nya orten. 40-poängsvarianten bör omfatta 60 
nybörjarplatser. varav 30 i Stockholm och 30 i Göteborg. Inom 120-
poängsvariantcn i Stockholm och Göteborg bör därutöver finnas 
utrymme motsvarande ca 15 årsstudieplatser för studerande som 
enbart deltar i delar av utbildningen. 

Fortbildningen av journalister vid högskolan i Kalmar förstärks. 

Utredarens' förslag överensstämmer på några punkter med mitt men 
avviker också i vissa viktiga avseenden. Den viktigaste skillnaden gäller 
utbildningens längd. Jag hänvisar till den sammanfattning av utredarens 
förslag som finns fogad till protokollet i detta ärende (bil. I0.4) 

Remissinstanserna: Som framgår av sammanställningen av remissytt
randena (bil. 10.5) är meningarna delade om utredarens förslag. Alla 

rcmissinstanser anser det angeläget att höja kvaliteten i journalistutbikl
ningen. Men många anser att förslaget inte leder till någon verklig förbätt-

' verkställand~ direktören Bo Präntarc 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

235 



t-> 
\;J 

°' 

Plancringsramar för sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken budgetåret 1989/90 

l: t hi Id ni ngsl i n.16p1 timg Stock· Uppsala Örehro Linklipingi Lund/ VäxjO Göteborg Borås Karl· U meit 
stad 

Lulcft Summa 
holm Norrköping Malmo 

a) Allmiinpraktiska medielinjen. 40 
Bebyggelseantikvariska linjen. 120 
Hibliotekarielinjen. 40/80 
Danslinjen. 40/60/120 
Designlinjen. 170 
Fotogratlinjen, 120 
Grafiska linjen. 40/80 
Journalistlinjen, 40/120 
Konscrvatorslinjen, 120 
Konsthant verkslinjen. 170 
Kyrkomusikerlinjcn, 160 
Linjen för fri konst. 200 
Lin:jen för bild och miljö, 200 } 
Linjen för grafisk design och illustration. 170 
Linjen för industridesign. 170 
Linjen för inredningsarkitektur, 170 
Linjen för textil konst och formgivning. 170 
Linjen för tredimensionell gestaltning, 170 
Medielinjen för film/TV, 
radio och teater. 801120 
Mimlinjen. 120 
Musikdramatiska linjen. 40/140 
Musikerlinjen. 80/160 
Reklam- och kommunikationslinjen, 60 
Skådcspehirlinjen, 40/140 
Konsthögskolans arkitekturskola, 40* 
Dokumentalistutbildning, 20* 
Påbyggnadsutbildning i musik 80-160* 
Restaureringskonst. 40* 

bl Kulturvetarlinjen, 120 
Religionsvetenskapliga linjen, 140 
Planeringsram för linjer enligt bJ 

Summa 

161 

272 

40·' 
854 

95 
30" 

1007 

24 1 

12 10 

11 8 

59' 
50' 
209 

26 

9' 
12" 

(180) (60) 
(21()) 

180 270 

(30) 

30 

• P:·1hyg.gnadsuthildning. 
1 Dram;1fr\ka insl itutct. Anlagningen till vbsa studit·-riktningar inom medielinjen fin film/TV. 

radio och tc::ater :.ir pcriudi.;,craJ. Ri1knat l>ver tre lir ~kall mcdielinj('n 11mfi.ltta i b'.l'lltlm:-.nitt 56 
~lrsst111.liq:'llahcr pt:'r ~lr. 

~ Dan~hl)g~kol:.i.n. Raknat ÖH'r en period l)m tre år ~kall lianslinjcn i gen1)m~ni11 omfatta 67 
~irsstudi~p\a1~..::r per 1.\r. 

l Grafi~ka m~lil11ll'I l'eh in..,titutet tlir högr(' kommunikation~· och rl~klamuthildr.ing. Inom andra 
ar~kur~en av graliska linjen finn~ 25 plahcr. 

4 15 :i\' plat"erna av"l'r 40·po1.tn_!!~Varia111. 
s ~uc;ikhogsk1)lan i Stockholm.~ av plat~t:"rn;1 ptt mu~ikcrlinjen i.l\"St:'r 80-ro~lngsvarianl. 
~ Kon~thllg~kolan. 
; Kon ... 1f:.1i..:k..:.kl1lan. 

(45) 

45 

6 

3211 

1612 

4 

(75) 
(130) 
205 

(30) 

30 

20 

35'-' 
20 
20 
854 

10 
15 13 

6 
12 

8'4 
36 15 

8 

4 

(30) 

30 

220 16 

12 

6 
12 

30 

(30) (30) 

30 30 

16 
20 

220 
27 
47 
20 
60 

170 
10 
15 
27 
54 

100 

24 
12 
19 

127 
50 
44 
26 
30 
17 
12 

(510) 
(340) 
850 

1997 

11 Opcrah\}gskn\an i Stockholm. R~\l.rnat 6\'Cr en perilh.1om1re n1..·h ett halvt ~lr skall mu~1kltrama-
1iska linjen omfatta i genomsnitt -11 fir~~tuJit:plat~er per fö·. 

11 Tealt:"rhög"ikolan i Stnckholm. Ki1knat 1iver en pt:'riod om trf"' oi..:h ('It halvt ;Jr s}.<.all sk;1.dcspelar-
linjen omfatta i genum.;,nitt .50 ärs,.ludieplat . .;,cr per iir. 

10 Danshögskolan. Vart tr('djc <ir antas I.:! nyhl)fjare. 
11 ~av pl'1ti;;crna avser 80-po;inµ.svanant. 
1 ~ Räknat ln:er en peri1iJ om lrc och ett halvt [ir skall sk~tdespelarlinjen i genomsnitt omfatt:1 46 
. årsstudieplahcr per år. 

i.. Plancring~ram for lk~ig.nlinJen l)i..:h kon'ithantvt:rkslinjcn uppgär till ~anunanlagl 50. 
14 R~iknat över en period l)m tre ttl·h dt halv! c'tr ~kall musikdram~t1sk.a linjen i gemHn,nilt l)mfatta 

IX ar~studicpl:.tt~er rer är. 
· 15 ti av plat.;,erna av~er 80-roiings.variant. 

1" JO av pla1sermt a\.'~l!r •W·poirng.~v:.triant. L;ndcr ~l.ret '-kt:"r ingen antagninµ till denna Vitrianl. 

t:t:J ""O -·..., :- c 
'"O 

0 
'C 
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00 
'C 
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ring av utbildningen. Framför allt är det utredarens förslag att bibehttlla en Prop. 1988/89: I 00 
tvåårig utbildning som får kritik. Ett flertal remissinstanser avvisar forsla- Bil. IO 

get om att ta bort den nuvarande praktikterminen. Forskningsanknytning-

en av utbildningen anses inte tillfredsställande även om de föreslagna 
förändringarna genomförs. För att det föreslagna systemet med blockin-

delning skall kunna fungera väl krävs en längre utbildningstid. 
Skälen för mitt förslag: Sedan länge har det funnits starka önskemål om 

en reform av journalistutbildningen. Olika förslag har förts fram. Under 

den senaste tioårsperioden har flera utredningar avlöst varann. Men me

ningsmotsättningarna kring förslagen har hittills varit så starka att det inte 

visat sig möjligt att uppnå några godtagbara lösningar. Även den senaste i 

raden av utredningar, vars förslag finns i betänkandet (SOU 1987: 50) 

Högskolans journalistutbildning, har fått ett mycket blandat mottagande. 

Därför har det varit nödvändigt att göra en grundlig överarbetning av 

förslagen. Det är ett sådant överarbetat förslag som jag just presenterat. 

Den nuvarande journalistlinjen omfattar 80 poäng. Linjen är lokaliserad 

till universiteten i Stockholm och Göteborg. Det vå första terminerna är en 
grundkurs som framför allt syftar till att ge viss erfarenhet av praktiskt, 

journalistiskt arbete. Under den tredje terminen får de studerande studie
praktik och har då lön samtidigt som de genomgår ett utbildningsprogram 

med handledare. Sista terminen ägnas åt fördjupningsstudier. Studiegång

en bygger på att teori och praktik blandas. Planeringsramcn för den nuva
rande utbildningen är 240 nybörjarplatser, 120 i Stockholm och 120 i 

Göteborg. Antagning till utbildningen sker bade höst- och vårtermin. 
Den starkaste kritiken mot den nuvarande utbildningen har gällt utbild

ningstiden. Två ars utbildning har inte ansetts räcka till för att ha kvar den 
praktiska inriktningen och samtidigt få utrymme både för ordentlig för

djupning eller forskningsanknytning och för den praktik och verklighets

anknytning som utbildningen också behöver. 

Jag föreslår nu att en ny journalistlinje med tva varianter inrättas. en om 
40 poäng och en om 120 poäng. En 120-poängsutbildning leder till en 
förlängning och därmed en förbättring av den sammanhallna journalistut
bildningen som har stöd hos en bred opinion. I mitt förslag ingår också att 

studerande med tidigare högskolestudier kan få en kompletterande journa
listutbildning. Detta innebär en värdefull differentiering av rekryteringen 
till journalistyrket och en väg in i journalistutbildningen som jag anser 
viktig. Den föreslagna 40-poängsvariantcn bör kunna infogas i den nya 

journalistlinjen. Enligt mitt förslag skall de studerande som antas till 40-
poängsvariantcn ha slutfört högskolestudier om minst 120 poäng och 

uppfylla villkoren för behörighet att antas till forskarutbildning i ett ämne. 

Den nuvarande journalistlinjen skall ge utbildning både för yrkesverk
sam het inom massmedier och för informationsuppgifter inom offentliga 

och enskilda organisationer och företag. Utredaren slår fast att detta är två 

skilda yrken. Högskolan bör inte blanda samman yrkesrollerna som jour

nalist och som informatör utan utbilda för båda yrkena var för sig. Jag är 

av samma mening. Jag återkommer till detta i samband med mitt förslag 
om informationslinjen. 

237 



Det övergripande målet för den nya journalistlinjen kan enligt min 

mening överensstämma med målet för den nuvarande utbildningen med 
den förändringen att utbildningen inte längre skall förbereda för yrkes
verksamhet som informatör. Utbildningen skall alltså ge sådana baskun
skaper och färdigheter samt sådan samhällsorientering och kritisk skolning 

som fordras för yrkesverksamhet inom massmedier. Det finns emellertid 

enligt min mening anledning att göra några tillägg till målbeskrivningen 

för att - som också utredaren framhåller - betona att den nya utbildning

en måste kunna ge de studerande djupare insikter i yrkesrollen och därmed 

bidra till att stärka journalisternas yrkesidentitet. De studerande skall 

genom utbildningen få förmåga att analysera och granska men också 

ifrågasätta mediernas roll i samhället liksom sin egen roll inom medierna 

och i samhället. De maste som yrkesverksamma journalister värna om sin 

integritet och sitt oberoende och känna ansvar inför publiken - medbor

garna. Journalistikens grund är. som utredaren uttrycker det. allmänhe

tens förtroende. Det är detta förhållningssätt till yrkesutövandet som jag 

menar att journalistutbildningen skall grundlägga. 

I likhet med utredaren anser jag att utbildningen bör läggas upp så att 

olika delar av utbildningen kan studeras separat. Det bör alltså finnas olika 
in- och utgångar inom linjen. Yrkesverksamma journalister. som saknar 

grund ut bildning i journalistik eller som har genomgått aspirant- eller folk

högskoleutbildning, bör kunna antas till delar av utbildningen. Jag har för 

detta beräknat resurser motsvarande 15 årsstudieplatser i vardera Stock
holm och Göteborg. 

Utredaren föreslår att en veckas miljöpraktik och sex veckors praktik i 

nyhetsjournalistik och reportage skall ingå i utbildningen. Remissinstan

serna har i allmänhet avvisat förslaget om en minskning av praktiken och 
hänvisat till att den praktiktermin som ingår i den nuvarande utbildningen 
fyller en viktig funktion. Jag delar uppfattningen att en praktiktermin bör 

ingå. att praktiken bör bedrivas pa liknande sätt och på samma villkor som 
nu och placeras så att erfarenheterna från praktiken kan utnyttjas i den 

fortsatta utbildnin~en. 

Många rcmissinstanser menar att den nuvarande forskningsanknytning
en av journalistutbildningen är bristfällig. Den ;orbättring som utredaren 

föreslår är en forskningsförbercdande påbyggnadskurs om 20 poäng. Enligt 

min mening är detta inte tillräckligt. Jag anser det angeläget att grundut

bildningcn i sig kan ligga till grund för direkt övergång till forskarutbild

ning. Med den föreslagna nya journalistlinjen bör detta bli möjligt. Det är 

också viktigt att utbildningen utnyttjar de nya möjligheter att utveckla 

forskningsanknytningcn och det vetenskapliga förhållningssättet i utbild

ningen som uppstår genom den verksamhet som håller på att byggas upp 

både i Stockholm och Göteborg. En ny institution för journalistik och 

masskommunikation kommer att inrättas vid universitetet i Stockholm 

den I juli 1989. Vid universitetet i Göteborg finns en avdelning för 

masskommunikation med forskarutbildning uppbyggd kring professuren i 

massmedieforskning och planer pa en ny institution för masskommunika

tion och journalistik. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Utredaren föreslår ett nytt antagningssystem för journalistutbildningen Prop. 1988/89: 100 

som bl. a. innebär att urvalsprov före antagning återinförs. Många remiss- Bil. 10 

instanser är av samma mening. Jag håller med om att det för denna 

utbildning kan finnas skäl alt pröva andra urvalsmetoder än dem som nu 

gäller. I enlighet med mitt förslag till riksdagen om urval m. m. till högsko-

leutbildning (prop. 1987 /88: I 09, UblJ 32, rskr. 330) beslutar regeringen 

om försöksverksamhet med särskilda urvalsmetoder. Jag avser att åter-

komma till regeringen i denna fråga. 

Det utredaren föreslår om dimensioneringen av journalistutbildningen 

innebär i princip oförändrat antal nybörjarplatser. Remissinstanserna är 

eniga med utredaren på den här punkten. Att intresset för en etablering av 

journalistutbildningen på en högskola i norra Sverige är stort framgår både 

av remissyttrandena och av meningsyttringar i andra sammanhang. 

Mitt förslag beträffande lokalisering och dimensionering av den nya 

journalistlinjen innebär att utbildningen etableras på en ny ort samtidigt 

som dimensioneringen minskar i Stockholm och Göteborg där utbildning

en nu bedrivs. Sammantaget betyder förslaget att högskolan i fortsättning

en kommer att utbilda i stort sett samma antal journalister som i dagsläget. 

Enligt min mening är det angeläget att journalistutbildningen kan eta

bleras på en högskoleort i norra Sverige. Jag räknar med att det blir möjligt 

att påbörja utbildningen på en ny ort läsåret 1990/91. Jag avser att åter

komma till regeringen med förslag till riksdagen om valet av utbildnings

ort. 

I mitt förslag till dimensionering minskar antalet nybörjarplatser på 

journalistlinjen i Stockholm och Göteborg från 120 till 100 platser per år. 

Jag föreslår 70 nybörjarplatser i vardera Stockholm och Göteborg till 120-

poängsvarianten av den nya linjen. Vidare föreslår jag sammanlagt 60 

nybörjarplatser. 30 i Stockholm och 30 i Göteborg, till 40-poängsvarian

ten. Den första antagningen till denna variant föreslås ske till vårterminen 

1990. Med dessa utgångspunkter har jag föreslagit en planeringsram för 
budgetåret 1989/90 på sammanbgt 170 nybörjarplatser. För budgetåret 

1990/91 räknar jag med att föreslå en planeringsram på sammanlagt 230 
nybörjarplatser. 

Den tidsplan för genomförande av reformen som jag föreslår är ett 

uttryck för att det nu är angeläget att så snabbt det över huvud taget är 

möjligt komma igång med en förändring av utbildningen. Jag räknar alltså 

med att den nuvarande journalistlinjen avvecklas samtidigt med att den 

nya linjen inrättas. Den sista antagningen till den nuvarande utbildningen 

har därmed skett inför vårterminen 1989. Den första antagningen till den 

nya 120-poängsvarianten sker till höstterminen samma år. Jag räknar 

vidare med att utbildningen inom den nya 40-poängsvarianten skall kunna 

påbörjas vårterminen 1990 och att utbildningen kan inledas hästterminen 

samma år på en tredje utbildningsort. Då bör det även finnas underlag för 

att inleda en försöksvcrksamhct med nya antagnings- och urvalsregler. 

Jag anser att en förstärkning behövs av resurserna för journalistutbild

ningen i Göteborg och beräknar här medel för detta ändamål ( + 179000 

kr.). Jag räknar med att den föreslagna reformen av utbildningen i Stock-
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holm och Göteborg i övrigt kan genomföras inom oförändrad kostnads- Prop. 1988/89: I 00 
ram. De ökade kostnader som uppstår avser utbildningen p{l den nya Bil. 10 
orten. För denna räknar jag med en kostnadsram om sammanlagt 3 milj. 
kr. som bör kunna fördelas på vart och ett av de tre budget{lr under vilka 

utbildningen byggs ut. 
I sitt betänkande beskriver utredaren några av de utbildningsvägar för 

journalistiskt arbete som finns utanför högskolan. i första hand folkhög

skolornas journalistutbildning. Jag anser inte att det i detta sammanhang 

finns anledning till n{lgra åtgärder som berör folkhögskoleutbildningen. 

Jag ser folkhögskolornas utbildning som en värdefull komplettering till 

högskoleutbildningen. Folkhögskoleutbildningen bör fortsätta på samma 

fria villkor som den för närvarande har. 

Fortbildningen och vidareutbildningen av journalister behöver förstär

kas i samband med att grundutbildningen reformeras. Detta är utredarens 

uppfattning som också får starkt stöd vid remissbehandlingcn. För egen 
del anser jag att det för nästa budgetar är särskilt angeläget att kunna bygga 

ut den verksamhet med fortbildning som bedrivs vid högskolan i Kalmar 

( + 225 000 kr.). 

I 1!fimnat ionsli 11je11 

Jag föreslår att en allmän informationslinje om 120 poäng inrättas den l 

juli 1990 och lokaliseras till högskolorna i Örebro. Växjö, Karlstad, Jönkö

ping och Sundsvall/Härnösand. 

Förslaget från universitets- och högskoleämbetet (UH.Ä.) om den nya 
allmänna utbildningslinjen bygger p{l ett grundligt förarbete. Den nya 

linjen är en vidareutveckling av de lokala linjer om 80 till 120 poäng som 
redan finns pä de angirna fem högskoleorterna. Under budgetåret 1987 /88 
har UHÄ låtit utarbeta ett förslag till innehåll i och utbilclningsplan för den 
nya linjen. Förslaget har också remissbchandlats. 

Jag kan instämma i det förslag till m{ll för den nya linjen som U HÄ 
lägger fram. Enligt förslaget skall informationslinjen förbereda för verk

samhet som informatör inom företag. organisationer och myndigheter. 
Utbildningen inom linjen skall ge de studerande förmåga att se kommuni
kation. speciellt masskommunikation, och information i deras politiska, 

ekonomiska. sociala och kulturella sammanhang. Den skall också ge för

måga att se språkets roll som kommunikationsbärare samt öva de stude

randes färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift. Utbildningen skall 

utveckla de studerandes förmåga att identifiera, analysera och lösa kom

munikations- och informationsproblem. Linjen skall förbereda för fors

karutbildning inom det kommunikationsvetenskapliga området. 

Anledningen till att starten av den nya linjen enligt mitt förslag får anstå 

till den 1 juli 1990 är att jag inte är beredd att följa det förslag till 
finansiering av linjen som UHÄ lägger fram. Kostnaderna för de nuvaran

de lokala linjerna är högre än vad UH.Ä. anger. Jag räknar med att UHÄ i 

sin anslagsframställning för budgetåret 1990/91 lägger fram ett nytt för

slag. 
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l\11/t111Tetar/injl'11 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Jag föreslår ökade resurser till kulturvetarlinjen för att höja kvaliteten på 
utbildningen(+ 1140000 kr.). 

Kulturvetarlinjen är den enda allmänna utbildningslinjcn på det huma
nistiska området. En förstärkning av utbildningen ligger i linje med den 

ökade satsning på detta område som enligt min mening är angelägen som 
ett led i högskolans utveckling. 

Påhyggnad\'lltbildning i musik 

Jag föreslår sju nya platser i påbyggnadsutbildningen i musik. Mitt förslag 

överensstämmer med den plan för utbyggnad av påbyggnadsutbildningen, 

som UHÄ lägger fram. och med den fördelning på högskoleorter som 
UHÄ föreslår. Detta innebär en ökning med 3 nybörjarplatser vid musik

högskolan i Stockholm, 2 nybörjarplatser vid universitetet i Lund och 2 

vid universitetet i Göteborg (-1- 476000 kr.). 

Påbyggnadsutbildningen i musik förbereder för olika kvalificerade upp

gifter i musiklivet. Den har betydelse för våra möjligheter att utveckla 
kulturpolitiken. Behovet av en utbyggnad är stort. 

Planeringsramen för påbyggnadsutbildningen är för närvarande 10 ny

börjarplatser. Utbildningen har sex olika inriktningar som varierar i längd 

mellan 80 poäng och 160 poäng. En inriktning är den s. k. diplomutbild

ningen av instrumental- och sångsolister. Andra inriktningar är avsedda 

för blivande komponister och dirigenter. Det finns en inriktning i musik
teori med pedagogisk specialisering. Slutligen finns möjlighet till individu

ell studiegång för att tillmötesgå de studerandes önskemål om speciellt stu

dieprogram. 

Design wbi ldni ng 

I enlighet med UHÄ:s förslag beräknar jag medel för dcsignlinjen vid 
universitetet i Umeå. Jag föreslår också ökade medel ( + 300000 kr.) för 
utbildningen i industridesign vid konstfackskolan. 

Beslut om att förlägga dcsignlinjen till universitetet i Umeå togs av 
riksdagen redan vid 1985/86 års riksmöte (prop. 1985/86: 100 bil. I 0. UbU 
25, rskr. 300). I enlighet med mitt förslag i förra årets budgetproposition 
beslöt riksdagen att starten av linjen skulle skjutas upp till läsåret 1989/90. 

UHÄ har i sin anslagsframställning beskrivit läget för utbildningen i 

industridesign och framför allt den nystartade utbildningen vid konstfack

skolan. Ökade resurser behövs för utvccklingsarbete både inom utbild

ningen och för utåtriktat samarbete med andra högskolor. UHÄ nämner 

särskilt möjligheterna till samarbete med tekniska högskolan i Stockholm. 
Enligt min mening är det angeläget att ägna fortsatt uppmärksamhet åt 

designutbildningcn. Intresset för design och då framför allt industridesign 

är växande. För svensk industri är bra design ett konkurrensmedel och ett 

sätt att nå internationell framgång. Det framgår bl. a. av en rapport som 

lngenjörsvctcnskapsakademien gjort på uppdrag av industridcpartemen-

I 6 Rik1dag<'ll /988/89. I sam/. ,\'r 100. Bilaga JO 
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tct. Enligt rapporten, som också nyligen remissbehandlats, spelar utbild
ningen en avgörande roll för attityder till och kompetens inom design. 

UHÄ avser att i nästa års anslagsframställning presentera en genomar
betad plan för utvecklingen av designutbildningen. Mina förslag för nästa 
budgetår är att se som ett led i en fortsatt satsning på detta utbildningsom

råde. 

Bi bliol l!karie/i njl!n 

Inom bibliotekarielinjen finns en 40-poängsvariant avsedd för studerande 
med forskarutbildning. Efter en utvärdering av denna utbildning, som 
gällt både innehåll och organisation, rekrytering av studerande och studie

finansiering. har UH.Ä. dragit slutsatsen att utbildningen bör bibehållas 
men att innehåll och organisation behöver ses över och förändras. UHÄ 
föreslår att antagningen till utbildningen ställs in vid två tillfallen, vårter
minen 1990 och vårterminen 1991. De frigjorda resurserna bör enligt 
UHi\ användas dels för arbetet med att förändra utbildningen, dels för att 
finansiera en utlokalisering från högskolan i Borås till universitetet i Umeå 
av ytterligare en grupp om 30 studerande inom bibliotekarielinjens 80-
poängsvariant. 

Jag delar UHÄ:s uppfattning om behovet av en översyn av 40-poängs
varianten. Jag har inget att invända mot den metod som UHÄ föreslår för 

att tillfälligt frigöra resurser för att bl. a. kunna göra en sådan översyn. 
Jag instämmer också i UHÄ:s förslag om utlokalisering till Umeå av 

utbildningen på bibliotekarielinjens längre variant. En grupp studerande 
är redan utlokaliserad till Umeå och kommer i vår att avsluta sin utbild
ning där. Jag anser det angeläget att verksamheten i Umeå får fortsätta 
ytterligare en tid. Den kan ge erfarenheter av värde när det gäller att 
bedöma de olika förslag och önskemål om bibliotekarieutbildningen som 
kommit mig till del. 

UHÄ beräknar merkostnaderna för utbildningen i Umeå till 600000 kr. 
fördelade över de fyra terminer som utbildningen omfattar. Dessutom 
föreslår UH.t\ att 75000 kr. skall avdelas för medverkan av någon extern 
sakkunnig i arbetet med öwrsynen av 40-poängsvariantcn. Åtgärderna bör 
enligt UH.Ä. bekostas från den för högskolan i Borås avsedda anslagsposten 
under detta anslag. Av totalkostnaden. 6 75 000 kr .. bör 150 000 kr. bekos

tas ur anslagsposten för budgetåret 1989/90 och återstoden. 525 000 kr., ur 
samma anslagspost för budgetåret 1990/91. 

Jag har för min del inget att invända mot UH.Ä.:s beräkningar. Jag delar 
också UHÄ:s uppfattning att de angivna medlen inte får tas i anspråk 
annat än efter UHÄ:s medgivande och efter avtal mellan högskolan i Borås 
och universitetet i Umeå om utlokaliseringen. 

Rc/igiot1.1Tl't<'l1.1ka1J/ig 111hi/dni ng 

Under de senaste :iren har det varit sv:irt att besätta alla nybörjarplatser på 
den religionsvetenskapliga linjen. Samtidigt råder det stor brist på perso
nal med religionsvetenskaplig utbildning inom svenska kyrkan. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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UHÄ föreslår för nästa budgetår en temporär minskning av kapaciteten Prop. 1988/89: 100 
på den religionsvetenskapliga linjen med 40 nybörjarplatser. 20 vid vart- Bil. I O 
<lera universiteten i Uppsala och Lund. För Uppsalas del bör nedskärning-
en gälla de platser som är förlagda till Stockholm. De medel som frigörs 
bör enligt UHÄ användas för fristående kurser i religionsvetenskapliga 
ämnen. Så snart rekryteringen till den religionsvetenskapliga linjen för-
bättras bör platserna på linjen åter tas i anspråk. 

UHÄ:s förslag om den religionsvetenskapliga utbildningen bör följas. 
Detta bör komma till uttryck genom förändring av planeringsramen för 
linjen och genom en minskning av berörda anslagsposter under detta 
anslag. Jag återkommer i denna fråga vid min anmälan av anslaget D 12. 
Lokala och individuella linjer och fristående kurser. Under det anslag jag 
nu behandlar räknar jag med en minskning av anslagsposterna till univer

siteten i Uppsala och Lund med 2 IO 000 kr. resp. 196 000 kr. ( - 406 000 
kr.). 

Konserra torsu t bi Id ni ngcn 

Förhållandena för konscrvatorsutbildningen vid universitetet i Göteborg 
och vid Konservatorsskolen i Köpenhamn behandlades redan i förra årets 
budgetproposition. Det ledde till ett uppdrag till UHÄ som nu är slutfört 
och redovisat. I sammanfattning innebär UHÄ:s förslag att svenska staten 
avvecklar sina åtaganden att köpa utbildningsplatser i den treäriga grund
utbildningen vid Konservatorsskolen i Köpenhamn. Huvuddelen av de 
resurser som därigenom frigörs bör enligt U HÄ tillföras konservatorsut
bildningen i Göteborg. Möjligheten för svenska studerande att genomgå 
den tvååriga vidareutbildningen i Köpenhamn bör kvarstå och kunna 
utnyttjas från den antagning som sker ar l 991. Då bör medel finnas 
tillgängliga för att betala kostnaderna för 2- 3 utbildningsplatser. Kostna
derna för utbildningsplatserna i Köpenhamn har hittills betalats från an
slagspostcn Till regeringens disposition undr.:r anslaget D 12. Lokala och 
individuella linjer samt fristående kurser. 

För egen del anser jag au principerna i UHÄ:s förslag bör kunna fOljas. 
Svenska studerande bör alltså inte längre få grundutbildning i Danmark på 
de villkor som nu gäller. Medan möjligheterna för svenska studerande till 
vidareutbildning vid Konservatorsskolen i Köpenhamn bör kvarstå. 

Utbildningen på konservatorslinjen vid universitetet i Göteborg starta
de hösten 1985. Linji-.:n omfattar 120 poäng och syftar till att utbilda 
konservatorer för såväl offentlig som privat konserveringsverksamhet. 
Linjen består av en basdel om 40 poäng och en fortsättningsdcl uppdelad 
på två grenar. en kulturhistorisk och en naturhistorisk gren. Den kulturhis
toriska grenen innehåller flera olika inriktningar. Planeringsramen är 10 
nybö1jarplatser. Hittills har antagning endast skett till den kulturhistoriska 
grenen. Den första antagningen till den naturhistoriska grenen är planerad 
till våren 1990. 

Som framgår av heskrivningen är det en mycket differentierad utbild
ning som konservatorslinjen svarar för. Utbildningen blir därför också 
resurskrävandc. En förstärkning av resurserna är angelägen inte minst 243 



inför den utvidgning av ansvarsområdet för linjen som den naturhistoriska Prop. 1988/89: I 00 
grenen innebär. I likhet med UHÄ anser jag det naturligt att för detta Bil. 10 

ändarna! använda en del av de resurser som frigörs genom avvecklingen av 
åtagandena vad gäller grund utbildningen vid Konservatorsskolcn i Köpen-

hamn. Jag anser också att det är angeläget att på olika sätt stärka samarbe-
tet mellan utbildningen i Göteborg och i Köpenhamn. Samarbetet kan, 

som UHÄ framhåller, avse päbyggnadsutbildning. lärarutbyte. utveckling 

av läromedel och gemensamma utvecklingsprojekt. Enligt min mening är 

det naturligt att samarbetet också avser grundutbildningcn. Ett sätt att 

stärka samarbetet är att nu. från år 1989 och framöver, låta universitetet i 

Göteborg ta över ansvaret för de fortsatta mellanhavandena med Kon-
scrvatorsskolen i Köpenhamn. 

I enlighet med mitt förslag beräknar jag medel ( + 500000 kr.) under 

detta anslag att användas dels för att förstärka utbildningen vid konscrva

torslinjcn i Göteborg. dels för att betala för de utbildningsplatser vid 

Konservatorsskolcn i Köpenhamn som från är 1989 kommer att utnyttjas 
av svenska studerande. Jag kommer i det följande att föreslå en motsva

rande minskning av anslagsposten Till regeringens disposition under an

slaget D 12. Lokala och individuella linjer samt fristående kurser. 

Öl'riga _fi-ilgor 

För konsekl'enser al' tidigare .f{Jllade bes/111 beräknar jag medel i enlighet 

med vad UH.Ä. har föreslagit. 
Kostnaderna för undervisningsmatcrial inom uthildningen på bild- och 

formomradt!t stiger enligt vad lJ HÄ framhåller snabbare än den allmänna 

prisutvccklingen. För de studerande, som delvis får betala sitt eget materi
al, är detta betungande. Problemet togs upp redan i förra årets budgetpro
position som också innehöll förslag om ökade medel med I milj. kr. för att 

förbättra situationen vid bl. a. dessa utbildningar. Riksdagen biföll försla
get. UHÄ återkommer även i år med begäran om ökade medel för samma 
ändamål. Jag anser det berättigat med en ökning. De medel som jag 
beräknar bör fördelas mellan konsthögskolan och konstfackskolan och de 
berörda linjerna vid universiteten i Göteborg och Umeå ( + 500000 kr.). 

Redan i förra årets anslagsframställning redovisade U H.Ä. en plan för att 

förstärka resurserna vid musikdramatiska linjm vid operahögskolan i 

Stockholm. Riksdagen anvisade medel enligt förslaget. Planen bör nu 

fullföljas ( + 340 000 kr.). 
Som jag inledningsvis anförde föreslås att (jänstebrersräuen slopas för 

ett antal myndigheter, bl. a. danshögskolan, dramatiska institutet. konst

fackskolan. musikhögskolan i Stockholm och operahögskolan i Stockholm 

fr. o. m. den I juli 1989. Jag har beräknat medel för portokostnadcr för 

dessa högskoleenheter under detta anslag ( + 430000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört om den förändrade organisatio

nen av redol'is11i11gsce111raler vid min behandling av vissa för högskolan 

gemensamma frågor beräknar jag en ökad mcdelstilldclning ( + 65 000 kr.). 

Jag har räknat med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 

rationalisering inom högskolans administralim l'l:'rksamht!l. Jag har därför 

beräknat en minskning av detta anslag ( - 387 000 kr.). 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(244051000 + 16468000=) 260519000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att den 1 juli 1989 inrätta en ny allmän 

utbildningslinjc. journalistlinjen om 401120 poäng. 
2. bemyndiga regeringen att fr. o. m. budgetåret 1989/90 avveckla 

nuvarande journalistlinje. 

3. bemyndiga regeringen att den I juli 1990 inrätta en allmän 
utbildningslinje, informationslinjcn om 120 poäng. 

4. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat. 
5. till Cthildning.fdr kultur- och i1~tiJm1atiol/.\yrke11 för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 260 519 000 kr. 

D 12. Lokala och individuella linjer samt fristående kurser 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

482813000 
487010000' 
547 392000 

Reservation -28 508000' 

'När statsbudgetens utfall för budget:.'ln:t 1987/88 fastställdes hade regeringen ink 
fattat beslut om mL·dcl för Yissa mcrkostnadn för li.iner. 
= Disponibelt belopp enligt regleringsbrev och rcgeringsbcslut den 20 oktober 1988. 
avseende högskolan i Växjö. 482 822 000 kr. 

Detta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildnings
linjcr samt fristående kurser vid de statliga högskoleenheterna (motsv.) 
inom utbildningsdcpartementets verksamhetsområde. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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. .J nslag.~fl_in/eln i ng 

I liigskl>IL'enhethindam~il 

Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 
Danshögskolan 
Dramatiska institutl'I 
Konstfackskolan 
Konsthögskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 
Operahögskolan i Stockholm 
Teaterhögskolan i Stockholm 
Högskoleutbildning ptt Gotland 
Universitetet i Uppsala 
I lögskolan i Eskilstuna/Väster~s 
I lögskolan i Falun/Borlänge 
I lögskolan i (iävk/Sand\'iken 
Högskolan i Örebro 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Univcrsitet..:t i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Karlskrona/Ronncbv 
Högskolan i Kristianstad · 
Högskolan i Växjö 
l!ni\'crsitctet i Götebor~ 
Chalmers tekniska högskola 
I lögskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövd(• 
Uniwrsitl'tet i Umd 
I lögskolan i Lulcti 
Högskolan i Sunds\'all/Hiirnösand 
Högskolan i Östersund 
Vissa medel for högskoleutbildning i 
Bergslagen od1 fyrstad 
L;lngdistans 
Till regeringens disposition 

Summa kr. 

1988/89 

93146000 
10389000 

I 066000 

2879000 
143000 

I 808000 
335000 
104000 
146000 
32000 

142000 
I 900000 

64216000 
8 967000 
7012000 
4513000 

15235900 
18403000 
6 127000 

56 083 000 
6407000 
9874000 
3 295 000 
4 525 000 

I I 221000 
62213900 

3317000 
7042000 

13923000 
6719000 

42 085 000 
4 492 200 
7 975 000 
6105000 

0 
911000 

4 258 000 

487010000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

-\- 9813000 
390000 
206000 

+ 440000 
-+ 7000 
+ 31000 
I 470000 
f 302000 
+ 8000 
+ I 50000 
+ 203000 
+ 677000 
+ 5085000 
+ 1637000 
+ I 096000 
+ 2199000 
+ I 306100 
+ 1637000 
+ I 391000 
!· 6014000 
+ 1631000 
+ 935000 
+ 2633000 
+ 889000 
+ 1457000 
+ 6919100 
+ 1041000 
+ 829000 
+ 2 339000 
+ 964000 
+ 2422000 
+ 394800 
+ 248000 
+ I 017000 

I 6830000 
+ 37000 

2 854000 

I 60382000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(lJHÄl. 
.Ä.ndringsförslagen innebär i korthet följande. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

.Ä.ndamål/högskolcenhct m. rn.'·'·" 

2 Fliriindringar ar a11slag.1t<'k-
11isk 11i//11r 

2.1 Matematisk-natun·etenskap-

Kostnad 
budgl·tåret 
1989/90 
(tkr.) 

i\ndamål/högskokL·nhet m. m.''' 

4 
4.1 

!J11dg<'(/(ir1-/ag1•/ 
llumaniorasatsning. US, 
UU. HÖ. ULi. UL. HY. UG. 

Kostnad 
budgct<irrt 
1989/90 
(tkr.) 

liga linjrn, UU - 10 åp 123 HKs. UUm + 8900 
J J ADB-linjen. 60 poäng. HS/H 

- 30 iip 690 
4.2 Basutbud av Kl-utbildning 

vid mindre och medelstora 
hö_gskolor, Gotland. I tr/B. 
HO, HJ, HK. IIKr. HY. 

2.3 Påbyggnadslinje i arhrtstcra
pi och sjukgymnastik - 40 
ap. Kl. UL. UG. UlJm 9% HKs. HS. HLu, IIS/H, HÖs + 3000 

4.3 Fortsättning av regionalpoli-
tiska satsningar. UU. HE/V, 
HF/B. HG/S, llÖ, IIKs. Till 

2.4 lnformationslinjcn. HÖ -
24ilp. HJ - 30 ii.p, llV - 15 
åp. HKs - 20 åp. llS/H -
25 åp 906 regeringens disp. + 8 480 

2.5 Skyddsingcnjörslinjcn. HJ -
24 ap 

2.6 Idrottsledarutbildning, HLS 
+ 20 ii.p 

540 

+ 573 

4.4 Utbyggd fortbildning och vi-· 
dareutbildning samt bredare 
utbud. Gotland. HE/Y. 
HF/B. HG/S. HÖ. HJ, HH. 
HKr, HY. HK/R. Hfl. HKs. 2. 7 Pedagogisk-administrativ pil

byggnadslinje för barnom
sorgspersonal. - 135 ii.p, 
HLS. HF/B. HÖ. ULi. UL 
HKr. HY. UG. UUm 

HS, Hlu. HS/H. HÖs + 7975 
4.5 Basresurser vid nva enheter. 

Gotland. HK/R - + 1 650 
2025 4.6 Fristående kurser och lokala 

linjer p:'l Kl-området. Dl. 
Summa 1111d<'r 2 4 707 KF. KH. OH. TH. UL. UG + 3 500 
3 A:o11sekrl'llS<'r ar titligarl' be

s/l// () 
Su 111111 <1 111 uk r . ./ 

Summa punkterna·.2~4 

+ 33 505 

+ 28 798 

• l_IS = universitch.:t i Stockholm, HLS =högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Dl =-dramatiska institutet. 
KF = konstfackskolan. KH = konsthögskolan. OH =.operahögskolan i Stockholm. TH =teaterhögskolan i 
Stockholm. UU = universitetet i Uppsala. HE/Y = högskolan i Eskilstuna/Västerås. HF/B = högskolan i 
Falun/Borl~inge. H<i/S = högskolan i Ciävk/Sandviken,. HÖ =;·högskolan i Örebro, lJLi = universitetet i 
Linköping. IIJ =högskolan i Jönköping. lJL =universitetet i Lund. HH =högskolan i Halmstad. HK = 
högskolan i Kalmar. HK/R = högskolan i Karlskrona/Ronneby. HKr "' högskolan i Kristianstad, HY = 
högskolan i Växjö. lJG = universiktet i Göteborg. HR =högskolan i Borås. HKs= högskolan i Karlstad. HS = 
hih>.skolan i Ski"ivde. UUm = universitctct i Umeå. HLu =högskolan i Lulei\, HS/I-1 =högskolan i Sundsvall/ 
I Hirnösand. Hös= högskolan i Östersund 
'i\p = årsstudicplatser 
'Bl'.= budgetproposition. 

U HX hemställer att 

I. de riktlinjer får utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe
ten som redovisats av ämbetet fastställs. 

2. den för budgetåret 1988/89 fastställda förteckningen över ämnesom

råden med s. k. garanterat basutbud avseende grundläggande högskoleut

bildning fastställs att gälla även budgetåret 1989/90, 

3. under ett reservationsanslag D 12. Lokala och individuella linjer samt 
fristående kurser an visas 514 828 000 kr. 

Föredragandens Ö\"cn·äganden 

Under ett antal år har en successiv förstärkning skett av resurserna för 

lokala och individuella linjer samt fristående kurser. Till stor del har 

denna utbyggnad avsett utbildningsinsatser inom de tekniska och ekono- 247 



miska områdena. Vid fördelningen av de medel som tillkommit inom Prop. 1988/89: 100 
anslagets ram har särskild hänsyn tagits till de mindre och medelstora Bil. 10 
högskolornas behov. Jag har vid olika tillfällen också betonat den betydel-
se utbudet såväl av fristående kurser som av lokala linjer har för utveck-
lingen i olika delar av landet. 

Jag finner det önskvärt att nu bredda de insatser som görs inom ansla
gets ram. Inte minst ur ett regionalt utvccklingspcrspektiv är det av bety
delse att även högskolan kan bidra till framväxten av ett vitalt kulturliv 
och en god kulturmiljö. 

Flera av de mindre och medelstora högskolorna saknar helt eller har ett 
mycket begränsat utbud av utbildning inom kultur- och informationsom
rådct. I den utvecklingsplan för dessa högskolor som universitets- och 
högskoleämbetet (UHÄ) lade fram förra året tog ämbetet ställning för 
- att alla högskoleorter i sitt utbud bör ha inslag av utbildning inom 

kultur- och informat ionsområdct. 
- att de kulturella särdrag och resurser som finns i de nya högskolornas 

omgivning bör få genomslag i utbildningsutbudet och 
- att möjligheterna till fortbildning och vidareutbildning för konstnärligt 

yrkesverksamma så långt det är möjligt bör spridas över landet. 
UHÄ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 lämnat för

slag som ansluter till dessa ställningstaganden. Ämbetet har även föreslagit 
förstärkningar dels av resurserna för den humanistiska utbildningen vid de 
sex universiteten samt vid högskolorna i Örebro, Växjö och Karlstad, dels 
av resurserna för fortbildning och vidareutbildning inom det konstnärliga 
området. 

En förstärkning av resurserna för fristående kurser inom de humanistis
ka och konstnärliga områdena bör nu komma till stånd. 

Jag beräknar medel för en utökning av basutbudet av kultur- och infor
mationsutbildning vid mindre och medelstora högskolor ( + 2000000 kr.). 

De konstnärliga högskolorna har hittills erhållit relativt begränsade re
surser för fortbildning och vidareutbildning i form av fristående kurser 
och för att starta lokala linjer. Flera av de planerade initiativ inom detta 
område som UHÄ redovisat är intressanta. Dessa högskolor har också 
inom sina resp. områden ett riksansvar för utvecklingen av fortbildning 
och vidareutbildning. Jag beräknar därför nu medel för en förstärkning 
inom detta område ( + 2 050000 kr.). 

Jag har inledningsvis tagit upp behovet av en särskild kvalitetsförstärk

ning för olika utbildningar inom de humanistiska och samhällsvetenskap
liga områdena. En väsentlig del av utbildningen inom dessa områden 
bekostas av medel från anslaget för lokala och individuella linjer samt 
fristående kurser: i särskilt hög grad gäller detta stora delar av det huma

nistiska området. Jag beräknar därför även under detta anslag medel för en 
kvalitativ förstärkning ( + 21 775 000 kr.). 

Inom ramen för de medel som anvisats av riksdagen för särskilda 

insatser i Bergslagen (prop. 1985/86: 125 bil. 8, AU l 3, rskr. 290) har en 
särskild satsning skett på högskoleutbildning inom det program som be-
nämnts "Bergslagens tekniska högskola". Programmet har bedrivits i sam
verkan mellan regionstyrelserna i Uppsala och Göteborgs högskolere- 248 



gioncr samt universitetet i Uppsala och högskolorna i Eskilstuna/Västerås, 
Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken. Örebro och Karlstad. Regeringen upp
drog i juni 1988 åt U HÄ att fortsättningsvis svara för samordningen av 
programmet och därvid särskilt beakta åtgärder som är ägnade att stärka 
utvecklingen i Bergslagen. Jag har tidigare, vid min behandling av anslaget 
D l. Universitets- och högskoleämbetet, beräknat vissa medel för UHÄ:s 
arbete med dessa frågor. 

Jag beräknar nu medel för den fortsatta verksamheten inom program
met under budgetåret 1989/90 ( + 6 280 000 kr.), varav 3 030 000 kr. bör 
ställas till UHÄ:s förfogande. Detta innebär bl. a. att de lokala linjer som 
hittills finansierats med hjälp av de särskilda. tidsbegränsade medlen 

fr. o. m. 1989/90 kan bedrivas i reguljära former. Detta gäller elkrafttek
nisk linje, 80 poäng vid högskolan i Eskilstuna/Västerås (Ludvika), linjen 

för hydraulik med styrteknik, 80 poäng vid högskolan i Falun/Borlänge, 
material- och produktionsteknisk linje, 90 poäng samt treårig variant av 
dataingcnjörslinjen, båda vid högskolan i Gävle/Sandviken, och skogsin

dustrilinjen, 120 poäng vid högskolan i Karlstad. De medel som enligt mitt 
förslag ställs till UHÄ:s förfogande under detta anslag kommer att kunna 
användas för att utveckla fortbildning och vidareutbildning samt andra 
insatser i linje med programmets syfte. 

Jag beräknar vidare medel för förstärkta utbildningsinsatser i Fyrstad 
( + J 500000 kr.). I enlighet med vad jag tidigare anfört om den fortsatta 
planeringen av högskoleutbildningen i Fyrstadsomrädct bör dessa medel 
ställas till UHÄ:s förfogande jämte ett belopp som svarar mot vad som 
innevarande budgetår anvisats för utbildning i Fyrstad från anslagsposten 
Till regeringens disposition. Sammantaget innebär mitt förslag därmed att 
3 800000 kr. beräknas för utbildning i Fyrstad under budgetåret 1989/90. 

För en fortsatt planmässig utbyggnad av de mindre och medelstora 
högskolornas utbud även i övrigt samt av högskoleutbildningen på Got
land föreslår jag en särskild resursförstärkning ( + 9 470000 kr.). Inom 
denna ram har jag beräknat medel för en utbyggnad av den nya högskolan i 
Karlskrona/Ronneby. Jag har därvid utgått från att utrymme skall finnas 
att inrätta en ny lokal linje vid högskolan. Jag beräknar under detta anslag 
även vissa medel för högskolans ledningsorganisation ( + 550 000 kr.). 

Inom ramen för de särskilda insatser som gjorts för att tillfälligt förstär
ka den reguljära forsknings- och utbildningsorganisationen i Norrbottens 
län har sedan budgetåret 1986/87 en påbyggnadsutbildning efter civil
ingenjörsexamen inom rymdområdet givits i Kiruna under medverkan av 
bl. a. Chalmers tekniska högskola (CTH). Jag beräknar nu under detta 
anslag medel till CTH för ytterligare en omgång av utbildningen under 
budgetåret 1989/90 ( + 900 000 kr.). 

Jag har tidigare, under anslaget D 8. Utbildning för administrativa. 
ekonomiska och sociala yrken, redovisat min beräkning av medel för 

ADB-linjen vid högskolan i Sundsvall/Härnösand. Jag beräknar motsva
rande minskning under det anslag som jag nu behandlar ( - 690000 kr.). 
Som jag anfört under anslaget D 9. Utbildning för vårdyrken har jag 

beräknat medel där för påbyggnadslinjc i arbetsterapi och sjukgymnastik 
( - 996 000 kr.). Med hänvisning till vad jag anfört vid min behandling av 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 10 
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anslaget D 11. Utbildning för kultur- och informationsyrken om konserva
torsutbildning i Göteborg beräknar jag vidare en minskning av medlen för 

detta ändamål (- 500000 kr.). 
Jag har tidigare, under min behandling av anslaget D 11. Utbildning för 

kultur- och informationsyrken, föreslagit att planeringsramen för den reli
gionsvetenskapliga linjen minskas med 40 platser. De resurser som på 
detta sätt frigörs bör användas till att öka utbuqct av fristående kurser i 
religionsvetenskapliga ämnen vid universiteten i Uppsala och Lund. Jag 

har beräknat medel för detta ändamål ( + 406 000 kr.). 
Jag räknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationali

sering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har därför beräk
nat en minskning av anslaget ( - 771 000 kr.). Jag beräknar sammantaget 
en minskning av an slagsposten Till regeringens disposition ( - 2 854 000 

kr.). 
Det sammanlagda antal årsstudieplatser som svarar mot varje högskole

enhets (motsv.) anslagspost enligt mitt förslag framgår av följande över
sikt. Där har jag också angivit en riktpunkt för antalet nybörjarplatser på 

lokala och individuella linjer. 

Högskoleenhet (motsv.) 

Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 
Danshögskolan 
Dramatiska institutet 
Konst fackskolan 
Konsthögskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 
Operahögskolan i Stockholm 
Teaterhögskolan i Stockholm 
Högskoleutbildning p!t Gotland 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
lJniversit..:tet i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Karlskrona/Ronneby 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska hö~skola 
Högskolan i Bods 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 
Uni,-ersitctet i Umeå 
Högskolan i Luleil 
Högskolan i Sunds\ all/Härnösand 
Högskolan i Östnsund 
Ulngdistans 

Summa 

' npl=nybörjarplatscr 
'åp =årsstudi.:platscr 

Antal npl på lokala Antal :'lp' 
och individuella ut
bildningslinjcr' 

408 8 750 
60 290 
0 35 
0 310 
0 7 

12 36 
8 20 
0 13 
0 8 
0 4 
0 7 
0 153 

292 4500 
174 616 
114 442 
144 626 
133 1201 
70 I 120 

114 481 
170 5 686 
108 443 
119 443 
46 275 
84 443 

105 822 
216 5529 

30 146 
60 382 

122 1252 
49 353 

175 2470 
30 301 
35 413 
40 343 
40 200 

2908 38120 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(487010000 + 60382000=) 547 392000 kr. Härav bör 1404000 kr. stäl
las till regeringens disposition. 

Hemställan 

Jag hemstälkr att n:geringen föreslår riksdagen att 

J. fastställa fördelning av årsstudicplatser enligt vad jag har föror

dat. 

1. till Lokala och i11divid11d/a li1!il'r sa11u .fi'i.1/al'mle kursa för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett rcservationsanslag av 54 7 392 000 kr. 

D 13. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

180022000 
100127000' 
200871000 

Reservation 52 899000 

' Disponibelt belopp ~nligt n:glcringsbrcv od1 regcringsbcslut den 20 oktober 1988. 
avs<.'cnd.: högskolan i V~ixjö. 200008 000 kr. 

Detta anslag avser statsbidrag 1ill kommuner och landstingskommuner 

för utbildning på allmänna utbildningslinjcr. påbyggnadslinjer och fristå

ende kurser m. m. Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuk

sköterskeskolor och bidrag till Erieastiftclsen. Handclshögskolan i Stock
holm. musiklärarutbildning i Arvika och Stiftelsen Edsbergs Musikinsti

tut. Stiftelsen S1ora Skön dal samt Stockholms Musikpedagogiska Institut. 

Frågor om dimensionering och lokalisering m. m. av utbildning inom 

kommunal högskoleutbildning redovisas under resp. sektorsanslag . 

. 411.1/ag.~/ordel ni ng 

Yrk.:sutbildnings
sektorn 111. m. 

Administrativa. eko11llmiska 
och sociala vrkcn 
Vitrdvrkcn'·; 
Bidråg till Ericastiftdsen 
Bidrag till Handclshögskolan 
i Stockholm 
Musiklärarutbildning i Arvika 
Stiftelsen Edsbcrgs :'vlusikinstitut 
Stiftelscn Stora Sköndal 
Stockholms :'vlusikpcdagogiska Institut 
Till regeringens disposition 

Summa kr. 

J 988/89 

16 453 000 
138 950000 

3465000 

16485000 
14815000 
2124000 
2 343 000 
4281000 
1111000 

200127000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

-10133000 
-t- 5314000 
+ 129000 

+ 623 000 
-'- 554000 
+ 69000 
+ 438000 
-t- 136000 
+ 3614000 

-t- 744000 

'Inklusive lokala och individuella linjer samt fristående kurser 
'Bcloppcl n10ts1·arar 80 '!{, a" biclragsundcrlagct. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet Prop. 1988/89: 100 
(UH.Ä.). UHÄ har avgivit anslagsframställning även för Ericastiftelsen och Bil. 10 

musiklärarutbildningen i Arvika. 
Vidare har Handclshögskolan i Stockholm. Stiftelsen Stora Skända! 

samt Stockholms Musikpedagogiska institut avgivit anslagsframställning. 
LJH,\:s ändringsförslag fördelade på ändamal innebär följande . 

.:\ndamltl/högskolecnhl·t m. m.' ·' 

2 

2.1 

1 1 

ri'iräl1llri11gar m· anslags
ll'kllisk 11a/11r 
Inrättande av ADB-linjen. 60 
poäng - 390 npl: - 390 åp 
( medl'i for delta ändamltl har 
heräknats under anslaget 
D 8. Utbildning för admini
strativa. ekonomiska och so
ciala Hkl'n) 
- 120 npl; - 120 6.p 
Till rcg.:Tingcns disposition 
Medel avseende :\DH-linj..:n 

S11111ma 1111Jer :! 

3 Ko11sdr1·11scr m· tidigare 
hl's/111 

3.1 Rchabilitcringslinjcn. mins
kad plancringsram. - 8 npl: 
4 ap. BP 86 

3.2 Avveckling av kompletteran
de utbildning för oftalmolog
assistenter. 12 poäng: 20 ap. 
HP 84 

3.3 :\'veckling av kompletteran
de utbildning inom bälso
och sjuhårdslinjcns inrikt
ning mot allmän hälso- och 
sjukvard. 20 poäng. - 600 
npl: - 300 ap. 13P 83 

S11m111a under 3 

' npl = nybi.irjarplatser 
':ip = årsstudicplatscr 
' BP = hudgetproposition 

UHÄ hemställer att 

Kostnad 
budgetåret 
1989190 
(tkr.) 

- 7 590 
-3204 

+3204 

- 7 590 

64 

- 192 

-2580 

-2 836 

. \ndamal/högskoleenhl'l m. rn. '·'·' 

4 Hlllf~i·tfi'irs/ag 
4.1 Hälso- och sjukdrdslinjl'n. 

ökad plan..:ringsram + 450 
npl: + 450 åp 

4.2 l':ibyggnadslinjcn i karak
tärsämncn T 160 npl: -\ 80 
åp 

4.3 Sociala omsorgslinjcn. ökad 
plan..:ringsram + 44 npl: + 
44itp 

4.4 Laboralorieassistcnllinjcn. 
ökad planeringsram -,- 28 
npl: I· 28 åp 

4.5 Päbyggnadslinjer i anslut
ning till laboratorieassistcnt
linjcn. ökad plan.:ringsram 
- 11 npl: + 2 åp 

4.6 Pitbyggnacblinjcn i anslut
ning till rehabiliteringslinjcn. 
ökad plancringsram + 130 
npl: + 65 ilp 

4. 7 Tandhygienistlinjen. ökad 
planl'ringsram + 23 npl: 
+23 äp 

4.8 Lokala o..:h individuella 
linjer samt fristå..:nde kurser 
+ 170 äp 

-'>'11111111<1 1111dl'r 4 

Summa punkterna 2-4 

1. regeringen bemyndigas att besluta om överföring av medel i enlighet 
med UHÄ:s förslag. 

2. planeringsramar fastställs i enlighet med vad UHÄ förordat, 

3. beslut fattas om inrättande av alternativ studiegång inom hälso- och 
sjukvårdslinjen. 120/130 poäng. den I juli 1989. 

4. påbyggnadslinjer om 40 poäng i omvårdnad. hörsclv:'.lrd. social om
sorg och laboratoriemctodik med mål enligt förslag från UHÄ inrättas den 
I juli 1989. 

5. under ett reservationsanslag D 13. Bidrag till kommunal högskoleut
bildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisas 175069000 kr. med av 
UHÄ angiven fördelning på anslagsposter. 

Kostnad 
budgctO.rc\ 
1989/90 
(tkr.) 

_J_ 3 870 

+ 1296 

+ 378 

+ 453 

T 25 

+I 053 

+ 280 

+ l 705 

-' 9060 

-1366 
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Föredragandes överväganden 

Jag har beräknat konsekvenserna i enlighet med UH.i\:s förslag. 
Jag beriiknar under anslaget medel för bidrag till allmänna utbildnings

linjer och påbyggnadslinjer inom kommunal högskoleutbildning. I fråga 

om utbildningens dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar jag till 
vad jag anfört under resp. scktorsanslag. Min medelsberäkning under 
förevarande anslag utgår i huvudsak från de plancringsramar som jag där 

har angett för ifrågavarande utbildning. 

Medel för lokala och individuella linjer samt fristående kurser inom 

kommunal högskoleutbildning anvisas under detta anslag. Antalet årsstu

dieplatser per landstingskommun (motsvarande) anges under anslaget D 9. 

Utbildning för vårdyrken. Statsbidrag till kommuner och landsting skall 
beräknas med utgångspunkt i grunder som gäller för närmast motsvarande 

utbildning på allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje. 

Sl'ktorn .fdr administratil'a. ekonomiska och sociala yrken 

Under budgetåret 1988/89 beräknade jag under detta anslag I 0 794 000 kr. 

för bidrag till den kommunala ADB-linjen. Vid min anmälan av anslaget 

D 8. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken föreslog 
jag att en ny allmän utbildningslinje inom ADB-området inrättas den 1 juli 

1989 i enlighet med UHÄ:s förslag. lJH.i\ förslår att 7 590 000 kr. av de 
medel. som förra året anvisades till den kommunala ADB-linjen. skall 

under budgetåret 1989/90 användas för att finansiera den statliga ADB

linjen. Vidare föreslår UHÄ att de medel som frigörs i samband med att 
ADB-linjen i den kommunala högskolan inte kan erbjudas efter den I 
januari 1990, förs över från anslagspostcn Administrativa, ekonomiska 

och sociala yrken till anslagsposten Till regeringens disposition. Dessa 

medel bör bekosta eventuell utbildning på den statliga ADB-linjen vid 

högskolor som kan komma att sluta avtal om avveckling och upptagande 
av den nya utbildningen vid så sen tidpunkt att detta inte kan avspegla sig i 
statsbudgeten för budgetåret 1989/90. Jag biträder UHÄ:s förslag och 
beräknar en minskning av denna anslagspost. 

På flera orter pågår överläggningar mellan kommunen och den statliga 
högskoleenheten om inrättande av den nya statliga ADB-linjen. För att 
genomförandet inte onödigtvis skall fördröjas bör regeringen få bemyndi
gande att efter gemensam framställning från kommunen och högskolan 
besluta om överföring från anslaget D 13. Bidrag till kommunal högskole

utbildning m. m. till anslaget D 8. Utbildning för administrativa. ekono

miska och sociala yrken. 

Jag har tidigare under anslaget D 8. Utbildning för administrativa. 

ekonomiska och sociala yrken föreslagit en minskad dimensionering av 

den kommunala ADB-linjen. Jag har vid min beräkning av statsbidraget 

tagit hänsyn till detta ( - 3 204 000 kr.). 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Sl:'ktorn Jijr umkni.rningsyrkrn 

Jag beräknar mcdd för musiklärarutbildning i Arvika med 15 369 000 kr. 
Vidare beräknar jag 4 417 000 kr. för statsbidrag till Stockholms musikpe
dagogiska institut. 

Stifie/.1en F-1/1'/)('rg.1· Musikinstitlll 

Jag beräknar bidraget till Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut till 2293 000 
kr. för budgetåret 1989/90. 

F-ricastUtelscn 

Jag beräknar bidraget till Ericastiftclsen till 3 594000 kr. för budgetåret 
1989/90. 

llandelshögsko/an i Stockholm 

Bidraget till Handelshögskolan i Stockholm beräknar jag för nästa budget
ar till sammanlagt I 7 I 08 000 kr. Det preliminära bidraget för budgetåret 

1989/90 är beräknat till 16 525 000 kr. I detta belopp ingår I 858 000 kr. för 

utbildningsbidrag för doktorander. Som slutreglering av statsbidraget för 
budgetåret 1986/87 beräknar jag 313 000 kr. Dessutom har jag b1.:räknat 

270000 kr. för justering av utbildningsbidrag inom forskarutbildningen. 

Stific/srn Stora Skändat 

Vikten av en förbättrad kvalitet på utbildningen på den sociala linjen har 
jag tidigare idag behandlat vid min redovisning for anslaget D 8. Utbild
ning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. För detta ändamål 
beräknar jag här en ökad medelstilldelning ( + 365 000 kr.). Jag beräknar 
bidraget till Stiftelsen Stora Sköndal till 2 781 000 kr. ( + 438 000 kr.). 

Sekt om .tör utbildning.fur 1·Jrd_rrke11 

Jag har tidigare under anslaget D 9. Utbildning för vårdyrken behandlat 

fragor om den kommunala högskolan. 

U H.\. har i skrivelse den 23 juni 1988 hemställt om att en förändring av 

statbidragssystemet för den kommunala delen av högskolan skall komma 

till stånd fr. o. 111. budgetåret 1989/90. Regeringen har tidigare föreslagit 

riksdagen att ett nytt anslags- och styrsystem införs för den statliga högsko

lan fr. o. m. budgetåret 1993/94 med bl. a. treåriga budgetramar. Jag är inte 

beredd att nu särbehandla fragan om anslagssystemet till den kommunala 
dden av högskolan utan anser att förändringen bör ske i ett sammanhang. 
Jag avser att :lterkomma till regeringen i dennna fråga. 

Prop. 1988/89: 100 
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Umpp I 
I ltilso- och sjukdrdslinjcn 
Sociala nmsorgslinj.:n 
1'~1byggnadslinje för sjuksköterskor 
l'åbyggnadslinj.: for blodgruppss.:rolngi 

Gmf'f' 2 
Hörsrlv:lrdslinjcn 
Tandshygien i stl i nj.:n 
P.'.lbyggnadslinje i klinisk cytologi 

Gmt'P 3 
l':lbyggnadslinjc i nrtoptik 
Rchabiliteringslinjcn 
Påbyggnadslinje för rchabilitcringslinjcn 
I _aboratoricassistcntl i njen 
Ortopedtekniska linjen 
P<lbyggnadslinjc i molckyliirbiologi och bioteknik 

Bidrag (kr.) per år. 
linje och studerande 

8 950 

12680 

16 850 

Högskolekommittcn på Gotland har i skrivelse den 15 september 1988 
hemställt om att få statsbidrag till anordnande av bl. a. hälso- och sjuk

vårdslinjen. UHÄ har den 25 oktober 1988 yttrat sig i ärendet. För närva

rande anordnar Röda Korset i Stockholm en utlokaliserad utbildning på 

Gotland. Jag förutsätter att detta samarbete kan fortsätta även under 

budgetåret 1989/90. Jag föreslår därför inte nu att statsbidrag skall utgå till 

Gotlands kommun men räknar med att UHÄ återkommer med eventuella 
förslag i nästa års anslagsframställning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(200127000 + 744000=) 200871 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om överforing mellan ansla

gen Bidrag till kommunal hiigskolelllbiltlning 111. 111. och Utbildning 
.fdr administrutira. ekonomiska och sociala yrkrn i enlighet med vad 

jag har förordat. 
2. till Bidrag 1i/I kommunal högskole111bildning m. m. för budget

året 1989/90 anvisa ett rescrvationsanslag av 200 871 000 kr., 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 
Inledning 

Allmänt 

Riksdagen beslutade våren 1987 på grundval av förslag i prop. 1986/87: 80 
om forskning om resursramar för de kommande tre budgetåren ( bil. 6, 
UbU 26, rskr. 282). För budgetåret 1989/90 innebär detta för forskningen 
och forskarutbildningen inom utbildningsdepartementets verksamhetsom
råde en resursförstärkning om 72. 40 milj. kr. som fördelar sig på följande 
ändamål. 

.:\ndam:'ll 

Basresurser 
Prioriterade områden 
- Informationsteknologi 
- Kultur\'etenskaper 
Studiefina.nsieri ng 
Forskningsråd 
Professurer 
Övrigt 

Summa 

(milj. kr. l 

28.13 

8,50 
2.76 

13,51 
13.05 
4.00 
2,45 

72,40 

I basresurser ingår även medel för forskarassistenttjänster och biblio
tcksändamäl. 

1987 års forskningsproposition innebär att följande nya tjänster som 
professor inrättas den 1 juli 1989. 

Fakultet/Ämne 

l><'I /.:011s111är/iga nmrädet 
Metallhantverk 
Textilkonst och formgivning 
Scenisk gestaltning 
Scenisk gestaltning 

l/11111a11istisk ti1k11!1L·1 
Ide- och lärdomshistoria 
Lit tcrat un·ctcnskap 

Sa 111 hä I lff<'l l'llsk apl igfa k 11/tcl 
Nationalekonomi. särskilt utvärderande 

arhetsma rknadsforsk ni ng 
Psykologi. särskilt utvecklingspsykologi 

.H<'dici11sk.fäk11/1e1 
Klinisk farmakologi. särskilt hi

vcrkn ingsforskn ing 
Medicinsk rchahilitering. särskilt 

fysikalisk medicin 

,\I a 1c111a1i.1k-11a111 nct' ·111ka11! igti1 k11 /1 l'1 

Datalogi 

frk11isk.fäk11/1,.1 
Datalogi 

Högskole
cnhet1 

KF 
KF 
UL 
UG 

LJL 
L.:G 

US 
UUm 

lJU 

L;Li 

UUm 

HLu 

1 LJS =universitetet i Stockholm. KF = konstfal'kskolan. LI L.: = uni\'ersitctct i Uppsa
la. ULi =universitetet i Linköping. UL =universitetet i Lund. UG =universitetet i 
Göteborg. UUm =universitetet i Cmeä. HLu =högskolan i Luleå. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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I enlighet med vad som anfördes i forskningspropositionen beräknar jag Prop. 1988/89: 100 
för dessa tjänster medel motsvarande lönekostnaderna. Eventuella kostna- Bil. 10 
der i övrigt i samband med de nya tjänsterna bör bestridas inom ramen för 
basresursförstärkningarna eller genom omprioriteringar inom den befint-
liga organisationen. 

Genom budgetpropositionen 1988 (prop. 1987/88: 100, bil. 10 s 322. 
UbU 28, rskr. 277) inrättas dessutom den l juli 1989 två professurer i 
idrottsmedicin. den ena vid universitetet i Linköping, den andra vid 

universitetet i Umeå. Vidare tillkommer genom beslut med anledning av 
propositionen om urval m. m. till högskoleutbildning (prop. 1987 /88: I 09, 
s 22, UbU 32, rskr.330) vid samma tidpunkt en professur i pedagogik, 
särskilt pedagogiska mätningar. vid universitetet i Umeå. 

Mina förslag i det följande innebär även att inom befintliga ramar vissa 

ytterligare tjänster som professor inrättas. 
Med anledning av de beslut avseende treårsperioden 1987 /88- 1989/90, 

som fattades våren 1987, har myndigheterna i regel inte lämnat förslag till 
ytterligare förändringar inför budgetåret 1989/90. 

Internat i onel It .torsk ni ngssa marbete 

Under året har det internationella forskningssamarbetet inom en rad om
råden ytterligare vidgats. Nya program har tillkommit och fler forsknings

områden berörs. Framförallt finns anledning uppmärksamma det europe
iska forskningssamarbetet. Motiven för forskningssamarbetct varierar. 
Vissa är uppenbara. t. ex. gemensamma insatser kring projekt som är så 
stora att de inte kan bedrivas på nationell bas. Ett annat skäl är behovet att 
genom internationella kontakter höja och utvärdera forskningens kvalitet. 

Huvuddelen av samarbetet har initierats och drivs av forskarna själva. 
Forskarsamhället. lokalt på de enskilda högskolorna eller i forskningsrå

den. avgör omfattning och inriktning av det internationella samarbetet. 
Denna frihet utgör enligt min mening den säkraste garantin för en fortsatt 
positiv utveckling. Medel för internationellt samarbete - det må gälla mer 
eller mindre direkta forskningskostnader eller mer allmänt stöd till forska
res potentiella kontakter eller arbete inom olika internationella organisa
tioner - bör därför i allmänhet utgöra en integrerad del av fakulteternas 
och rådens medel. 

I vissa fall baseras dock forskningssamarbetet på centralt ingångna avtal. 
Inom ramen för sådana avtal. ramprogram. kan forskare och forskargrup
per efter egna beslut delta i olika delprogram. Det centrala avtalet utgör en 
ekonomisk bas för verksamheten. Forskningsprogrammen inom de euro
peiska gemenskaperna, EG, utgör ett exempel på sådana ramprogram. EG 
har i samband med fastställandet av sitt nya övergripande forskningspro

gram i flertalet fall öppnat de olika delprogrammen för deltagande även 

från stater som inte är medlemmar av EG. Regeringen har i propositionen 
om samverkan med EG (prop. 1987 /88: 66) angett riktlinjer för utveckling

en av forskningssamarbetct. 
Diskussioner pågår nu om samarbete på olika nivåer inom ett antal 

forskningsprogram inom EG. Inom grundforskningsområdet föreligger så-

17 Riksd,1ge11 /')SH/89. I .1a111/. Nr 100. /Ji/aga JO 
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ledes ett i huvudsak slut förhandlat avtalsförslag avseende det s. k. 
SCIENCE-programmet. Programmet avser olika former av direkt forsk
ningssamarbete från individuellt forskarutbyte till mer omfattande 
laboratoriesamarbetc och gäller naturvetenskap och teknik. Prioriteringar
na mellan olika ansökningar görs på rent vetenskapliga grunder. Den 

interna beslutsprocesscn inom EG innebär att avtalet kommer att träda i 
kraft först den I juli 1989. Genom underhandsöverenskommelse med EG 
kan emellertid ansökningar som avser samarbete där en svensk partner 
ingar ändå behandlas under våren 1989. Ett motsvarande samarbetspro
gram avseende de ekonomiska vetenskaperna, SPES, har också initierats 
inom EG. Av regeringens finansplan framgår att särskilda resurser har 
avsatts för bl. a. svenskt deltagande i en rad av EG: s forsknings- och 
utbildningsprogram och att förslag om den närmare fördelningen av dessa 
resurser kommer att framläggas i 1989 års komplcttcringsproposition. 

Det internationella samarbetet avser naturligtvis inte enbart EG. Utöver 
de stora internationella forskningsanläggningar vi sedan tidigare deltar i, 
t. ex. den europeiska kärnforskningsorganisationen CERN, har Sverige den 

16 december 1988 skrivit under konventionen avseende den europeiska 
synkrotronljuskällan, ESRF. Projektet, där 11 nationer samverkar. avser 
konstruktion och drift av en anläggning, placerad i Grenoble, Frankrike, 
för produktion av röntgenstrålning av en intensitet som väsentligt översti
ger vad som nu är möjligt i världen. 

Polarforskning, som genom 1987 års forskningsproposition blev ett 
prioriterat forskningsområde. karakteriseras i hög grad av internationellt 
samarbete. Sverige samarbetar således i det nu pågående Antarktis-forsk
ningsprogrammet bland annat med Finland. Västtyskland och Argentina. 
Finska forskare medföljer således på den svenska expeditionen som just nu 
befinner sig i Antarktis och svenska forskare kommer att 1989/90 medfölja 
på den planerade finska expeditionen .. Ä. ven inom Arktis planeras ett 
omfattande forskningssamarbete som berör samtliga länder med territori
um norr om polcirkeln däribland Sovjetunionen och USA. En formalise
rad samarbetsorganisation med sekretariat i Norge, lntcrnational Aretic 
Science Confcrence, IASC är nu under bildande. Svensk samarbetspart är 
polarforskningssckretariatet. 

I de direktiv som regeringen meddelat för förberedelserna inför 1990 års 
forskningsproposition har frågan om internationaliseringen av den svens
ka forskningen särskilt uppmärksammats. 

St udi(fi nansieri ng i.f i_wska nll bildningen 

Utbildningsbidragen för doktorander kommer fr. o. m. den I juli 1989 att 
räknas upp med 489 kr. och sålunda utgå med sammanlagt 8 636 kr. för 
månad från nämnda tidpunkt. 

Medlen för studiefinansiering under fakultetsanslagen tillförs 13.5 
milj. kr. Beloppet skall, i enlighet med vad som angavs i 1987 års forsk

ningsproposition. i sin helhet användas för att omvandla utbildningsbi
drag till doktorandtjänster. Antalet doktorandtjänster bör därmed kunna 
öka med ytterligare ca 250. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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I 1987 års proposition om forskning (1986/87:80. bil. 6, s 24 Il) redovisa- Prop. 1988/89: IOC 
des att man inom regeringskansliet skulle överväga frågan huruvida de Bil. I 0 
sociala förmåner som är förknippade med utbildningsbidragen kan ut-
vecklas. 

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har inkommit med en framställ
ning i denna fråga med yrkande att de problem som doktorander med 
utbildningsbidrag har skall lösas. 

Doktorander med enbart utbildningsbidrag har vissa sociala förmåner, 
t. ex. rätt att tillgodoräkna ATP-poäng. delaktighet i den statliga gruppliv
försäkringen och rätt till bibehållet utbildningsbidrag under sjukdom, 
föräldraledighet och tjänstgöring inom totalförsvaret. De sociala förmåner 
som framför allt saknas avser skvddet för arbetsskador och för arbetslöshet . -
efter doktorsexamen. Dessa typer av förmåner är direkt knutna till ett 
anställningsförhållande. vilket inte gäller eller kan upprättas för dem som 
erhåller utbildningsbidrag för doktorander. Avsikten är att utbildningsbi
dragen successivt skall omvandlas till doktorandtjänster. Särskilda medel 
ställs. som jag nyss angav, till förfogande för detta. 

Vissa om.fdrdelningar 

I 1984 års forskningsproposition (prop. 1983/84: 107 bil. 5 s. 4) angavs att 
för perioden 1984/85-1986/87 några besparingar enligt det s. k. huvud
förslaget inte skulle göras i fråga om resurserna för forskning och forskarut
bildning inom högskolan. Däremot ålades universitet och högskolor att 
medverka till en förnyelse av dessa verksamheter genom omfördelningar i 
motsvarande omfattning - dvs. två procent årligen - inom ramen för 
befintliga resurser. 

1 vcrksamhetsberättelsen för högskolan för budgetåret 1986/87 (Året 
som gick. UHÄ-rapport 1988:9) redovisar universitets- och högskoleäm
betet (UHÄ) omfattningen och den huvudsakliga innebörden av omfördel
ningarna. Av redovisningen framgår att universitet och högskolor har 
uppfyllt omfördelningskravcn, i flera fall med god marginal. De frigjorda 
resurserna har använts till nya professurer, mellantjänster för forskning. 
studiefinansiering inom forskarutbildning eller stöd till prioriterade forsk
ningsområden. Variationen mellan de olika universiteten och högskolorna 
vad gäller typ av förnyelse har varit stor. 

Omfördelningar måste ingå i den fortlöpand.! planeringen av verksam
heten inom högskolan. Som framhölls i 1987 års forskningsproposition 
(prop. 1986/87: 80 bil. 6 s. 12) är det i ett längre perspektiv knappast 
rimligt att uppställa något kvantifierat mål för omfördelningarna. De 
preciserade insatser som avkrävts högskolan under de senaste åren har 
endast varit marginella. Den kontinuerliga utvecklingen av högskolans 
verksamhet medför i sig betydligt större omprioriteringar. .Ä. ven fortsätt
ningsvis kommer en sådan ständig förändring av verksamhetsinriktningen 

att vara karaktäristisk för högskolans arbete. 
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Pris- och liineo111räk11i11g 

U H.Ä har för den grundläggande högskoleutbildningen och forskningen 
begärt 264 390000 kr. i löneomräkning. Härav beräknar UHÄ 228 977 000 
kr. för vissa angivna avtal eller avtalspunktcr och 35 413 000 kr. som ersätt

ning för tidigare. enligt UHÄ. otillräcklig kompensation för avtalsenliga 

löneökningar. 

I lJ HÄ: s beräkningar ingår inte medel som enligt 4 * RALS 1988 har 
avsatts för sektors- och myndighetsvisa åtgärder och inte heller medel 

enligt avtal om löner m. m. för vissa statliga läkare m. Il fr. o. m. den I juli 

1988. 

Jag har för aktuella avtalsenliga löneökningar avseende forskarutbild

ning och forskning inom UH.Ä: s område, i överensstämmelse med ämbe
tets förslag, beräknat 90.8 milj. kr. Löneomräkningen av anslagen till 
forskningsrådsorganisationcn har gjorts på samma grunder som för fakul

tctsanslagcn. För löneomräkning av anslagen har jag beräknat sammanlagt 
20, I milj. kr. 

Till grund för löneomräkningcn har lagts de avtal som redovisats tidiga

re i dag under avsnittet Lönen i vän i anslagsbcräkningarna i Gemensamma 

frågor (bil. 2 i budgetpropositionen). Dock har inte kunnat beaktas de 

medel som enligt 4 § RALS 1988 har avsatts för sektors- och myndighctsvi

sa åtgärder inom högskoleområdet eftersom de lokala förhandlingarna 
beträffande den myndighctsvisa fördelningen av dessa medel ännu inte 

har slutförts. 
Som kompensation för prisökningar har beräknats en ökning av den del 

av anslagen som inte är löner med 5. 87 procent. Däri ingår prisomräkning 

av medel till bokinköp med 9 procent. 

A 1Teck/i11g ar (iänstehrersräl/en 

I 1988 års finansplan föreslogs en successiv avveckling av tjänstebrevsrät
tcn för samtliga myndigheter. Riksdagen har beslutat i enlighet med rege
ringens förslag (prop. 1987 /88: l 00. bil. I s 56, Fi lJ 20, rskr. 122). Efter 
förslag i föregående års budgetproposition avvecklas tjänstebrevsrätten för 

ett antal myndigheter. Regeringen föreslår i årets budgetproposition riks

dagen att tjänstcbrcvsrätten avvecklas fr.o m. den l juli 1989 för statens 

psykologisk-pedagogiska bibliotek, institutet för social forskning, Latin
amerikainstituct. karolinska institutet. tekniska högskolan i Stockholm, 

Chalmers tekniska högskola, kungl. biblioteket, forskningsr:'ldsnämndcn, 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsr:'ldct. medicinska forsk

ningsrådet. naturvetenskapliga forskningsrådet, polarforskningssekretaria

tet, Manne Siegbahninstitutet för fysik, institutet för rymdfysik samt ar

kivet för ljud och bild. 

Avvecklingen av tjänstebrcvsrätten har föregåtts av mätningar av berör

da myndigheters postmängder. Jag kommer i det följande vid min anmä

lan av berörda anslag att beräkna kompensation för portokostnaderna. 

Prop. 1988/89:100 

Bil. 10 
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Förändrad organisation .for redol'isnings1·entra/a 

Organisationen för redovisningscentraler (RC) förändras den 1 juli 1989. I 
samband med detta fördelas medel från nuvarande myndigheter med RC 
till de i respektive redovisningsgrupp ingående myndigheterna. Detta in
nebär en ökad medelstilldelning till andra högskoleenheter. Jag kommer 
att redovisa förändringen för respektive anslag vid min behandling av de 

olika anslagen. 

En översiktlig redovisning för förändringen har presenterats i avsnittet 

Statens generella redovisningssystem i bilaga 2 till budgetpropositionen, 

Gemensamma frågor. 

Sam111m~f{u111ing ar hudgetfiirslag.fi:ir.forskning och Ji>rskarlllbi/d11ing 111. m. 

Medel för forskning och forskarutbildning m. m. kommer vid bifall till 
mina förslag att fördelas på följande sätt. 

1\ledeljiJrjilrskn i ng och jhrskaru/ bi ldn i ng.fiJrdelade på .f åk 11/te1er 
(mo1.1·1·ara11de) 

.Ända mal 

Humanistiska fakulll'll'rna 
TL'ologiska fakultL'lL'rna 
Juridiska fakulteterna 
Samhällsvetl'llskapliga fakulteterna 
l\kdicinska fakultl·tcrna 
Odontologiska fakullrtrrna 
Farmaceutiska fakulteten 
M alemat isk-nat u rvctcnskapl iga fakultL'tcrna 
Tekniska fakulteterna 
Temaoricnlerad forskning 
Övrigt 

Summa 

Milj. kr 

273 
23 
27 

327 
661 

71 
25 

625 
657 

27 
53 

2769 

M edl'l.f Ör.f i1rsk11i11g och .f ilrskarnthi ldn i 11g u ndcrfakulte/sa ns/agcn 
,!Ordl'lade på or/er 

Högskoleenhet m. m. 

Universitrlct i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stol·kholm 
Karolinska inslitutet 
Högskolan för läraruthildning i Stockholm 
Universitetet il ippsala 
Universitetet i Linköping 
Universitt'let i Lund 
l; ni vers i tetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Universitetet i lime:\ 
lfogskolan i Luleå 
Ej fördelat 

Summa 

Milj. kr. 

306 
203 
249 

5 
454 
153 

. 492 
316 
178 
265 

86 
62 

2769 
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Forskningsr!td m. m. 
- forskningsradsniirnnden 
- humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
- mcdicinsk:.i forskningsrådl'l 
- natur\'ctcnskapliga forskningsrådet 
- polarforskning 
- rvmdforskning 
Öv1.-igt forskningsstöd 
- l'Uropcisk forskningssamverkan 
- forskningsinstitut rn. m. 
- kungl. biblioteket rn. m. 
- dril'tcrsiittning enligt läkarutbildningsavtal rn. m. 
Övrigt 

Summa 

Milj kr. 

53 
124 
249 
343 

13 
27 

260 
42 
85 

I 020 
21 

2237 

D 14. Driftersättning enligt läkarutbildningsavtal m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1098299 946 1 

970500000 
1020000000 

1 Anslaget Bidrag till undervisningssjukhus m.m. under femte huvudtiteln. vilket 
omfattade drift- och investcringsersättning. 

Från anslaget utgår driftersättning till huvudmännen för undervisnings

sjukhusen enligt avtal om läkarutbildning och forskning inom de kliniska 
ämnesområdena. Från anslaget utgår också driftersättning till Göteborgs 
kommun och Västerbottens läns landstingskommun enligt avtal om sam
arbete om tandläkarutbildning och forskning i Göteborg och Umeå. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att betala ut de belopp som följer 

av överenskommelsen om statlig driftersättning för åren 1987 - 1989 för 

läkarutbildning och forskning (prop. 1986/87: 144, SoU 33. rskr. 325). 

Driftersättningen har fastställts till 949 milj. kr. för år 1989. Beloppet kan 

komma att justeras vid särskilda förhandlingar med hänsyn till eventuella 

förändringar av forskningsorganisationen. 

Riksdagen har beslutat om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid 

universitetet i Umeå (prop 1985/86:68, UbU 9, rskr. 111) och universite

tet i Göteborg (prop. 1987/88:170. UbU 39. rskr. 334). Det innebär att 
staten inte längre svarar för vissa tandv:lrdskostnader, staten skall dock 

betala driftersättning till Västerbottens läns landstingskommun och Göte

borgs kommun 1989 med resp. 29. 5 milj. kr. och 40 milj. kr. 

Utbetalningen för budgetåret 1989/90 beräknar jag till följd härav till 
949 + 29,5 + 40 = 1018.5 milj. kr. Driftersättningen efter 1989 är beroen

de av förhandlingar mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. 

Prop. 1988/89: 100 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till DrUiersättning enligt läkarutbildningsa\'/a/ m. m. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag av I 020000000 kr. 

D 15. Forskningsanknytning av grundläggande 
högskoleutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete 

1987/88 Utgift 20441689 Reservation 6227909 
1988/89 Anslag 23 571 000 1 

1989/90 Förslag 26 996 000 
1 Av angivet belopp har inte 212 000 kr. ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningen av en utgilisram. 

Anslaget avser dels forskningsanknytning av grundläggande högskoleut
bildning, dels konstnärligt utvecklingsarbete. 

Anslag.~fördelning 

Anslagspost 

1. Forskningsanknytning av grund
läggande högskoleutbildning 
Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan for lärarutbildning i 
Stockholm 
Grafiska institutet och institutet för 
högre reklamutbildning 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
universitetet i Lund 
Högskolan i Halmstad. 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Karlskrona/Ronneby 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Universitt:tl't i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 
t_:niversitctct i Umeå 
Högskolan i Luleit 
Hö~skolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Östersund 
Till univi:rsitets- och högskole
ämbetets disposition 
Konstnärligt utvccklingsarbete 
Danshögskolan 

1988/89 

15 486 00<1 

6135000 

Anslagc 
1989/90 

Föredraganden 

42000. 
160000 
555000 

1203000 

61000 
697000 
215000 
406000 
325000 
616000 
852000 
500000 
611000 
122000 
528000 
150000 
302000 
747000 
460000 
139000 
253000 
621000 
160000 
473000 
448000 
418000 
292000 

4515000 

290000 

Prop. 1988/89:100 
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Anslagspost 

Dramatiska institutet 
Konst fackskolan 
Konst högskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 
Operahögskolan i Stockholm 
Teaterhögskolan i Stockholm 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Till universitets- och högskole
ämbetets disposition 

Ltgift 

1988/89 

23571000 

c Av anslagstekniska skäl anges här totalbeloppet för 1989/90 

Universitets- och högskoleämbetet 

Anslagc 
1989/90 

Föredraganden 

808000 
964000 
527000 

I 232000 
290000 
587000 

1613000 
3 702000 

322000 
90000 

600000 

26996000 

Medlen för forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning 
fördelas innevarande budgetår av universitets- och högskoleämbetet 
( UHÄ). UHÄ föreslår att dessa medel fortsättningsvis anvisas direkt till de 
statliga högskoleenheterna. Medel för forskningsanknytning av kommunal 
högskoleutbildning bör tills vidare fördelas av UHÄ. 

U HÄ har den 28 juni 1988 till regeringen redovisat uppdrag om samver
kan för forskningsanknytning och forskarutbildning beträffande kommu
nal högskoleutbildning inom vårdområdet. Arbetet med forskningsan
knytning av de medellånga vårdutbildningarna pågår enligt lokalt fast
ställda program. För att påskynda och underlätta utvecklingen behövs 
dock ytterligare stimulansåtgärder. UHÄ föreslår med hänsyn härtill en 
förstärkning med I 500000 kr. Vid sin fördelning av förstärkningarna 
avser UHÄ att ta hänsyn till bl. a. de mer långsiktiga åtaganden som gjorts 
vid regionstyrelsernas fördelning. 

På uppdrag av regeringen har UHÄ genomfört den utredning beträffan
de organisation och medelsfördelning inom området konstnärligt utveck
lingsarbete, som aviserades i 1987 års forskningsproposition. 

UHÄ föreslår att fakultetsbegreppet etableras inom det konstnärliga 

området samt att stöd för detta ges genom författningsändringar. Förslaget 
innebär att konstnärlig fakultet skall kunna finnas vid högskoleenhet med 
konstnärlig utbildning efter beslut av regeringen. 

UHÄ föreslår vidare att ett nytt anslag inrättas med benämningen 

"Utbildning för konstnärliga yrken samt konstnärligt utvecklingsarbete''. 
Under det nya anslaget bör tills vidare öronmärkas hur mycket av beloppet 
till respektive högskoleenhet som avser rörliga medel för konstnärligt 
utveeklingsarbete. 

Lärare inom praktisk-estetiska lärarutbildningar bör. liksom hittills, 

kunna ansöka om medel för konstnärligt utvecklingsarbete hos högskole
enhet som disponerar sådana. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. I 0 
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Föredragandens Ö\•erYäganden 

Det är enligt min mening angeläget att högskolorna ges bättre planerings
förutsättningar också med avseende på de resurser som ställs till förfogan
de för forskningsanknytning. Medlen för detta ändamål bör därför fort
sättningsvis anvisas direkt till berörda högskoleenheter. Universitets- och 
högskoleämbetet (UHÄ) bör dock som hittills svara för fördelningen av 
motsvarande medel avseende kommunal högskoleutbildning. 

U H.Ä. arbetar på regeringens uppdrag med frågor rörande forskningsan
knytning av kommunal högskoleutbildning inom vårdområdeL .t\mbetet 
har till regeringen delredovisat uppdraget och därvid anmält sin avsikt att 
inför 1990 års forskningsproposition återkomma med förslag i vissa frå

gor, Särskilt viktigt i detta sammanhang är möjligheterna till forskarutbild
ning och forskning för lärarna inom denna del av högskolan. Jag återkom
mer till regeringen med en precisering av uppdraget till UHÄ i vad avser 

arbetet med dessa frågor. 
Särskilda medel för konstnärligt utvecklingsarbete har anvisats sedan år 

1979. I dag fördelas medlen av universitets- och högskoleämbeteL I 1987 
års forskningsproposition framhölls att de särskilda medlen för konstnär
ligt utvecklingsarbete nu nått en sådan omfattning att de borde disponeras 
direkt av berörda högskoleenheter på ett sätt som motsvarar fakultetsan
slagen vid högskoleenheter med fasta forskningsresurser. UHÄ har fram
lagt förslag att fakultetsbegreppet skall etableras för konstnärligt utveck

lingsarbete och alt en fakultetsorganisation skall kunna inrättas vid en 
konstnärlig högskoleenhet. som så önskar, 

Användningen av de medel. som ställs till förfogande för konstnärligt 
utvecklingsarbete. måste i likhet med vad som gäller för medlen under 
fakultetsanslagen. prövas av professionellt kompetenta organ. Jag är dock 
inte beredd att tillstyrka inrättandet av konstnärliga fakulteter. Fakultets
organisationen har utvecklats för att passa universitetens arbete inom 
forskning och forskarutbildning. Det konstnärliga utvecklingsarbetet bör 
få möjlighet alt utveckla egna traditioner. 

Jag förordar därför en organisation för planering och medelsfördclning 
som är bättre anpassad för konstnärligt utvecklingsarbete och de sinsemel
lan mycket olika högskoleenheterna för konstnärlig utbildning. Vid varje 
berörd högskoleenhet skall finnas ett rådgivande organ för planering. 
beredning och fördelning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete. 
Detta rådgivande organ. som bör kunna vara av varierande storlek. bör till 
en tredjedel bestå av personer verksamma inom högskoleenheten. till en 
tredjedel av personer frän andra högskoleenheter med verksamhet inom 
området och till en tredjedel av personer. som är konstnärligt yrkesverk
samma utanför högskolan. 

Anslagssystemet för högskolan bygger på att medel för grundläggande 
högskoleutbildning resp. forskning och forskarutbildning anvisas under 
särskilda anslag. I konsekvens därmed bör inte heller medlen för konstnär
ligt utvecklingsarbete och medlen för grundutbildning sammanföras till ett 
anslag. Medlen för konstnärligt utvecklingsarbcte bör fortsättningsvis an
visas direkt till berörda högskoleenheter. Vissa tjänster som professor 

Prop. 1988/89: 100 
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kommer dock i fortsättningen att bekostas frän anslaget Utbildning för 
kultur- och informationsyrken. 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag en 
förstärkning av resurserna för konstnärligt utvecklingsarbete med 
I 500000 kr. Jag har vid min fördelning av detta belopp beaktat bl. a. 
behoven av basresurser för nytillkommande professurer. 

Nya tjänster som professor. 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning skall den I juli I 989 
inrättas tjänster som professor i metallhantverk resp. textil konst och form

givning vid konstfackskolan samt i scenisk gestaltning vid universiteten i 
Lund och i Göteborg. Jag beräknar nu medel för dessa tjänster. Vidare 
beräknar jag i enlighet med forskningspropositionen medel för förstärk
ning av den musikpedagogiska forskningen vid musikhögskolan i Stock
holm samt för den professur i regi vid dramatiska institutet, vilken inrätta

des den I juli 1988. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(23 571000+3 425000=) 26 996 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningsanknytning ar grundläggande högskoleutbild

ning sam! konstnärligt 111veckling.wrbete för budgetåret 1989/90 an
visa ett rescrvationsanslag av 26 996 000 kr. 

D 16. Humanistiska fakulteterna 

\987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

247 008 808 
254 868 000 1 

272 602000 

Reservation - l 7 781825~ 

1 Av angivet belopp har inte 1941000 kr.ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningrn av en utgirtsram. 
~ 1'iir statsbudgetens utfall för budgetåret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader. 

Anslaget avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid univer
siteten i Stockholm. Uppsala, Lund, Göteborg och Umc·:i. 

Prop. 1988/89:100 
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Anslags fdrde/11 i ng 

Högskokcnhct 

Uni,crsitctcl i Stockholm 
lJ ni ,·ersitctel i ll ppsala 
Univcrsitctet i Lund 
Unin·rsitctet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Universitets- och 
högskokämbetet 

Utgift 

Föredragandens öl·erväganden 

1988/89 

60487000 
63570000 
51878000 
51688000 
26810000 

435000 

254868000 

.Xndrat äm11esi1111ehål/jör tiiinsta som prof'essor 

Bnäknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 4 715000 
+ J 942000 
+ 3 373000 
+ 3931000 
·I I 758000 

+ 15000 

+ 17734000 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr. prop. 1966: I bil. I 0 s. 361, SU 
42, rskr. 125) har regeringen föreskrivit ändrat ämnesinnehåll för tjänster 
som professor enligt följande. 

Tidigare ämnesinneh:'lll 

Li I te ra tu rvctenska p, 
slirskih allmän och järn
rörande litteratur
vetenskap 
Arkeologi. s:irskilt 
nordeuropeisk 
Etnologi. särskilt 
nordeuropeisk 

Högskoleenhet' 

us 

Ullm 

UUm 

Xndral 1inrncsinnd1illl 

I i tterat u rvetcn skap 

arkeologi 

etnologi, särskilt 
europeisk 

1 US= universitetet i Stockholm. UlJm =universitetet i Umd 

Nya (iiinster som pro.fi'ssor 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning skall den I juli 1989 
inrättas en tjänst som professor i ide- och lärdomshistoria vid universitetet 
i Lund och en tjänst som professor i litteraturvetenskap vid universitetet i 
Göteborg. Jag beräknar medel för tjänsterna under förevarande anslag. 

lJ istoria. särskilt idrottshistoria 

J enlighet med tidigare beslut (prop. 1987/88:100 bil. I 0. UbU 28. rskr. 
277) inrättas den I januari 1989 vid universitetet i Stockholm en professur 
i historia. särskilt idrottshistoria. Utbildningsutskottet uttalade i samband 
med behandlingen av förslaget att regeringen borde göra en bedömning av 
om professuren bör hållas vakant för att därmed möjliggöra att medel för 
professuren under en övergångsperiod kan användas för kompetensupp
byggnad inom det aktuella forskningsområdcl. 

Regeringen uppdrog i juli 1988 åt universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ) att, efter samråd med berörda myndigheter lämna förslag i fråga 
om den tidpunkt då professuren bör lcdigförklaras. Regeringen föreskrev i 
beslutet att medel anvisade för professuren tills vidare skall användas för 
kompetensuppbyggnad inom det aktuella forskningsområdet. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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UHi\ har nu redovisat uppdraget och därvid anfört att de högskoleor
gan. som hörts, samstämmigt förespråkat att ledigförklarande av tjänsten 
anstår i avvaktan på att kompetens inom tjänstens område byggs upp. 
Universitetet i Stockholm föreslår att ledigförklarande av tjänsten upp
skjuts minst tre år och att därefter kompetenssituationen prövas på nytt. 
UH.Ä. anser att full klarhet nu måste skapas om möjligheterna till merite
ring för tjänsten och avvisar universitetets förslag. Ämbetet föreslår att 
tjänsten lcdigförklaras först år 1991. 

Det är angeläget att besked nu lämnas om när tjänsten kommer att 
ledigförklaras. Vid den tidpunkt UHÄ föresl:ir har medel anvisats för 
verksamheten under drygt två år och således möjliggjort ökade forsknings
insatser inom området. Mot denna bakgrund anser jag att tjänsten bör 
ledigförklaras i sådan tid att den kan tillsättas så snart som möjligt efter 
den I juli 1991. Jag beräknar här ytterligare medel för forskning inom 
området idrottshistoria ( + 250000 kr.). Av förevarande anslag skall 
fr. o. m. budgetåret 1991 /92 500000 kr. användas för kostnader i samband 
med professuren i historia, särskilt idrottshistoria. 

På grundval av förslag i proposition om anslag på tilläggsbudget I (prop. 

1988/89: 25) har riksdagen beslutat att överföra 300000 kr. avseende pro
fessuren i journalistik vid universitetet i Stockholm från anslaget Sam
hällsvetenskapliga fakulteterna m. m. till förevarande anslag. I enlighet 
med vad jag anförde i nämnda proposition bör den 1 juli 1989 ytterligare 
412 000 kr. avseende masskommunikationsforskning föras över till ansla
get Humanistiska fakulteterna, anslagsposten Universitetet i Stockholm. 
Motsvarande anslagspost under anslaget Samhällsvetenskapliga fakulte
terna bör minskas med motsvarande belopp. 

Jag beräknar en minskad medelsanvisning med anledning av den för
ändrade organisationen för redovisningseentraler ( -92 000 kr.). 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för 
allmän förstärkning sammanlagt 4 130 000 kr. och för förstärkning av stu
diefinansieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 2030000 kr. För 
utbildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa bud
getår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Högskolec:nhcl Belopp kr. 

L:niYcrsitetct i Stockholm 
Univnsitctct i Uppsala 
Universitetet i Lund 
lJnivcrsitetl'l i Göteborg 
lJniYc:rsitdc:t i Umca 

14249000 
14025000 
13 082 000 
11346000 
4845000 

57547000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(254868000 + 17734000=)272602000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till l lumanistiska .fakultetl'rna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag av 272 602 000 kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
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D 1 7. Teologiska fakulteterna 

1987 /88 Utgift 21 21 7 578 Reservation - I 710 952 2 

1988/89 Anslag 21316000 1 

1989/90 Förslag 22 758 000 
1 .'\Y angiY.:t hdnpp har ini<: 155 000 kr. ställts till myndighell:rnas disposition till 
tliljd a\" tilliimpningrn a\" en utgiflsram. 
-~ Niir statsbudgell:ns utfall för budget:lret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat b.:slut om medel for vissa merkostnader för löner. 

Anslaget avser teologisk forskning och forskarutbildning vid universite

ten i Uppsala och Lund. 

:lnslag.1fördl!l11 i ng 

Högskoleenhet 

Universitetet i Uppsala 
Universitct.:t i Lund 

Utgift 

Föredragandens övcnägandcn 

1988/89 

10636000 
10680000 

21316000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 784000 
+ 658000 

+ 1442000 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr. prop. 1966: I bil. I 0 s. 361, SU 

42. rskr 125) har regeringen föreskrivit att professuren i exegetisk teologi 

vid universitetet i Lund skall återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll 

men med benämningen nya testamentets exegetik. 
I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för 

allmän förstärkning sammanlagt 307 000 kr. och för förstärkning av studie

finansieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 219 000 kr. För ut

bildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa budgetår 
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Hiigskolcenhct 

l.lniYersitctet i Uppsala 
lJni\"ersitl'IL'l i Lund 

Belopp kr. 

2 269000 
2 110000 

4379000 

Jag beräknar en minskad medclsanvisning med anledning av den för

ändrade organisationen för redovisningseentraler ( -8 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(21316000+ 1442000=) 22 758000 kr. 

I Icmställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
reservationsanslag av 22 758 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
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D 18. Juridiska fakulteterna 

1987/88 Utgift 25124232 Reservation -2000255 2 

1988/89 Anslag 25278000 1 

1989/90 Förslag 27 051 000 
'Av angivet belopp har inte 1192000 kr. ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
~När statsbudgetens utfall för hudgct:lret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader för löner. 

Anslaget avser juridisk forskning och forskarutbildning vid universite
ten i Stockholm. Uppsala och Lund. 

A nslag.\fordelni ng 

Högskolecnhd 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Lund 

Utgift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

10163000 
8209000 
6906000 

25278000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 523000 
+ 664000 
+ 586000 

+ 1773000 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för allmän 
förstärkning sammanlagt 352 000 kr. och för förstärkning av studiefinansi
eringen inom forskarutbildningen sammanlagt 281 000 kr. För ·utbild
ningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa budgetår 
disponeras min.st de belopp som anges i följande tabell. 

Hiigskolcenhct 

Universitctct i Stockholm 
lJni,-ersitetct i L:ppsala 
Univcrsitctet i Lund 

Belopp kr. 

I 504000 
2041000 
I 625 000 

5170000 

Jag beräknar en minskad medclsanvisning med anledning av den för
ändrade organisationen för redovisningscentraler ( - 8 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställning beräknar jag anslaget till 

(25278000 + l 773000=)27051000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcsl:ir riksdagen att 

till .!11ridi.1ka.flik11/!eterna för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser
vationsanslag av 27 051 OOOkr. 

Prop. 1988/89:100 
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D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m. 

1987/88 Utgift 298768881 12 Reservation -17939034 145 

1988/89 Anslag 307 072 000 1 3 

1988/90 Förslag 326 853 000 
' Anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna 
~Av beloppet hänför sig 3977457 kr. resp 4433358 till anslagen Statens psykolo
~isk-pedagogiska bibliotek resp Institutet för internationell ekonomi. 
·Av angivet belopp har inte 2270000 kr. ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
4 Av beloppet hänför sig 11 461 kr. resp - 6 985 kr. till anslagen Statens psykolo
gisk-pedagogiska bibliotek resp Institutet för internationell ekonomi. 
' När statsbudgetens utfall för budgetåret 1987 /88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader för löner. 

Anslaget avser samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid 

universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och 

Umeå samt vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Från anslaget 

bestrids vidare kostnader för jämställdhetsforskning, för institutet för 

internationell ekonomi samt för statens psykologisk-pedagogiska biblio

tek . 

. 4nslag4örddning 

Högskokcnhet 

Universitetet i Stockholm 
Högskolan för lärarut
bildning i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umd 
Jämställdhctsforskn i ng 
Institutet för interna
lioncll ekonomi 
Statens psykologisk
pedagogiska bibliotek 

Ugift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

64 723000 

4 376 000 
50164000 

5822000 
55372000 
64 763000 
51049000 

I 'J85 000 

4500000 

4318000 

307072000 

.:{ndrat ä111nesi11111!11ål/.for tjän1·1 som prii(essor 

Beräknad ändring 
I 'J89/90 

Föredraganden 

-+ 4487000 

+ 142000 
+ 2804000 
+ 280000 
-t- 2860000 
+ 4 77'JOOO 
+ 3 739000 
+ 79000 

-t- 189000 

+ 422000 

+ 19781000 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr. prop. 1966: I bil. 10 s. 361, SU 

42, rskr. 125) har regeringen föreskrivit att tjänsten som professor i tilläm

pad psykologi vid universitetet i Göteborg skall återbesättas som professur 

i psykologi, särskilt tillämpad psykologi. 

Nya tiäns/cr som prqf('ssor 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning skall den I juli 1989 
inrättas en professur i psykologi, särskilt utveeklingspsykologi, vid univer

sitetet i Umeå och en professur i nationalekonomi, särskilt utvärderande 

Prop. 1988/89: 100 
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arbctsmarknadsforskning. Enligt beslut av riksdagen skall den senare 

tjänsten placeras vid universitetet i Stockholm ( + 1 000000 kr.). Jag 
beräknar medel för tjänsterna under förevarande anslag. 

Jag beräknar vidare ytterligare medel for den professur i pedagogik, 

särskilt idrottspedagogik. vid universitetet i lJ meå som inrättas den 1 

januari 1989 ( + 250000 kr.). 

I enlighet med prop. 1987/88: 109 om urval m. m. till högskoleutbild

ning skall en tjänst som professor i pedagogik, särskilt pedagogiska mät

ningar. inrättas vid universitetet i Umeå den 1 juli 1989. Jag beräknar 

medel för tjänsten under förevarande anslag ( + 300000 kr.) med en 

minskning av anslaget B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbcte inom 

skolväsendet och anslaget D 1. Universitets- och högskoleämbetet. 

Öl'rij.!,a.fi"ligor 

I överensstämmelse med vad jag anfört vid min anmälan av anslaget 

Humanistiska fakulteterna beräknar jag en minskning av förevarande 

anslag, anslags posten Universitetet i Stockholm. med 412 000 kr. avseende 

masskommunikationsforskning. 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för 

allmän förstärkning sammanlagt 1 817 000 kr. och för förstärkning av 

studiefinansieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 2 573 000 kr. 

För utbildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster. bör nästa 

budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Högskoll:enhct 

Univcrsitl'lct i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
l!nivcrsitetct i Lund 
l:ni\-ersitctct i Göteborg 
Universitetet i t:rnd 

Belopp kr. 

13867000 
1~ ~~nooo 

I 160000 
15571000 
15864000 
7795000 

66640000 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrcvsrätten föreslås slopad for 
institutet för social forskning ( + 46 000 kr.). Latinamerikainstitutet ( + 
82 000 kr.) samt statens psykologisk-pedagogiska bibliotek ( + 103 000 kr.) 

Jag beräknar en minskad medclsanvisning med anledning av den för

ändrade organisationen för rcdovisningscentraler ( - 68 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(307 072 000 + 19 781 000 =) 326 853 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Samhä//.1·1•t'fe11.1·ka11/iga fakufleterna 111. m. för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 326 853 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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D 20. Medicinska fakulteterna 

1987/88 Utgift 593436 778 Reservation -40 259 669~ 
1988/89 Anslag 609 4 77 000 1 

1989/90 Förslag 661 497 000 
1 Av angivet bdopp har inte 4 930000 kr. ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
c När statsbudgetens utfall for budgct:'.tret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel for vissa merkostnader for löner. 

Anslaget avser medicinsk forskning och forskarutbildning vid karolins

ka institutet samt vid universiteten i Uppsala, Linköping. Lund, Göteborg 

och Umeå . 

. 4m/ags(ördelning 

Högskoleenhet 

Karolinska institutet 
Unin·rsito:tct i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umetl 
Universitets- och 
högskoleiimbetrt 

lltgift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

195416000 
91565000 
46 667 000 
99510000 

101707000 
72284000 

2 268000 

609477000 

.·i"ndrat ämnesinnehallför tjänster som pro_ti'ssor m. 111. 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+31 164000 
+ 3908000 
+ 3 789000 
+ 4096000 
+ 4472000 
+ 4216000 

+ 375000 

+52020000 

Universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) har föreslagit att de resurser 
som blivit disponibla sedan Göran Möller lämnat en för honom personlig 
professur i immunbiologi vid karolinska institutet (Kl) används för inrät
tande av en professur i transplantationsimmunologi vid institutet med 
placering vid Huddinge sjukhus. Jag biträder förslaget och förordar att en 
tjänst som professor i transplantationsimmunologi med placering i enlig

het med förslaget inrättas den l juli 1989 vid karolinska institutet. 
UHÄ har vidare föreslagit att den för Bo Lindström personliga professu

ren i medicinsk fysik och statistik vid Kl i sambar.d med Lindströms 
pensionsavgång ersätts av en professur i molekylär biofysik. Jag biträder 

förslaget och förordar att en professur i molekylär biofysik inrättas vid 

institutet vid den tidpunkt då Lindström går i pension. 

Jag förutsätter att dessa båda tjänster finansieras inom ramen för befint

liga resurser. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande ijfr.prop. 1966: I bil. l 0 s. 361, 

SU 42, rskr. 125) har regeringen föreskrivit ändrat ämnesinnehåll för 

tjänster som professor enligt följande 

18 Riksdag<'n IY88!89. I sam/. Nr /00. Bilaga JO 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Tidigare iimncsinnehl!ll Högskokcnh..:t' 

Klinisk bakteriologi 

Anestesiologi 

Neurofysiologi 

Histologi 

Diagnostisk radiologi 

Pediatrik. särskilt ut
veckl i ngsfysiologi 

Uli 

Kl 

Kl 

UL 

LJ(i 

Kl 

Xndrat ämnesinnchåll 

klinisk mikrobiologi, före
nad m..:d övcrliikartjänst 
vid regionsjukhuset i 
Linköping 

anestesiologi och intcn
sivv<'trd. förenad med 
överläkartjänst vid 
karolinska sjukhuset 

fysiologi. särskilt kropps
övningarnas fysiologi 

ncurobiologi 

funktionell radiologisk 
diagnostik, rörenad med 
överläkartjänst vid 
Sahlgrcnska sjukhuset 

Yrkesmcdicin. förenad med 
överläkartjänst vid 
Huddinge sjukhus 

' Kl = karolinska institutet. Uli = universitetet i Linköping. UL= univ..:rsitetet i 
Lund. UG =universitetet i Göteborg 

Nya ljänsla som Pf<!fi•ssor 

Enligt 1987 års proposition om forskning skall den I juli 1989 inrättas dels 

en professur i klinisk farmakologi. särskilt bivcrkningsforskning, vid uni

versitetet i Uppsala. dels en professur i medicinsk rehabilitering. särskilt 
fysikalisk medicin. vid universiietet i Linköping. Professurerna avses bli 
fören1de med tjänster som överläkare. Uppsala läns landstingskommun 

har beträffande professuren i klinisk farmakologi, särskilt biverknings
forskning. vid universitetet i Uppsala föreslagit att den förenas med tjänst 
som överläkare vid Akademiska sjukhuset. UHÄ har efter förslag från 
Östergötlands läns landstingskommun föreslagit att den senare professu
ren förenas med överläkartjänst vid regionsjukhuset i Linköping. Jag 

biträder förslagen beträffande sjukvårdsanknytning och har beräknat me
del för professurerna under förevarande anslag. 

I enlighet med tidigare beslut (prop. 1987/88: 100. bil JO, UbU 28, rskr 

277) inrättas den I juli 1989 två professurer i idrottsmedicin. den ena vid 

universitetet i Linköping, den andra vid universitetet i Umeå. Professurer

na skall enligt överenskommelse med företrädare för resp. landstingskom

mun vara förenade med överläkartjänst vid regionsjukhuset på resp. ort. 

Jag biträder förslagen till sjukvårdsanknytning och jag beräknar medel för 
professurerna under förevarande anslag ( + I 600000 kr.). 

Örrigaji"agor 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag medel för 
fortsatt uppbyggnad av hälsouniversitetet i Linköping (321 000 kr.). 

Vidare beräknar jag medel för utbildning i försöksdjursfrågor för forska

re och för dem som sköter försöksdjur. 

Sedan den I juli 1988 är institutet för miljömedicin, tidigare statens 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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miljömedicinska laboratorium, inordnat i karolinska institutet som en 
särskild inrättning. Medel för verksamheten har innevarande budgetår 
anvisats under ett särskilt förslagsanslag. U HÄ har lämnat förslag till hur 

institutet skall kunna inordnas i det anslagssystcm som gäller för övrig 
verksamhet vid karolinska institutet. Jag föreslår att medel för verksamhe

ten beräknas under förevarande anslag, och har vid beräkning av anslags
posten Karolinska institutet tagit hänsyn härtill ( + 18 694 000 kr.). Jag har 

i det föregående under anslaget Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheter
na beräknat medel för lokalkostnader för institutet för miljömedicin. 

Jag har under förevarande anslag beräknat medel för administrations

kostnader vid centrum för idrottsforskning. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 

karolinska institutet ( + 1 360 000 kr.) fr. o. m. den 1 juli 1989. 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för 

allmän förstärkning sammanlagt 5 276 000 kr. och för förstärkning av stu

diefinansieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 1 353 000 kr. För 

utbildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa bud
getår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

I lögskoleenhct 

Karolinska institutet 
lJni\'l:rsitetct i Uppsala 
Uni,-ersitetct i Linköping 
l.ini\'l:rsitet..:t i Lund 
Universitetet i Göteborg 
t;niversitctet i Umeå 

lklopp kr. 

15 767000 
8909000 
3 295000 

loonooo 
9631000 
6380000 

540040110 

Jag beräknar en minskad medelsanvisning med anledning av den för

ändrade organisationen för redovisningscentralcr ( - 257 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(609477000 + 52020000=)661497000kr. 

1 lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor i enlig

het med vad jag har förordat. 
2. till 1\frdicinska .fäkultcterna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag av 661 497 000 kr. 

D 21. Odontologiska fakulteterna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

63 766 839 
67 337000 1 

71081000 

Reservation -2412 326c 

'Av angivet helopp har ink 568000 kr. ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
~ ~iir statsbudget..:ns utfall för budgcttlrct 1987/88 faststiilldes hade regcring..:n inte 
fattat beslut om medel för vi>sa merkostnader för löner. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 10 
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Anslaget avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid karo- Prop. 1988/89: I 00 
linska institutet samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. Bil. lO 

.411slagsfi.irddning 

lfogsknkcnhc.:t 

Karolinska in st it utc.:t 
lJni\'crsitl'let i Lund 
Univ..:-rsitc.:tct i Göteborg 
llnivcrsitctct i Umeå 

Utgift 

Föredragandens överväganden 

1988189 

21346000 
16853000 
12541000 
16597000 

67 337000 

Beräknad ändring 
1989190 

Föm.lragandcn 

+1114000 
+ 690000 
+ 968000 
+ 97'2 000 

+3744000 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr. prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, SU 
42. rskr. 125) har regeringen föreskrivit att den lcdigblivande professuren i 
odontologisk röntgendiagnostik vid karolinska institutet skall återbesättas 
som professur i oral diagnostisk radiologi. 

Riksdagen har beslutat (prop.1987/88:170, UbU 39, rskr. 334) om 
ändrat huvudnfannaskap för tandvården vid universitetet i Göteborg. 
Universitets- och högskoleämbetet har tillstyrkt förslag från universitetet 
att medel för vissa tjänster, som inte berörs av kommunaliseringen, beräk- · 
nas under förevarande anslag. Jag biträder förslaget och har vid min 
medelsberäkning tagit hänsyn härtill. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrättcn föreslås slopad för 
karolinska institutet ( + 148 000 kr.) fr. o. m. den I juli 1989. 

Jag beräknar en minskad mcdclsanvisning med anledning av den för
ändrade organisationen för redovisningscentralcr (- 26 000 kr.). 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för 
allmän förstärkning sammanlagt 590 000 kr. och för förstärkning av stu
diefinansieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 146000 kr. För 
utbildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa bud
getår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Högskokcnhct 

Karolinska institutet 
Universitetet i Lund 
Univ.:rsitctct i Göt.:hnrg 
llnivcrsitctct i Umd 

Belopp kr. 

3027000 
2014000 
1966000 
I 556 000 

8563000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(6 7 337 000 + 3 744000 =)71 081 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Odontologiska faku!fl'tana för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag av 71 081 000 kr. 276 



D 22. Farmaceutiska fakulteten 

1987 /88 Utgift 21650886 Reservation -425 5052 

1988/89 Anslag 23304000 1 

1989/90 Förslag 24 872 000 . 
1 Av angivet belopp har inte 131 000 kr. ställts till myndighetens disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 
2 När statsbudgclcns utfall för budget:irct 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om med.:! för vissa merkostnader för löner. 

Anslaget avser farmaceutisk forskning och forskarutbildning vid univer

sitetet i Uppsala. 

A ns/ag.1:fordelning 

Högskoleenh.::t 

Universitetet i Uppsala 

Utgift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

23 304000 

23304000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1568000 

+ 1568000 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för allmän 
förstärkning sammanlagt 130000 kr. och för förstärkning av studiefinansi
eringen inom forskarutbildningen 93 000 kr. För utbildningsbidrag för 
doktorander och doktorandtjänster bör nästa budgetår disponeras minst 

5 559000 kr. 
Jag beräknar en minskad medelsanvisning med anledning av den för

ändrade organisationen för redovisningseentraler ( - 9 000 kr.). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(23304000 + l 568000=)24872000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Farmaceutiskaj(1kulteten for budgetåret 1989/90 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 24 872 000 kr. 

Prop. 1988/89: 1 OC 
Bil. 10 
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D 23. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

574 246 395 
587762000 1 

624917000 

Reservation -45005 106~ 

1 /\v angivet belopp har inte 4319000 kr. ställts till myndigheternas disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
~När statsbudgetens utfall för budgetåret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader for löner. 

Anslaget avser matematisk-naturvetenskaplig forskning och forskarut

bildning vid universiteten i Stockholm. Uppsala, Lund, Göteborg och 

Umeå. 

Anslag.1Ji>rdelning 

Högskoleenhet 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i lJ ppsala 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

lltgift 

Föredragandens Ö\'erväganden 

1988/89 

147878000 
173 570000 
119537000 
65 692000 
81085000 

587762000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 8676000 
+ 10431000 
+ 7 806000 
+ 4248000 
+ 5994000 

+37155000 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr. prop 1966: I, bil I 0, s 361. SU 

42. rskr 125) har regeringen föreskrivit att tjänsten som professor i kärnfy
sik vid universitetet i Lund skall återbesättas som professur i kärnfysik, 
särskilt tillämpad kärnfysik. 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning inrättas den I juli 
1989 en professur i datalogi vid universitetet i Umeå. Jag har under 
förevarande anslag beräknat medel för denna tjänst. 

;\/ ari n nat urret enskap/igj(Jrskni ng 

Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1986/87: 80 om forsk

ning gavs universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå ett samlat ansvar 

för den marina naturvetenskapliga forskningen utanför våra kuster. Rege

ringen uppdrog den 8 oktober 1987 till universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ) att lämna förslag till genomförande av ett system med baslaborato
rier i enlighet med riksdagens beslut. UH.Ä. överlämnade den 11 oktober 

1988 sitt förslag till regeringen. 
UH.Ä. föreslår att de genom 1987 års forskningspolitiska proposition 

förordade baslaboratorierna ges benämningen marina institut för naturve

tenskaplig forskning. De bör ges följande uppgifter: långsiktig kunskaps

uppbyggnad. tvärvetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet. 

uppdragsforskning. bcvakningsansvar och information. 

UHÄ föreslår en kraftig utbyggnad av resurserna för marin naturveten

skaplig forskning. U HÄ:s förslag innebär för en första etapp tillskott om 28 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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milj. kr. För etapperna 2 och 3 har inga totalkostnader redovisats men den Prop. 1988/89: 100 
sammanlagda kostnaden torde överstiga 100 milj. kr. Bil. 10 

UHÄ anser att delegationen för samordning av havsrcsursverksamheten 
i enlighet med cl! tidigare förslag frän statskontoret bör avvecklas och 
frigjorda medel fördelas inom baslaboratorieorganisationen. 

Under det senaste året har en rad händelser inträffat lett som till att den 
marina forskningen kommit att stä i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. 
Regeringen har därför vidtagit flera åtgärder för att snabbt förstärka den
na. I proposition 1988/89: I 0 om algblomning och säl död anvisades 30 
milj. kr. för övervakning. internationellt samarbete och forskning. Av 
detta belopp reserverades 5, 5 milj. kr. för grundforskning. l den miljöpoli

tiska propositionen. prop. 1987/88:85 tog regeringen initiativ till en åt
gärdsplan mot havsföroreningar. Bl. a. avsattes härigenom 1, 5 milj. kr. för 
forskartjänster knutna till de marina baslaboratorierna. 

De beslutade insatserna måste kompletteras med åtgärder som ger en 
stabil grund för den fortsatta utvecklingen av den marina forskningen. 
UH.Ä. har i sitt förslag till marina institut för naturvetenskaplig forskning 

lämnat en rad ätgärdsförslag som avser denna forskning både vad gäller 
resursförstärkningar och organisation. 

U HÄ föreslår att baslaboratorierna i stället benämnes marina institut. 
Den hittillsvarande benämningen baslaboratorium har i många fall lett till 
missuppfattningar. Flera remissinstanscr, som hörts av UH.Ä. förordar i 
stället en benämning som beskriver verksamheten som ett centrum. För 
egen del anser jag att benämningen institut i alitför hög grad leder tanken 
till en verksamhet som står utanför universitetsorganisationen. Jag före

slår mot denna bakgrund att de organisatoriska enheterna benämns centra 
för marin forskning. Jag avser också senare återkomma till regeringen med 
förslag till instruktion för de tre centra för marin forskning som i enlighet 
med riksdagens tidigare beslut skall finnas vid universiteten i Stockholm, 
Göteborg och Umeå. 

Senare i dag kommer chefen för miljö- och energidepartementet att 
föreslå en förstärkning av anslaget 8 18. Atgärder mot havsföroreningar 
med 1. 5 milj. kr .. vilket innebär att ytterligare forskartjänster tillförs den 
marina naturvetenskapliga forskningen. Hon återkommer i annat sam
manhang till regeringen med förslag till fördelning av de 5, 5 milj. kr., som 
tidigare reserverats för grundforskning avseende den marina miljön. Med
len kommer att tillföras de nya centra för marin forskning. 

Den marina naturvetenskapliga forskningen kan enligt min bedömning 
lämna ett väsentligt bidrag till förebyggandet av nya marina miljökatastro

fer och till att begränsa skadeverkningarna av inträffade störningar. Ut
över olika organisatoriska insatser föreslår ämbetet en betydande resurs
förstärkning i form av nya tjänster och investeringar. Den sammanlagda 

kostnaden för U HÄ:s förslag överstiger som nyss nämnts 100 milj. kr. och 
måste därför bedömas i ett övergripande sammanhang i 1990 års proposi
tion om forskning. UHÄ bör väga in dessa förslag i sitt samlade förslag till 
forskningsprogram inför denna proposition. Jag avser senare återkomma 
till regeringen med uppdrag till UHÄ att göra en sådan totalbedömning. 
UHÄ skall därvid beakta vad riksdagen anfört om det angelägna i att de 279 



fasta resurserna vid såväl Kristinebergs marinbi_ologiska station som Askö
laboratoriet förstärks (JoU 1988/89:6,. rskr. 58). 

X ven om inrättande av centra för marin forskning innebär en kraftsam
ling kring universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå, innebär det inte 
att vetenskaplig verksamhet inom det marina området skall förekomma 
enbart där. Jag utgår istället från att universiteten i Stockholm och Göte
borg måste ha ett nära samarbete med t. ex. universitetet i Lund när det 
gäller genomförandet av verksamhet som berör sydkusten. Universitetet i 
Lund har i skrivelse till regeringen den 18 oktober 1988 anhållit om ett 
anslag på två miljoner kron?r årligen för marinekologisk forskning. Denna 
framställning bör vägas in i de bedömningar som görs i samband med 
förberedelserna för 1990 års proposition om forskning. 

ROlaniska trädgårdar 

Regeringen tillkallade den 19 november 1987 en särskild utredare för att 
genomföra en översyn av de botaniska trädgårdarnas verksamhet och 
finansiering (dir. 198 7: 54 ). Uppdraget skulle redovisas den I december 
1988. Under ett sent skede av utredningsarbetet har vissa kommunala 
initiativ av betydelse för utredningsarbetet tagits. Detta bör beaktas i 
utredningsarbctet. Utredningen kommer därför inte att föreligga förrän i 
början av år 1989. Efter rcmissbehandling kommer frågan att kunna 
behandlas i den forskningsproposition som föreläggs riksdagen våren 
1990. 

Jag avser återkomma ti!l regeringen i frågan om en förlängning av nu 
gällande avtal rörande. Göteborgs botaniska trädgård i avvaktan på ställ
ningstagande till utredningens förslag. 

b(färmatio11stek110/ogisk.f0rskni11g i Umeå 

Regeringen föreslog i propositionen om särskilda regionalpolitiska insatser 
i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland en tillfällig medelsförstärk
ning om 2. 4 milj. kr. till informationsteknologisk forskning vid universite
tet i Umeå. Medlen skall disponeras under budgetåren 1987 /88 och 
1988/89. Riksdagen har vid sin behandling av propositionen anfört att 
medel av motsvarande storleksordning bör anvisas till universitetet i 
Umeå även fr. o. m. budgetåret 1989/90 (prop. 198-'/88:64, UbU 
1987/88:9, s. 6 f, rskr. 211). 

Jag har nyss nämnt att jag under förevarande anslag beräknat medel för 
en professur i datalogi vid universitetet i Umeå. Som en ytterligare för
stärkning av forskningen inom informationsteknologi vid universitetet har 
jag beräknat 1 200 000 kr. Som jag anförde i prop. 1987 /88: 64 anser jag det 
angeläget att inför de ställningstaganden som måste göras i 1990 års 
proposition om forskning få en samlad redovisning av. de erfarenheter som 
gjorts och ett förslag till fortsatta åtgärder. Jag förutsätter att UHÄ lämnar 
en sådan redovisning i samband med sitt förslag inför forskningsproposi
tionen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Örriga.fi"ågor 

Jag har vid beräkningen av anslagsposten för universitetet i Lund tagit 

hänsyn till ett förslag från naturvetenskapliga forskningsrådet om överfö

ring av medel för vissa driftkostnader vid det nationella forskningslabora

toriet MAX-laboratoriet knutet till universitetet ( + I 025000 kr.). 
I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för 

allmän förstärkning sammanlagt 6 569 000 kr. och för förstärkning av 
studiefinansieringen i forskarutbildningen sammanlagt 3 438 000 kr. För 

utbildningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa bud
getar disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Högskoleenhet 

Universitetet i Stockholm 
lJniYcrsitetct i Uppsala 
Univcrsitl'lct i Lund 
Universitetet i Ciöti:borg 
Universitetet i lJml'<l 

Belopp kr. 

23948000 
31 826000 
23459000 
15 485000 
11447000 

106165000 

Jag beräknar en minskad mcdelsanvisning med anledning av den för

ändrade organisationen för redovisningscentraler ( - 215 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(587 762 000 + 37 155 000 =) 624 917 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ala1cmatisk-natun·e1c11skaplixafak11/1e1erna för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 624 917 000 kr. 

D 24. Tekniska fakulteterna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

592 708 965 
582 846000 1 

657 161000 

Reservation -47709988 2 

'Av angiYct belopp har inte 4569000 kr. ställts till myndigh~tnnas disposition till 
fl.iljd av tillämpningen av en utgitisram. 
2 När statsbudgetens utfall för budgetåret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader för löner. 

Anslaget avser teknisk forskning och forskarutbildning vid tekniska 

högskolan i Stockholm. universiteten i Uppsala, Linköping och Lund, 

Chalmers tekniska högskola och högskolan i Luleå. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. JO 
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A 11slag.1·/i"irdd11 i ng 

I H\gskokcnhct 

Tekniska högskolan i 
Stockholm 
lJni\'ersitctet i Uppsala 
Uni\'crsitctct i Linköping 
Univ..:rsitctct i Lund 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Lulc:l 

l.'tgift 

Föredragandens Ö\·crväganden 

1<}88/89 

184886000 
8 355 000 

60704000 
105248000 
16414.'000 
59510000 

582846000 

Beräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

+18470000 
+ 371000 
+ 9271000 
+ 5244000 
+ 14035000 
+26924000 

+74315000 

Xndrat ä m nesi n nchål l,tiir tiä nster som pro.f (•s.rnr 

Med stöd av riksdagens bemyndigande Ufr. prop. 1966: I. bil. I 0, s. 361. 

SU 42. rskr. 125) har regeringen föreskrivit ändrat ämnesinnehäll för 

tjänster som professor enligt följande. 

Tidigare ämncsinnchiill Högskokcnhet 1 

Ekktronfysik CTH 

Byggnadsckonomi och KTH 
byggnadsorganisat ion 

Kemisk apparattdnik LI L. 

Till~impad ekktronik KTH 

Astronomi us 
Produkt ut veck\ i ng HLu 

Elektronik uu 

.:\ndrat ämncsinnchåll 

t..:knisk elektronfysik 

hyggadministration 

kemisk apparallcknik 
med bioteknisk inriktning 

krctsdcktronik 

astrol\•sik med kosmologi 

industriell ekonomi 

elektronik. särskilt proccss
och komponentteknologi 

1 LIS = universitcll'l i Stockholm. KTH = teknisb högskolan i Stockholm. UU = 
univcrsitctcl i Uppsala. U L = universitetet i Lund. CTII = Chalmers tekniska 
högskola. HLu =högskolan i Luleå. 

Nya (iänsta som pn~fessor 

I enlighet med 1987 års propositiön om forskning inrättas den I juli 1989 

en professur i datalogi vid högskolan i Luleå. Tjänsten finansieras inom 

ramen ffo de medelförstärkningnr som tidigare anvisats högskolan. 

I 1987 års forskningsproposition biträdde jag universitets- och högskole

ämbetets (U HÄ) bedömning rörande behovet av en professur i digital- och 

datorteknik vid universitetet i Lund. Professuren avsågs inrättad genom 

indragning av en i framställningen inte angiven tjänst. Jag tog i avvaktan 

härpå inte slutlig ställning till förslaget. UHÄ har nu föreslagit att professu

ren i clautomatik dras in när den nuvarande innehavaren lämnar tjänsten. 
Mot denna bakgrund förordar jag att en tjänst som professor i digital- och 

datorteknik inrättas den I juli 1989 vid universitetet i Lund. Tjänsten som 

professor i elautomatik vid universitetet skall dras in när innehavaren 

lämnar tjänsten. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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U niversitctet i Linköping har hemställt om regeringens godkännande av 
att universitetet mottar gåvomedel frän SAAB-Scania. Medlen skall an
vändas för att bestrida kostnaderna för en professur i fordonsclektronik 
vid universitetet. Jag förordar mot denna bakgrund att en tjänst som 
professor. benämnd Sten Gustafssons professur i fordonselektronik. inrät
tas vid universitetet i Linköping den I juli 1989. Jag avser att återkomma 
till regeringen om medgivande för universitetet att motta gåvomcdlen. 

Det l'ete11.1kapliga biblioteket i'id Stwll"l·ik AB 

I enlighet med propositionen om energipolitik inför 1990-talet (prop. 
1987 /88: 90) beslöts bl. a. att det vetenskapliga biblioteket vid Studsvik AB 
skulle inordnas i högskoleorganisationen fr. o. m. den I juli 1989. UHÄ 
fick därefter i uppdrag att i samband med anslagsframställningen för 
budgetåret 1989/90 komma med förslag hur biblioteket på lämpligaste sätt 

bör inordnas i högskolan. 
Efter hörande av en rad intressenter och användare av Studsviksbiblio

tekets tjänster fOreslår UHÄ att biblioteket lokalmässigt ligger kvar i 
Studsvik men knyts till tekniska högskolan i Stockholm. 

Verksamheten vid biblioteket i Studsvik avser områdena energiteknik 
och kärnkraftsteknik i vid mening. Jag delar UHÄ:s bedömning att ett 
bibliotek med denna inriktning bör knytas till tekniska högskolan i Stock
holm. 

Det bör ankomma på tekniska högskolan i Stockholm att i samarbete 
med Studsvik AB och det berörda biblioteket närmare utveckla formen för 
en anknytning som garanterar bibliotekets självständighet, nationella pro
fil och utvecklingsmöjligheter. Jag ämnar senare föreslå regeringen att 
tekniska högskolan får i uppdrag att med Studsvik AB upprätta de behövli
ga övcrlåtelsehandlingarna. Jag beräknar under förevarande anslag an
slagsposten Tekniska högskolan i Stockholm medel motsvarande dem som 
för innevarande budgetår beräknats under miljö- och energidepartemen
tcts huvudtitel (6000000 kr.+ 506000kr.) 

Örriga.fi"ågor 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för allmän 
förstärkning sammanlagt 6 707 000 kr. och för förstärkning av studiefinan
sieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 3 239 000 kr. För utbild
ningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa budgetår 
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

I lögskokl·nhct 

Tekniska högskolan i 
Stockholm 
llnivcrsitetct i Linköping 
Universitetet i Lund 
Chalmers tekniska högskola 
Högsko!Jn i Lulcil 

Belopp kr. 

24531000 
12258000 
22922000 
31568000 
6803000 

98082000 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Studiefinansiering inom teknisk forskarutbildning vid universitetet 
Uppsala bekostas huvudsakligen med medel från anslaget Matematisk
naturvetenskapliga fakulteterna. Av den allmänna medelsförstärkningen 
under förevarande anslag bör dock minst 48 000 kr. användas för detta 

ändamål. 
I enlighet med 1987 års proposition om forskning har jag beräknat 

medel för fortsatta insatser inom informationsteknologi vid tekniska hög
skolan i Stockholm ( + 185 000 kr.) och universitetet i Linköping 
(+ 4315000kr.). 

Genom propositionen om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbot
tens län m. m. (prop. 1987 /88: 86) har under ett särskilt anslag medel 
anvisats för en rad förstärkningar av forskningsverksamheten vid högsko

lan i Luleå fr. o. m. budgetåret 1987 /88. Propositionen innebär en omfat
tande permanent förstärkning av högskolans resurser. Till följd härav har 

jag beräknat 23, 9 milj. kr. under förevarande anslag. Härav skall 4 milj. 
kr. reserveras för lokalkostnader i avvaktan på den slutliga prövningen av 

högskolans lokalförsörjning för den utökade verksamheten samt 0. 9 milj. 
kr. avse kontaktsekrcterarverksamhet. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstcbrevsrätten föreslås slopad för 
tekniska högskolan i Stockholm ( + I 065 000 kr.) och Chalmers tekniska 
högskola ( + 693 000 kr.). 

Jag beräknar en minskad medclsanvisning med anledning av den för
ändrade organisationen för redovisningscentraler ( - 240 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(582 846000 + 74 315 000 =) 657 16 l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor i enlig

het med vad jag förordat, 
2. till Tekniska Jåkultelerna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag av 657 161 000 kr. 

D 25. Temaorienterad forskning 

1987/88 Utgift 21933003 Reservation451370 
1988/89 Anslag 24 940000 1 

1989/90 Förslag 26 767 000 
1 

:\ v angivet bl'iopp har inte 197 000 kr. ställts till myndighetens disposition till följd 
av tillämpningen av en utgitisram. 

Anslaget avser temaorienterad forskning och forskarutbildning vid uni
versitetet i Linköping. Verksamheten bedrivs inom ramen för en sektion 
av den filosofiska fakulteten. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 10 
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Anslag~förddning 

Högskoleenhet 

Universitetet i Linköping 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

24940000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1827000 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag för allmän 
förstärkning sammanlagt 114000 kr. och för förstärkning av studiefinan
sieringen inom forskarutbildningen sammanlagt 136 000 kr. För utbild
ningsbidrag för doktorander och doktorandtjänster bör nästa budgetår 

disponeras minst 4 319 000 kr. 
Jag beräknar en minskad medelsanvisning med anledning av den för

ändrade organisationen för redovisningscentraler ( - I 0000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(24 940000 + I 827 000 =) 26 767 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Temaorienterad .forskning för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag av 26 767 000 kr. 

D 26. Kungl. biblioteket 

1987/88 Utgift 53624259 Reservation -1989178~ 
I 988/89 Anslag 55 917 000 1 

1989/90 Förslag 61 351 000 
1 Av angivct belopp har int<.: 346000 kr. ställts till myndighetens disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram 
'När statsbudgetens utfall för hudgetårct 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader för löner. 

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. För KB gäller 
förordningen (1988: 6 78) med instruktion för kungl. biblioteket. 

Kungl. bihlioteket 

I. Kungl. biblioteket redogör för vad det s. k. huvudförslaget - en 
minskning av anslaget med 5 % under en treårsperiod - skulle innebära 

för KB:s verksamhet (årlig minskning av anslaget med ca 900000 kr.). 
Med hänsyn till dels negativa effekter på KB:s verksamhet dels till KB:s 
nya uppgifter inom planering och samordning förutsätter Kil att huvud
förslaget inte tillämpas. 

2. KB föreslår utökade resurser (sammanlagt I 6 72 000 kr. - varav 
500000 kr. som ett engångsbelopp) för en förhöjd servicenivå samt för 
olika funktioner av LI BRIS-systemet. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. I 0 
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Föredragandens överväganden 

I 1987 års proposition om forskning angavs resursutvecklingen för kungl. 

biblioteket för treårsperioden 1987 /88- 1989/90. 
För pris- och löneomräkning har jag beräknat 3 317 000 kr. 

Jag beräknar under förevarande anslag medel motsvarande dem som för 
innevarande budgetår beräknats under anslaget H I. Kulturellt utbyte med 

utlandet dels avseende bidrag till inköp av svensk litteratur till Islands 

riksbibliotek (13 000 kr.) dels till inköp av svensk litteratur till S:t Gene

vicvebiblioteket i Paris (24 000 kr.). 

S1Uil'l.l"l'n Srn1ska bamboksins1i111/l'l 

Statligt bidrag till verksamheten inom stiftelsen Svenska barnboksinstitu

tet har utgått sedan budgetåret 1969/70. Innevarande budgetår uppgår 

bidraget till I 734 000 kr.. som anvisas under anslaget Bidrag till folkbiblio

tek. 

Kungl. biblioteket (KB) har på regeringens uppdrag utrett institutets 

anknytning till statlig verksamhet. KB har med skrivelse den 27 oktober 

1988 redovisat sina förslag. Sammanfattningsvis föreslås att institutet med 

bibehållen stiftelseform får KB som huvudman. 
Institutets ställning som centralt referensbibliotek inom sitt specialom

råde motiverar enligt min mening att verksamheten får viss anknytning till 

KB. Verksamheten bör även i fortsättningen bedrivas i stiftelseform. Den 

bör emellertid stå under tillsyn av KB. En ökad samverkan i det dagliga 

arbetet ser jag som en naturlig konsekvens av KB:s tillsynsfunktion. Jag 

förutsätter ett fortsatt starkt engagemang i verksamheten från stiftarnas 

sida. 
Mot bakgrund av vad jag har anfört bör medel till stiftelsen Svenska 

barnboksinstitutet fr. o. m. nästa budgetår anvisas under förevarande an
slag. Jag beräknar med anledning härav en ökning av anslaget med 

2 144000 kr.. vilket innebär att medelsanvisningen till institutet förstärks 
m1:d 290000 kr. utöver pris- och löneomräkning. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
KB ( + 386 000 kr.) fr. o. m. den I juli 1989. Dessutom beräknar jag en 

ökad medelsanvisning med anledning av den förändrade organisationen 

för redovisningscentraler ( + 16 000 kr.). 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 61 351 000 kr. 

I lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kungl. /Jiblioleket för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag av 61 351 000 kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. l 0 
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D 27. Samordning m.m. inom bibliotcksområdct 

1988/89 Anslag 9 964 000 1 

1989/90 Förslag 12143000 
1 Av angivet belopp har inte 59000 kr. ställts till myndighetens Jisposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 

Anslaget avser forskning inom biblioteksomrädet. bidrag till ansrnrsbib
liotek. samt planerings- och samordningsuppgifter inom biblioteksområ

det. 

A n~lagspostcr 

I. Forskning inom bibliotcks
omrtldct 

2. Bidrag till ansvarsbibliott:k 
3. Planerings- och samord

ningsuppgifkr inom biblio
teksområdet 

Ltgift 

1988/89 

5000000 
1600000 

3364000 

9964000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 218000 
+I 744000 

+ 217000 

+ 2179000 

Kungl. biblioteket (KB) har i sin anslagsframställning föreslagit att KB 
erhåller ytterligare I milj. kr. för planerings- och samordningskostnadcr 
inom biblioteksområdct. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 638 000 kr. Med hänvisning 
till sammanställningen beräknar jag anslaget till (9 964 000 + 2 I 79 000 =) 

12143000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Samordning m. m. inom hibli01ekso111radet for budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag av I 2 143 000 kr. 

D 28. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 

1987/88 Utgift 
I 988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

23 907 627 
28 798000 1 

30691000 

Reservation 9 741 896 

'Av angivet belopp har inte 161000 kr.ställts till myndighctL·rnas disposition till 
fi:iljd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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A 11slagsfi'ird<'l11 i ng 

:\nslagspost 

I. Vissa hibliotcksrc
surscr 

2. Verksamhet med kontakt
forskarc 

3. I lögskol:ins kontakt
organisation m. m. 

4. Internationalisering 
5. Till regeringens 

disposition 

L:tgift 

1-'öredragandens Ö\·en·äganden 

1988/89 

I 000000 

0469000 

11402000 
5448000 

4479000 

28798000 

Bcriikn:id ändring 
1989/90 

Föredraganden 

- I 000000 

+ 201 000 

+1532000 
327000 

+ 833000 

+ 1893000 

För pris- och löneomräkning beräknar jag sammanlagt I 580000 kr. 

Medlen under anslagsposten I. har för innevarande budgetår dispone

rats för slutbetalning i samband med statens övertagande av biblioteket 

vid Leufsta bruk. 

I enlighet med 1987 års proposition om forskning beräknar jag ytterliga

re I milj.kr. under anslagsposten 3. Högskolans kontaktorganisation m. m. 

Från anslagsposten 4. skall 200000 kr. användas för delfinansiering av 

två forskarstipendier. utdelade i samarbete med American Council of 

Learned Societies. Medlen disponeras av Svenska institutet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(28 798 000 + I 893 000 =) 30 691 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa siirski/Ja utg(til'r .för jiir.1k11ing.1ii11damå/ för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 30 691 000 kr. 

Övriga forskningsfrågor 

D 29. Forskningsrådsnämnden 

1987 /88 Utgift 
I 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

48 878 581 
50 984000 1 

52 738000 

Reservation 3750636 

'Av angivet bdopp har inte 357 000 kr. sttillts 1ill myndighetens disposition till t1.iljd 
av tilliimpningcn av en utgiftsram. 

Frän anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som forsknings

rädsnämnden (FRN) finansierar samt för nämndens förvaltning. 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1988/89 användas högst 

6 630000 kr. 

Sedan budgetåret 1979/80 disponerar FRN även en särskild kostnads

ram för finansiering av dyrbar utrustning för forskningsändamål under 

anslaget 1.3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 

m.m. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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An slagspost 

I. lnitining. samordning 
och sti.id a\' forskning 

1 Forskningsinforrnalillll 

Ltgift 

l··orsk ni ngsrådrnä 111 ndl'n 

1988/89 

~8 313000 
1~671000 

50984000 

lkriiknad iindring 
1989/90 

För.:dragamkn 

+ 840000 
j 414000 

t 1754000 

Forskningsradsnämndcn (FRN) tick enligt 1987 års forskningsproposition 

ett samordningsansvar för handikappforskningen. Nämnden anvisades 

också 2.5 milj. kr. för detta ändamål. Scktorsorgan med ans\'ar för forsk

ning och utveckling inom handikappomradct ålades samtidigt att tillsam

mans årligen ansl:i minst lika mycket till ändamålet. Medlen skulle förde

las via forskningsrådsniimnden. Vidare anfördes att forskningsråd och 

andra organ med engagemang inom området borde samordna sin anslags

givning med forskningsradsnämndcn. 

Regeringen uppdrog in nämnden att redovisa de samlade insatserna för 

handikappforskning under 1987/88. Av FRN:s redovisning framgår att 

nämnden själv till handikappforskning avsatt betydligt mer iin det direkt 

anvisade beloppet. medan tillskotten från sektorsorgancn iinnu inte nått 

avsedd omfattning. Den anslagstekniska konstruktionen har inneburit att 

de ekonomiska överläggningarna erbjudit betydligt mer av problem iin vad 

samarbetet i sakfrågorna gjort. Niimnden har utarbetat ett forskningspro

gram. som ocksa fungerat som en inbjudan till forskare att söka bidrag för 

handikappforskning. Ett flertal nya forskningsprojekt har härigenom kun

nat fi nansicras. 

Föredragandens Ö\'Cnäganden 

Forskningsrtldsnämnden (FRN) har gi\'it sitt arbete inom handikappområ

det en langsiktig inriktning för att med strikt upprätthallna kvalitetskrav 

ge forskningen både ökad bredd och volym. Jag utgår från att berörda 

forskningsstödjandc organ arbetar för att lösa eventuellt kvarstående fi
nansieringsproblem i enlighet med de av riksdagen beslutade riktlinjerna. 

Avgiften för det svenska medh;msskapet i Internationella institutet för 

tillämpad systemanalys (llASA). som hittills har bekostats från förevaran

de anslag hör fortsättningsvis utbetalas fran anslaget D 35. Europeisk 

forskningssamverkan . .lag beräknar l'll minskning av förevarande anslag 

med 3400000 kr. och en motsvarande höjning av anslaget Europeisk 

forskn i ngssam verkan. 

FRN och forskningsr[\den inom utbildningsdepartementets vcrksam

hetsomradc har framhållit nödvändigheten av att forskningsrådsorganisa

tionen förses med ny telefonväxel. Jag ber~iknar ett engångsanslag om 

I 500000 kr. för detta ändamål under förevarande anslag. 

Utöver lönc- och prisomräkning har jag i enlighet med 1987 års proposi

tion om förskning ber~iknat en forstiirkning om 1005000 kr. 

l'-1 Rik.1dagrn /'JSS/,W. J .1a111/. ,\r /00. lli/<1g<1 /() 
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Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrcvsrättcn föreslås slopad för 
FR N ( + 461 000 kr.) fr. o. m. ckn 1 juli 1989. Dessutom beräknar jag en 

ökad medelsanvisning med anledning av den förtindrade organisationen 
för rcdovisningscentralcr ( + 14 000 kr.). 

Med htinvisning till sammanställningen beräknar jag för nästa budgetar 
ettanslagom(50984000 ·1 I 754000=)52738000kr. 

Hcmstiillan 

.lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsk11i11gmids11iim11dt'11 for budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag av 52 7 38 000 kr. 

D 30. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1987 /88 Utgift 105 882 712 Reservation 2 545 251 
1988/89 Anslag 112 618 000 1 

1989/90 Förslag 124 354 000 
1 
"" angi\t:I helnpp har inte <101 \)(){) kr. ställts till myndighetens disposition till följd 

a\' tillämpningen a\· en utgif\sram. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) linansierar samt för 
rädets förvaltning. Inom ramen för HSFR:s anslag bestrids bl. a. kostna

derna för 16 tjänster som professor. tvä gästprofcssurcr och 35 forskar

tjänster. Från anslaget bestrids även kostnader för vissa doktorandtjäns
ter. För förvaltningskostnadcr får budgetåret 1988/89 disponeras högst 

5 170000 kr. 

An slagspost 

I. I lumanistisk-sa111h:ills
\'ctC11skaplig forskning 

1 Forskning om f'öruts:itt
ningar för och konsck\'cnscr 
a\' in format ionstcknolo~ins 
användning -

1988/8'! 

10<)656000 

2%2000 

112618000 

I I 11111a11 ist isk-sa mhii I /s1·et enskap/iga .f (1rsk 11 i ngsråd<'L 

Beräknad ändring 
I 9R'!l'!O 

. 8 808000 

+ 2928000 

+ 11736000 

Under en lång följd av år har det tidigare statens humanistiska forsknings

råd och därefter humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsradet 

(HSFR) stött arbetet med och publiceringen av Glossarium till medcltids

latinct i Sverige. Sedan mitten av 1960-talct är Vitterhetsakademicn hu
vudman. Arbetet bedrivs av docent Eva Odclman med placering vid 

riksarkivet (RA). HSFR föreslår att medel för vissa kostnader för projektet 

(295 000 kr.), vilka nu bestrids av HSFR. i fortsättningen anvisas under 

anslaget F 26. Riksarkivet och landsarkiven. HSFR har i denna fråga 

samrått med RA. 
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HSFR redovisar i en rapport regenngens uppdrag att i samråd med 

universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) utarbeta förslag till användning
en av de medel. som i enlighet med 1987 års forskningsproposition fr. o. m. 
budgetåret 1989/90 skall anvisas för grundläggande forskning rörande 

förutsättningar för och konsekvenser av informationsteknologins använd

ning. I rapporten ges även översikter över forskningsläget i dessa frågor 
inom olika ämnesområden av roreträdare för ett flertal discipliner. 

Rådets förslag tar sin utgångspunkt i den informationsteknologiska 

rorskningens mångvetenskaplighet och de problem och möjligheter som 

interdisciplinärt samarbete medför. Rådet anser att medlen till en början 

bör användas för kompetensuppbyggnad inom de nya forskningsområde

na. HSFR förordar därför att medlen till vidare läggs på rådet för att där 
delas ut till olika typer av projekt. tidsbegränsade tjänster på olika nivåer. 

seminarier och symposier. stipendier. studieresor. utbytesverksamhet. 
gästforskare. m. m. Ett kartläggningsarbete. där utvecklingen kontinuerligt 

bevakas. bör också inledas. Denna långsiktiga kompetensuppbyggnad 

syftar bl. a. till att ge rekryteringsunderlag för de fasta tjänster som bör 

tillkomma längre fram. 

R:idct föreslår att en redovisning per den 1 september 1992 av hur 

medlen uttnyttjats. bör ligga till grund för inriktningen av framtida förslag. 

Dessa bör utarbetas i samråd mellan rådet. UHÄ och andra högskolemyn

digheter och gälla vilken forskning som bör ta permanent stöd inom 

högskolan och vilka anslagsöverföringar som efter hand bör göras till 

högskoleanslagen. 

Föredragandens öwnäganden 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsr:ldet (HSFR) har sedan 

1985 disponerat medel för forskning om datateknikens användning. I 1987 

nrs forskningsproposition hörde forskning inom informationsteknologin 
till de prioriterade områdena. Vikten av kulturvetenskaplig forskning med 
denna inriktning betonades och HSFR:s resurser för sådan forskning öka

des. 
Forskningspropositionen innebar att fr. o. m. budgetarct 1989/90 ytterli

gare medel ställs till förfogande för förskning om förutsättningar för och 
konsekvenser av informationsteknologins användning. HSFR har i samar
bete mL·d universitets- och högskoleämbetet (UH.:\) på regeringens upp
drag utarbetat förslag rörande användningen a\· dessa medel. Förslaget 

innebiir att medlen under den närmaste trdtrsperioden disponeras av 

HSFR för stöd till forskningsprojekt och andra åtgärder med syfte att 

bygga upp kompetensen inom omr:ldet. 

För forskning om förutsättningar för och konsehenser av informations

teknologins användning finns få fasta tjänster inom det kulturvetenskapli

ga området. Tillkommande medel bör d~irför i första hand användas för att 

bygga upp en mer permanent forskningsorganisation. 

Rådets utredning är pä manga punkter mycket klargörande i fråga om 
\·ar de \'JSCntliga forskningsområdcna finns. både när det gäller sadan 

grundforskning som är av betydelse för informationstcknologiens förut-
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sättningar och sådan som väsentligen gäller konsekvenserna av dess an
vändning. Jag förordar att de tillkommande medlen används för att inrätta 
fyra tjänster som professor inom sådana ämnesområden att båda dessa 
inriktningar får ett likartat tillskott. Det är angeläget att dessa tjänster 
inrättas i breda ämnen, som på ett rimligt sätt kan utgöra ram för forskar
utbildning. 

Alltifrån tillkomsten av datorer med generella användningsmöjligheter 
har informationsteknologin haft ett nära samband med den moderna 
logiken. Teorier och formella system utarbetade inom logisk grundforsk
ning har visat sig väsentliga för utvecklingen av såväl hårdvara som 

mjukvara. Den logiska forskningen innefattar också sådant som ger per
spektiv på informationsteknologins användning. 

Inom lingvistiken bedrivs forskning inom en rad områden som interna
tionellt tillmäts central betydelse för utvecklingen av informationsteknolo
gin och rör förutsättningarna för dess användning. Språkvetenskaplig 

grundforskning, som ligger på ett högt teoretiskt och metodiskt plan och är 
inriktad på generella problem rörande människor och datorer. är väsentlig 
vid utformningen av framtidens informationsteknologi. 

Psykologin ställer den enskilda människan i centrum. För att utveckling
en av informationstcknikcn skall kunna styras på ett för människor gynn
samt sätt är det nödvändigt med viss grundläggande psykologisk kunskap. 
Psykologisk forskning arbetar exempelvis med frågor som rör motivation 
och stress. minne och inlärning, perception och kognition. Dessa och flera 
andra psykologiska forskningsområdcn framstår som mycket angelägna 
när informationsteknologin får en allt större genomslagskraft. 

Kommunikationsforskning innebär bl. a. ett studium av samspelet mel
lan datorer och datorsystem och deras mänskliga användare. sedda i sitt 
kulturella och sociala sammanhang. Vid institutionen för temaorienterad 
forskning vid universitetet i Linköping pågår inom temat Kommunikation 
studier inom en rad områden som är väsentliga för förståelsen av informa
tionsteknologins konsekvenser för människorna och för samhället. 

Jag förordar mot bakgrund härav att principbeslut fattas om inrättande 
av professurer i logik. lingvistik och psykologi samt av en professur place
rad vid temaorganisationen vid universitetet i Linköping. Jag kommer i 
annat sammanhang att foreslå regeringen att uppdra åt HSFR och UHX 
att komma med förslag till den närmare inriktningen av tjänsterna och 

också bedöma om benämningarna av dessa bör preciseras ytterligare. 
Myndigheterna bör också lämna förslag i fråga om placeringen vid högsko

leenheten av de tre förstnämnda tjänsterna. För att ge tid för utarbetande 
av dessa förslag hör tjänsterna inrättas den 1 juli 1990. För var och en av 
tjänsterna bör fr. o. m. budgetåret 1990/91 anvisas I milj. kr. 

lJnder budgetåret 1989/90 bör särskilda medel for forskning om förut
sättningar för och konsekvenser av informationsteknologins användning 
anvisas under förevarande anslag . .lag har beräknat sammanlagt 5 890000 
kr. för detta under anslagsposten 2. Denna bör med hänsyn härtill ges den 
iindrade benämningen Forskning om förutsättningar för och konsekvenser 
av införmationsteknologins användning. 

Vid riksarkivet bedrivs ett långsiktigt forskningsprojekt i syfte att skapa 
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ett glossarium till medeltidslatinct i Sverige. HSFR har bidragit till finansi

ering av detta. Jag anser det motiverat att medel för detta projekt i 

fortsättningen anvisas under anslaget till riksarkivet. Jag beräknar därför 

en minskning av förevarande anslag med 295 000 kr. Statsrådet Göransson 

kommer i det följande att föreslå en ökning av anslaget Riksarkivet och 

landsarkiven med motsvarande belopp. 

Utöver löne- och prisomräkning har jag i enlighet med 1987 års proposi

tion om forskning beräknat en förstärkning om 4 388 000 kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreshl.s slopad för 

HSFR ( - 258 000 kr.) fr. o. m. den I juli 1989. Dessutom beräknar jag en 

ökad medelsanvisning med anledning av den förändrade organisationen 

för redovisningscentraler ( + 17 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(l 12618000 -T- 11736000=)124354000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor i enlig

het med vad jag har förordat. 

2. till H111111111is1isk-samhiil/srerenskapliga .tärskni11gsrädl'f för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 124 354 000 kr. 

D 31. Medicinska forskningsrådet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
l 989/90 Förslag 

211 800736 
234861 000 1 

249 202000 

Reservation 8813693 

'i\\' angiH'l b..:lupp har inte l 5::!7000 kr. st:illts till myndighetens disposition till 
lliljJ a\' tilllimpningen a" en utgiflsram. 

Friin anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska 

forskningsrådet (MFR) finansierar samt för MFR:s förvaltning. Inom 

ramen för MFR:s anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 9 tjänster som 

professor och 35 forskartjänstcr. Från anslaget bestrids även kostnader för 

vissa doktorandtjänster. För förvaltningskostnader får budgetåret 1988/89 
användas högst 4 190000 kr. 

Föredragandens öven·äganden 

Riksföreningen mot cancer (RmC) har beslutat att ställa medel till förfo

gande för inrättande av en professur i cancerepidemiologi. RmC önskar att 

lokaliseringen av tjänsten ska fastställas i enlighet med förste innehavarens 

önskemål. Sedan innehavaren utsetts och lokaliseringen fastställts avser 

RmC att ställa medel till den aktuella högskoleenhetens förfogande. RmC 

har anhållit att utbildningsdepartementet på lämpligt sätt medverkar till 

att beslutet realiseras. 

Riksföreningens skrivelse har remitterats till universitets- och högskole

ämbetet (lJllÄ) och medicinska forskningsrådet (MFR). UHÄ föreslår. 
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efter hörande av universiteten och karolinska institutet. att regeringen 
uppdrar åt medicinska forskningsr{ldet att ombesörja lcdigförklarande av 

tjänsten och beredning av förslag till innehavare. De sakkunniga bör enligt 

ämbetet utses efter förslag av övriga berörda forskningsråd och ovannämn

da remissinstanser. I remissyttrandena understryks enligt ämbetet att can

cerepidemiologi är ett angeläget forskningsområde. RmC:s initiativ anses 

mycket välkommet. Det bekräftas att rekryteringsundcrlaget till professu

ren är gott. MFR har tillstyrkt RmC:s förslag. 
För egen del får jag anföra följande. Donationen fyller ett vällovligt 

syfte. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att inrätta en 

professur benämnd Cancerfondens professur i cancerepidemiologi. Jag 

avser vidare att föreslå regeringen att ge MFR i uppdrag att i samr:id med 

RmC handha tillsättningsförfarandct för professuren. 

Utöver löne- och prisomräkning har jag i enlighet med 1987 års proposi

tion om forskning beräknat en förstärkning om 4 160000 kr. 
fag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslas slopad för 

medicinska forskningsrådet ( + 231 000 kr.) fr. o. m. den I juli 1989. Dess

utom beräknar jag en ökad medclsanvisning med anledning av den föränd

rade organisationen för redovisningscentraler ( + 32 000 kr.). 

För MFR beräknar jag för nästa budgetar ett anslag om totalt 

249 202 000 kr. vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budget

år med 14341000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 

att till .\frdici11.1ka .fi1nkningsrådt't för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett reservationsanslag av 249 202 000 kr. 

D 32. Naturvetenskapliga forskningsrådet 

1987/88 Utgift 331032103 Reservation 25 328 596 
1988/89 Anslag 322 123 000 1 

1989/90 Förslag 342 655 000 
1 A\ angi\t:t belopp har inlt: I 6-t2 000 kr. stlillls till myndight:trns disposition till 
följd av tillämpningt:n :1\ t:n utgiftsram. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den forsbingsvcrksamhet som 

naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) finansierar samt för NFR:s för

valtning. Inom ramen för NFR:s anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 16 

tjänster som professor. en gästprofessur och 75 tjänster som forskare. Fr:in 

anslaget bestrids även kostnader för vissa doktorandtjänster. För förvalt

ningskostnader får budgetåret 1988/89 användas högst 12 720000 kr. 

Na t 11 rrl'f ('/lskapf iga ./ilrsk 11i 11gsri11i<'l 

NFR föreslar att en ny professur. personlig för Surendra Saxena. inrättas i 

ämnet teoretisk geokemi. 
Rådet föreslår en överföring av I, 0 milj. kr. till anslaget Matematisk-
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naturvetenskapliga fakulteterna för vissa driftkostnader för synkrotron

ljusanWggningen vid MAX-laboratoriet vid universitetet i Lund. Rådet 
föreslår vidare att 2. 0 milj. kr. överförs till anslaget Europeisk forsknings

sam\"L"rkan för kostnaderna för den europeiska synkrotronljuskällan 
ESRF. som nu byggs i Frankrike. 

Föredragandens Öl0er\'äganden 

Av anslaget utgör 9.1 milj. kr. medel som avräknats den av riksdagen 
fastställda mcdelsramcn för energiforskning för de svenska insatserna 

inom området tcrmonukleär fusion och plasmafysik. 

Jag avser att. med utgd.ngspunkt i naturvetenskapliga forskningsrådets 

(NFR) förslag. senare föresla regeringen att den I juli 1989 inrätta en tjänst 

som professor i ll'orctisk geokemi. personlig för Surcndra Saxena. Kostna

derna för tj~insten skall bestridas inom ramen för de medel som disponeras 

av rådet. 

Regeringen har den 26 juli 1988 godkänt rådets och universitetets i 

Linköping förslag om upphandling av en superdator. CRAY XMP/48. 

Upphandlingen pågår för närvarande och datorn kommer att installeras 

varen 1989. Regeringen har den 6 oktober 1988 meddelat bestämmelser 

för ett superdatorccntrum i Linköping. Detta skall vara en nationell forsk

ningsanläggning och ha till syfte att främja utnyttjandet av superdatorer i 

forskningen. 

Planering pd.går också för anskaffning av superdatorkapacitet på andra 
orter. Som statsministern framhöll i 1987 års forskningsproposition är i ett 

längre perspektiv en eller flera superdatorer nödvändiga för en vidare 
ut veckling av svensk forskning. Under de senaste aren har viktiga, steg 

tagits. inte minst genom de insatser och åtgärder jag nyss nämnt. Mot 
bakgrund av att alla superdatorer. även de som inte formellt har status av 

nationdl forskningsanläggning. i praktiken kommer att utnyttjas av fors
kare från skilda universitet och högskolor. finns anledning överväga beho
vet av sam planering och samarbete. Det är nödvändigt att våra begränsade 
resurser för detta slag av dyrbar datoranvändning utnyttjas på ett rationellt 
och effektivt sätt. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen 
att NFR får i uppdrag att i samverkan med forskningsrådsnämnden och 
andra berörda organ överväga om· särskilda åtgärder erfordras för nationell 
samordning. Uppdraget bör redovisas senast i samband med förslagen 

inför 1990 års forskningsproposition. 

Jag biträder rådets förslag att medel för vissa driftkostnader för MAX
lahoratorict vid universitetet i Lund fortsättningsvis bör anvisas från 

anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna ( - 1025000 kr.). 

Jag har tidigare beräknat medel för ändamålet under det anslaget. 

Rådet har föreslagit en överföring av medel för det svenska deltagandet i 

den europeiska synkrotronljuskällan. ESRF till anslaget D 35. Europeisk 
forskningssamverkan. Denna fråga bör behandlas i anslutning till andra 

fr<'igor rörande det europeiska forskningssamarbctct i 1990 års forsknings

proposition. Kostnaderna bör även under budgetåret 1989/90 bestridas 

från förevarande anslag. 
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Regeringen har den I september 1988 utsett NFR till svenskt kontaktor- Prop. 1988/89: I 00 
gan med de europeiska gemenskapernas s. k. SCIENCE-program. Jag räk- Bil. I 0 
nar med att Sverige fr. o. m. budgetåret 1989/90 deltar som en fullvärdig 

medlem i programmet. Genom en underhandsöverenskommelse med EG 

kommer det emellertid redan under våren 1989 att finnas möjligheter för 

deltagande av svenska forskare och institutioner. 

Utöver lönc- och prisomräkning har jag i enlighet med 1987 års proposi
tion om forskning beriiknat en förstärkning om 5, 5 milj. kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrättcn föreslås slopad för 

naturvetenskapliga forskningsrådet ( + 289 000 kr. l fr. o. m. den I juli 

1989. Dessutom beräknar jag en ökad medclsanvisning med anledning av 
den förändrade organisationen för redovisningscentraler ( + 10000 kr.). 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 342 655 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Naturretl'nskapliga jiJrskningsråder för budgetåret 1989/90 

anvisa ett rescrvationsanslag av 342 655 000 kr. 

D 33. Polarforskning 

1987 /88 Utgift 5 305 629 Reservation 5 771 899 
1988/89 Anslag 11 764000 1 

I 989/90 Förslag 12 639 000 
1 Av angivet hdL>pp har inte 21 000 kr. ställts till mynJighl'lens disposition till följd 
av tillämpningl'n av L'Il utgiftsram. 

Frän anslaget bestrids vissa kostnader tör planering och genomförande 
av svensk polarforskningsverksamhet i Arktis och Antarktis. 

PolarfiJrsk 11 i ngssck rctariatet 

Prisutvccklingen säväl internationellt som inom landet är av avgörande 
betydelse för sekretariatets möjligheter att genomföra den planerade verk
samheten. 

Föredraganden 

Sverige har den 21 september 1988 upptagits som konsultativ part i An

tarktisfördraget. De pågående svenska forskningsinsatserna har varit en av 

förutsättningarna för detta. Innevarande budgetår genomförs exempelvis 

Sveriges genom tidernas största Antarktisexpedition. Antarktissatsningen 

har utgjort tyngdpunkten i den svenska polarforskningen för den pågående 
planeringsperioden. Jag räknar dock med att Sverige inför den planerings

period som bö1jar budgetåret 1990/91 åter bör ge forskning i vårt eget 
näromräde Arktis större uppmärksamhet. 

Jag har för pris- och löneomräkning beräknat 6 75 000 kr. Jag har härvid 
tagit hänsyn till den internationella prisutvecklingcn. 296 



Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstehrevsrlillen föresli:ls slopad för 
polarforskningssekretariatet ( + 37 000 kr.) fr. o. m. den I juli I 989. Dess
utom beräknar jag en ökad medelsanvisning med anledning av den föränd
rade organisationen för redovisningscentraler ( + I 38 000 kr.). 

För nästa budgetår heräknar jag anslaget till 12 639 000 kr. 

I lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till f'ofm:fi1rskni11g för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva
tionsanslag av 12 639 000 kr. 

D 34. Rymdforskning 

1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

25 4 70000 1 

27 300000 
'i\\' angi\'ct hdopp har inte 87000 kr. stiillts till myndighctrns disposition till följd 
a,· tilliimpningcn a\' l"ll utgilisram. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den grundforskning som statens 

delegation för rymd verksamhet finansierar. 

S1a1e11s dl'lcgation.tdr rymdl'erksamhet 

Rymdforskningen i Sverige omfattar forskning med hjälp av satelliter. 

sondraketer och ballonger. Statens delegation för rymdverksamhet (DFR) 
fördelar anslag till forskargrupper vid forskningsinstitut. universitet och 

högskolor. 

Föredragandens öwrväganden 

I enlighet med 1987 :i.rs proposition om forskning har jag beräknat 456 000 
kr. som en allmän förstärkning av rymdforskningen. Dessutom beräknar 

jag en ökad medclsanvisning med anledning av den förändrade organisa
tionen för redovisningseentraler ( + I 8 000 kr.). 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat I 443 000 kr. 
För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 27 300000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ry11u(fi>rskni11g för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag av 27 300000 kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
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D 35. Europeisk forskningssamverkan 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

231 307 440 
248081 000 
259 907 000 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i den europeis

ka rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program (jfr prop. 1974: I 

bil. 10 s. 343. UbU 13. rskr. 121) samt för Sveriges bidrag till Esrangc 

specialprojekt (prop. 1972: 48 bil. l. UbU 27. rskr. 217). Kostnaderna för 

Sveriges deltagande i ESA:s grundprogram och tillämpningsprogram be

strids från anslag under industridepartementets huvudtitel (prop. 1972: 48 

bil. 2. NU 37, rskr. 216). Statens delegation för rymdvcrksamhct (DFR) är 
svenskt kon taktorgan bl. a. för samarbetet inom ESA. 

Från anslaget bestrids vidare kostnader för Sveriges deltagande i den 

europeiska kärnforskningsorganisationcn (CERN) (jfr prop. 1953: 127. SU 

77. rskr. 167 samt prop. 1970: 182. SU 224. rskr. 439). den europeiska 

organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen 

(ESO) (jfr prop. 1961: 138. UU 3. rskr. 253). det allmänna programmet 
inom den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM) (jfr prop. 

1968: I bil. I 0. SU 41. rskr. 114) samt dess program för ett europeiskt 

laboratorium för molekylärbiologi (EMBL) (jfr prop. 1973: I bil. 10. UbU 
10. rskr. 108). Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) är svenskt kon

taktorgan med dessa organisationer. 
Från anslaget bestrids också kostnaderna för Sveriges samarbete med de 

europeiska gemenskaperna (EG) inom området styrd tcrmonuk!eär fusion 

och plasmafysik. Naturvetenskapliga forskningsrådet är svenskt kontakt

organ med EG i detta sammanhang. 
Från anslaget hestrids kostnaderna för tull- och mervärdcskatt på viss 

utrustning för Europcan lncohcrcnt Scattcr Facility (EISCAT). 

I. Bidrag till det europeiska 
rymdorganets ( [S:\) VL'ten
skapliga prngram. tlirslags\'iS 

, Bidrag till Esrange 
speci;I projekt .. ti~r.1/ugsris 

J. Bidrag till CERN. ESO. 
( TB\1 uch Flv1BL.fi"irs/ag1ri1 

-1. Bidrag till fusionssam-
arhete med EG./iin/ag1Ti.1 

5. Bidra),'. till ll:\S.\. 
1;·;,.,/(l~.\\'t.\ 

6 .. Bidrag till EISC:\ T 
Scientilic :\ssociation. 
.tiirs/<1gs1·is 

l. tgift 

198~/89 

-19!\19000 

X537000 

136025000 

53000000 

700000 

248081000 

Beriiknad iindring 
1989/90 

Föredraganden 

~ -18.l'IOOO 

166000 

~ 2 921000 

500000 

+ :1-100000 

or 
.. 11826000 

Prop. 1988/89:100 
Bil. l 0 
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Statl!ns de/egationför 1ymdl'erksamhl't 

ESA:s vetenskapliga program. som utgör ett obligatoriskt program för 

samtliga i ESA deltagande länder. innehåller egna vetenskapliga satellit

projekt samt samarbetsprojekt med andra organisationer t. ex. NASA. 

Delegationen beräknar det svenska bidraget till ESA:s vetenskapliga 
program budgetåret 1988/89 till 54 660000 kr. 

Driften av sondraket- och ballongfältet Esrange garanteras genom avtal 

mellan Frankrike. Västtyskland. Schweiz och Sverige. I enlighet med detta 

beräknar delegationen det svenska bidraget till verksamheten vid Esrange 

för budgetåret 1988/89 till 8 703 000 kr. 

N a 1111'1'1!/l'llskapliga .fiJrskn i ngsrådet 

NFR beräknar att kostnaderna för Sveriges deltagande i CERN budget:iret 

1988/89 kommer att uppgå till 1170 I 0 000 kr. Kostnaderna för deltagan

det i ESO beräknas till 9 378 000 kr. Deltagandet i CEBM och EMBL 
kostnadsberäknar r:idet till I 373 000 kr. resp. 5 858 000 kr. De angivna 

beloppen innefattar kostnader för svenskt deltagande i sammanträden 

inom de olika organisationerna. 

NFR beräknar kostnaderna för svensk medverkan i EG:s fusionsforsk

ningsprogram till 52 570000 kr .. vilket innebär en minskning med 430000 

kr. 

Föredragandens Öl·enägandcn 

Från detta anslag bestrids kostnader för medlemsavgifter till vissa interna

tionella forskningsorganisationer där beslut om deltagande har fattats av 
regering och riksdag. 

Jag har vid min anmälan av anslaget D 29. Forskningsrådsnämnden 
föreslagit att kostnaderna för det svenska deltagandet i Internationella 

institutet för tilliimpad systemanalys. IIASA i Wien. fortsättningsvis skall 
anvisas under förevarande anslag då IIASA uppfyller de kriterier jag 
nämnt. Jag har diirför tagit upp kostnaderna för medlemskapet under en 

. ny post under detta anslag. 

Den europeiska kärnforskningsorganisationen. CERN. har under år 

1988 genomfört en omfattande översyn av sin organisation i syfte att 

åstadkomma en effektivare verksamhet. Samtidigt pågår ett intensivt tek

niskt och vetenskapligt arbete med att färdigställa den nya acceleratorring 

som kommer att ytterligare befästa CERN:s ställning som världsledande 

laboratorium inom partikelfysiken. De rationaliseringar som görs tillsam

mans med det ökade nyttjandet leder emellertid till att användarna kan få 
svarigheter att optimalt utnyttja anläggningen. bl. a. beroende på lokal

och serviceproblem. Jag förutsätter att naturvetenskapliga forskningsrådet 

i sitt underlag till 1990 ars forskningsproposition ger förslag till hur det 

svenska utnyttjandet av CERN kan ytterligare förbättras. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 
att till /:"uropeisk .fi>rskni11gs.1wm·erkan för budgctäret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag av 259 907 000 kr. 

D 36. Manne Sicgbahninstitutet för fysik 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

21937425 1 

15 356000' 
16 059 000 

Reservation -27440Y ~ 

'.·\nslagen forskningsinstitutet tör atoml~·sik: hir\'altningskostnadcr och forsk
ningsinstitutet föratoml~sik: :'vlaterid m. m. 
2 

. .\nslaget Forskningsinstitutet för atomfysik: :'vlateriel m. m. 
' . .\\ angin·t b..:lopp har inte 117000 kr. ställts till myndighetens disposition till följd 
av tilEimpningen a,· en utgilisram. 
·
1 N~ir statsbudgetrns utfall för budget:iret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel för vissa merkostnader for löner. 

För institutet gäller förordningen ( 1988: 734) med instruktion för Man

nc Sicgbahninstitutct för fysik. Enligt instruktionen skall institutet bedriva 

forskning och utbildning inom atomfysik i vid bemärkelse. särskilt den 

acceleratorbaserade atom-. kärn- och clementarpartikclfysiken med an

gränsande områden. Universitets- och högskoleämbetet är central förvalt
ningsmyndighet för institutet. 

Föredragandens öwn·äganden 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
Manne Siegbahninstitutet för fysik ( + 86 000 kr.) fr. o. m. den I juli 1989. 
Dt:'ssutom beräknar jag en ökad mcdelsanvisning med anledning av den 

förändrade organisationen för redo\'isningscentraler ( + 16 000 kr.). 
För pris- och löncomräkning har jag beräknat 718 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Manne Siegbahninsti111tet .fi'ir.f.i•sik för budgetåret 1989/90 

an\'isa ett reservationsanslag av 16 059 000 kr. 

D 3 7. l nstitutet för rymdfysik 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

20943 902 
21673000 1 

25 880000 

Reservation - l 746 548 2 

' A' angivet bdopp har inte 1.n 000 kr. ställts till myndighet..:rnas disposition till 
följd av tillämpningrn av en utgiftsram. 
2 När statsbudgetens utfall för budgctaret 1987/88 fastställdes hade regeringen inte 
fattat beslut om medel tör\·issa merkostnader för löner. 

Institutet för rymdfysik (IRF) har enligt förordningen ( 1988: 1200) med 
instruktion för institutet till uppgift att bedriva och främja forskning samt 

Prop. 1988/89: I 00 
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mät- och registreringsverksamhet inom området rymdfysik. IRF bedriver 

verksamhet vid observatoriet i 1'.iruna och jonosfärobservatorierna i Lyck
sele och Uppsala och skall vidare inom sitt verksamhetsomr:.lde medverka 

i forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå. 
Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighct för 

institutet. 

Föredragandens öwnäganden 

Institutet har genom propositionen om särskilda regionalpolitiska insatser 

i Norrbottens län m. m. (prop. 1987/88:86) anvisats 3 100000 kr. på 

tillläggsbudget till statsbudgeten för budgetaret 1988/89 som en förstärk

ning av institutets forskning, bl. a. ror en professur i rymdfysik. Propositio

nen innebär att institutet får en permanent förstärkning. Till följd härav 
beräknar jag för nästa budgetår motsvarande medel under förevarande 

anslag. 

Vid institutet finns för närvarande en tjänst som professor i rymdfysik 

till vilken fi.)reståndaruppgiften är knuten. Tjänsten är personlig ror Bengt 

Hultqvist. Den personliga tjänsten bör nu omvandlas till en fast tjänst. Jag 

förordar att en tjänst som professor i rymdfysik inrättas den I juli 1989 

med Hultqvist som förste innehavare. Jag förutsätter dock att Hultqvist sä 

länge han innehar tjänsten är förestilndare för institutet. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 

institutet för rymdfysik ( + 186000 kr.) fr.o. m. den I juli 1989. Dessutom 

beräknar jag en ökad medelsanYisning med anledning av den förändrade 

organisationen för redovisningsccntraler ( + 28 000 kr.). 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat I 030 000 kr. 

Hemställan 

.lag hemst~illcr att regeringen fi"ireslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor i enlig

het med vad jag förordat. 

2. till !11.11i1we1 .för ry11u/f_i-.1·ik för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
rescrvationsanslag av 25 880000kr. 

D 38. Vissa bidrag till forskningsverksamhct 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14913000 
15765000 1 

16491000 
1 A ,. angil'<:t b.:lopp har inte 70000 kr. ställts till myndighL·tcrnas disposition till 
följd al' i:n utgiftsram. 

Under anslaget beräknas de statliga bidragen till Internationella meteo

rologiska institutet i Stockholm. Vetenskapsakademien samt Riksför

cningen mot cancer. 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: I bil. 

I 0 s. 697. SU 8. rskr. 8) har enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj:t 
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elen 29 clecL·mbcr J 9.56. till uppgift att bedriva forskning i meteorologi och 

diirmed sammanhiingandc ämnL~n samt att främja internationellt veten

skapligt samarbete på meteorologins område. Bidrag till institutets verk

samhet beräknas under förevarande anslag. 

Från anslaget utgitr bidrag till Vetenskapsakademiens centrala verksam

het och till driften av vissa av dess institutioner (jfr prop. 1973: .59. Ubll 

20. rskr. l 34). 

Anslagspns! 

I. Bidra1.: till lntn11::t1ionc·lla 
m<.:lel;r<ilngiska in st it utc·t 
iStodhnlm 

, Bidrag till Vctcnskaps
akad.:mic·n 

3. Bidrag till Riksf(irc·ning.:n 
mot c·anc.:r 

l'tgift 

I ·e11•11.1k11psakade111ie11 

I 2-10000 

11525000 

3000000 

15765000 

Beräknad iindring 
1989/llO 

I"'i.in:dragandcn 

+ 70000 

+(>56000 

of 

726000 

Utvecklingen av det statliga bidraget har inte motsvarat kostnadsökning

arna för ,·aror och tjänster under en följd av :'lr. Detta har fått negativa 

konsekvenser för verksamheten. Vetenskapsakademien hemstiillcr för 

budgetåret 1989/90 om ett anslag om 13 910 000 kr. 

Akademiens förslag innebär följande. 

I. Kompensation för pris- och löneutvcckling ( + l I 0.5 000 kr.). 

2. Ökat anslag för internationellt samarbete samt vissa resursförstärk

ningar till Vetenskapsakademiens vetenskapliga stationer. 

Rik\'/i"ircningrn 11101 l'Wlcer 

Riksforeningcn mot cancer hemställer om statsbidrag för budgct<'irct 

1989/90 med 3 milj. kr. Bidraget avses användas till fortsatt information 

om cancerforskningens läge och resultat samt om cancersjukdomarnas 

uppkomst. förebyggande. symptom och behandling. 

Föredragandens Ö\'Cnäganden 

Med hänvisning till sammanställningen bcriiknar Jag anslaget till 

(15 76.5 000 + 726 000 =) 16 491 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att rcgering.:n föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till ji1rsk11i11gsrl'rksa111het för budget:lrct 

1989/90 anYisa ett rescrvationsanslag av 16 491 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
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D 39. Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

9878721 1 

9974000 1 c 

11 160000 
'.\nslagd (i 4. Arkivl'l for ljud l>Ch bild: Förvaltningskostnackr 
·' .-\v angiv.::t belopp har intl' 54000 kr.st:illts till myndighetens disposition till följd 
av till:impningrn av rn utgilisram. 

Arkivet för ljud och bild har enligt sin instruktion ( 1988: 342) bl. a. till 
uppgift att bevara och tillhandahalla sadana ljud- och bildupptagningar 
som anges i lagen ( 1978: 487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och 
bildupptagningar. 

.-\nslagspnst 

I. Fi\n altningskostnadrr 
(dlira\· liinL'kostnadrr) 

2. Lokalkost nadrr 
J. Bandkostnadrr 

l !gift 

ArkiYet för ljud och bild (ALB) 

1988/!)9 

6454000 
t5J91000) 

I 597000 
I 923000 

9974000 

Hrr:iknad fodring 
1989/QO 

Fiirrd ragandL'Tl 

+ 574000 
(- 563000) 

I 262000 
350000 

t· I I 16UOOO 

ALB: s anslagsframställning innebär i hurndsak följande. 
1. ALB framhaller att arkivets resurser var för knappt tilltagna när 

myndigheten inrättades. Arbetsvolymen har dessutom efter hand ökat 
kraftigt. ALB har därför varit tvunget att rationalisera i högre grad än vad 
det formella rationaliseringskravet motsvarar. ALB anser därför att 
huvudförslaget inte skall tillämpas. Om en besparing iindå måste vidtas 
kan enligt ALB: s mening. varken förvaltnings- eller lokalkostnaderna 
minskas. varför endast anslagsposten Bandkostnader återstår. ALB anser 
dock att en minskning av denna anslagspost skulle innebiira svårigheter att 
med god kvalitet bevara SVL'nska TV-program. 

2. ALB begär ml'dcl för en permanent personalförstärkning om sam
manlagt tre heltidstjänstcr med uppgifter inom teknik, förvärv och katalo
gisering samt förskarserviec. Resursförstärkn i ngcn mot i ve ras med att den 
är nödviindig för att /\LH skall kunna leva upp till de åtaganden som ligger 
i 1978 års beslut om att inrUtta AI.B. (+ 600000 kr.) 

3. ALB begiir ökade medel för bandkostnader till följd av ökad siind
ningstid i och med lokalradions övergimg till I' 4 ( + 350000 kr.) och 
iindringar föranledda av lokalradions övcrgang till DAT-bandning 
(-i 600000 kr.). 

4. ALB föreslår att arki\'et byter namn till statens mcdiaarkiv. 

Föredragandens öven·iigandcn 

lnnc\arandc budgetår anvisas medel för verksamheten under a\'snittet G. 
Massmedier m. m. (anslaget Ci 4. Arkivet för ljud och bild: Förvaltnings-
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kostnader). ALB utnyttjas i första hand för forskning. Anslaget till ALB Prop. 1988/89: 100 
hör därför fortsättningsvis hehandlas i anslutning till övriga anslag till Bil. 10 
l'orsknings~indam:1I. Jag har i denna fraga samratt med statsrådet Görans-
son. 

Vid min medclsheräkning har jag tillämpat ett hegränsat huvudförslag. 

ALB hör enligt min mening erhålla ökade medel för att täcka bandkost

nader. 

Ljud och bildbevarandekommitten ( U 1986:0 I) avslutade sitt arbete 

hösten 198 7 genom att överlfönna betänkandet (SOU 1987: 51) Ljud och 

bild för eftervärlden. Betänkandet har därefter remitterats. Utredningens 

förslag bör behandlas i 1990 års forskningsproposition. 

Riksdagen beslöt i maj 1987 (KrU 1986/87: 16. rskr. 289) att godkänna 

regeringens förslag i propositionen 1986/8 7: 80 om forskning (bil. 6 s. 

161 - 162) att ALB skall få möjlighet att upprätta en av arkivet föreslagen 

fortlöpande nationaldiskograli. 

Arbetet med nationaldiskografin påbörjas vid årsskiftet 1988/89. För 

budgetåret 1989/90 beräknar jag en ökning av anslaget till ALB med 

128000 kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 

ALB ( + 31 000 kr.) fr. o. m. den I juli 1989. Dessutom beräknar jag en 

ökad medclsanvisning med anledning av den förändrade organisationen 

för redovisningscentraler ( -t- 18 000 kr.). 

I lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ..lrkiret Ji:ir ljud och bild: Färrnlt11ing1ko.1'/1wdcr för budgct-
3.ret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag pa 11 160000 kr. 

D 40. Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhct m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

241 097 1 

408000 1 

432000 

Reservation 500093 

1 Anslaget G 5. Arkivet för ljud och bild: lnsamlingsverksamhct m. m. 

Från anslaget bekostas dels arkivets för ljud och bild (ALB) verksamhet 

med förvärv av äldre ljud- och bildmaterial samt andra ljud- och bildupp

tagningar som ALB införlivar i sina samlingar. dels materialunderhåll och 

ersättningsanskaffning av viss apparatur. 

Arkh·et för ljud och bild 

1. ALB begär medel för oförändrad verksamhet. 
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Föredragandens överväganden 

Innevarande budgetår anvisas medel för verksamheten under anslaget 
G 5. Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m. m. 

Vid min medelsberäkning har jag räknat med viss kompensation för 
prisutveckl ingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Arkive1 .for ljud och bild: lnsamlingsl'erksamhet m. 111. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett rcservationsanslag av 432 000 kr. 

20 Rik.1dag,·11 /988/89. I sam/. .\'r 101!. !Ji/aga JO 
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E. STUDIESTÖD M. M. 
Anslagsteknisk förändring 

För innevarande budgetår har kostnader, dels för avskrivning med 25 % av 

kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörelsen 

( 1961:384) om avskrivning av lån för studier. dels för avskrivning i de fall 

l:intagarcn avlidit eller varaktig bctalningsoförmåga inträtt. betalats ur 

anslaget E 7. Kostnader för avskrivning och inlösen av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti. Anslaget upphör fr. o. m. budget:iret 1989/90 och 

medel för ändamålet tas i fortsättningen upp under anslaget E 4. Studieme

del m. m. Som en konsekvens härav ändras det tidigare anslaget E 8. 

Bidrag till vissa studiesociala ändarna I till E 7. 

E 1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

113289177 
107494000 1 

107 152000 
1 Av anslagl't för budgetilret 1988/89 har n2000 kr. inte ställts till centrala studic
stöd>nlimndrns disposition till följd av att en utgiftsram har tillämpats. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen (1988:502) 

med instruktion för centrala studiestödsnämnden central förvaltnings

myndighet för studiesociala frågor. Nämnden är chefsmyndighet för sex 

studiemedelsnämnder och 24 vuxenutbildningsnämnder. Delegationen för 

utländska studerande handlägger frågor rörande utländska studerandes 

principiella rätt till svenskt studiestöd. 
Studicmcdclsnämndcrna (SMN) handhar ärenden om studichjälp och 

studiemedel. för studiemedelsnämnderna gäller en särskild instruktion 

(1988:1196). 
Yuxenutbildningsnämnderna (VUN). en i varje län. handhar ärenden 

om vuxenstudiestöd. timersättning och statsbidrag till uppsökande verk
samhet på arbetsplatser. För vuxenutbildningsnämnderna gäller en sär
skild instruktion ( 1988: 1197). 
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C 'rn 1 ra/a 11wliesriid\'llä11111de11. s111dil!medd\'llä 111 ndema och 
rnxen 111 bi li/11ingsnä111 ndenw 

Anslag 

1-'"i.ir\'alt ningskostnadcr 
(\'ara1· engangsan\'is
ning) 

lnkon;ster fr:ln atcrbc
tal ni ngs\'crksa m het en 

,\nslag c~iligt stats
budgeten 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Före
draganden 

l-150')-1000 1 -5968000 

( 15 300000) (- 2 800()00) 

37 600tJOO -6 310000 

IOH94000 1 
- 342000 

1 :h angi\'ct bl'iopp har 722 000 kr. inte ställts till centrala studiestödsnämndens 
dispositiLm till följd ;J.\' tillämpningcn :J\' en utgiftsram. 

39 200000 kr. av utgifterna under anslaget rör administration av och 

information om vuxenstudiestöden och täcks av medel från vuxenutbild

ningsavgiften. 

Centrala studiestödsnämnden 

I. Pris- och löncomräkning sker i regeringskansliet. 

2. För verksamheten vid CSN, SMN och YlJN har CSN tillförts medel 

enligt en rambudget för perioden 1987/88 - 1989/90. I denna anslags

framställan preciserar och hemställer CSN om medel för 1989/90. 

3. CSN föreslår att myndigheten fo.r tillgodoräkna sig ackumulerade 
besparingar med 2 183 000 kr. 

4. CSN föreslår att myndigheten tillförs medel med 60000 kr. för avgif
ter till företagshälsovården. 

5. CSN föreslår att myndigheten tillförs medel med 2 800000 kr. för 
utvecklingskostnader avst:ende det nya åtcrbctalningssystemct. 

6. CSN föreslar att myndigheten tillförs medel med, dels 945 000 kr. av

seende driftskostnader för det nya studiemeddssystcmct. dels ytterligare 
7 245 000 kr. avseende driftskostnader för det nya ätcrbetalningssystemet. 

CSN har i en skrivelse den 14 september 1988 redovisat regeringens 
uppdrag a1·scende avgiftsfinansiering av äterbctalningsverksamheten vid 

myndigheten. Över redovisningen har riksrcvisionsverket yttrat sig den 20 
oktober 1988. 

Föredragandens Ö\·erväganden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) ingår enligt direktiv utfärdade av 
regeringen den 10 oktober 1985 i den särskilda försöksverksamheten med 

t rdriga hudgetramar för vissa myndigheter. 

CSN lämnade varen 1986 en särskild rapport med ett preliminärt 

hurndförslag för hela myndighetsanslagct för budgetåren 1987/88 
1989/90. 

Efter förslag i 1987 ärs budgetproposition (prop. 1986/87:100 bil. 10 
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sid. 304 IT., Stl/ l l, rskr. 176) godtog riksdagen CSN:s huvudförslag för 

perioden med en total real minskning av utgifterna med 5 % under treårs
perioden fördelade med ca l ,65 % vardera året. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 har CSN reviderat det 

sitTermaterial som preliminärt presenterades i den särskilda rapporten, 

bl. a. med hänsyn till träffade löneavtal och vissa förändringar i myndighe

tens utgiftsut veckling. 

CSN har vidare den 3 oktober 1988 inkommit med en årlig resultatredo
visning för budgetåret 1987 /88. 

Jag har beräknat CSN:s besparing enligt huvudalternativ till 2 498 000 

kr. 

Jag övergår nu till att behandla förvaltningskostnaderna vid CSN. stu

diemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna. 

Under förvaltningskostnadsanslaget har jag gjort löneomräkningar med 

hänsyn till träffade avtal samt sedvanliga prisomräkningar med samman

lagt l 0 943 000 kr. Jag har därvid beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås 

slopad för CSN fr. o. m. den 1 juli 1989. Jag beräknar utgifterna för porto 

till l 561 000 kr. Jag har vidare tillfört anslaget 16 000 kr. med anledning av 

att organisationen av de statliga redovisningscentralerna föreslås föränd

rad fr. o. m. den 1 juli 1989. 

För ökade driftskostnader i samband med genomförandet av studieme

dclsrcformcn beräknar jag 8 190 000 kr. Jag beräknar vidare medel för 
utvccklingsarbetet i form av en engångsanvisning på 2800000 kr. Kostna

derna behandlades preliminärt i propositionen om studiemedel (prop. 

1987/88: 116, Sill 26. rskr. 328). 

Jag har minskat anslaget med de 15 300000 kr. som utgjorde en engångs

anvisning under budget aret 1988/89 samt med 350 000 kr.. som utgör 
:'l.terbetalning av gjorda investeringar. Slutligen har jag i mina beräkningar 
av anslaget tagit hänsyn till en tidigare outnyttjad besparing på 2 183 000 

kr. 

CSN har i nyss nämnda skrivelse om avgiftsfinansicring av återbctal
ningsverksamheten vid myndigheten föreslagit att hela denna verksamhet 
skall a vgiftsfinansieras. Avgifterna skall enligt skrivelsen täcka de under en 

femårsperiod redovisade totala kostnaderna för återbetalningsvcrksamhe
ten vid myndigheten. I princip biträder jag CSN:s förslag om en totalfinan

sierad återbetalningsverksamhet. Det ankommer på regeringen att utfärda 

de närmare bestämmelser som föranleds av förslaget. 
Vid min beräkning av inkomsterna har jag tagit hän>yn till att CSN har 

föreslagit en höjning av aviseringsavgiften med 2 h. från 13 kr. till 15 

kr. per avisering. Jag förordar vidare att en aviseringsavgift fr. o. m. den l 

januari 1990 tas ut i samband med alla återkrav. Det bör ankomma pa 

regeringen att närmare reglera förutsättningarna för att en sådan avgift 

skall fa tas ut. Det senare förslaget kräver också en ändring i 9 kap. 2 * 
studicstödslagen ( 1973: 349). Jag beräknar de sammanlagda inkomsterna 

till 43 910000 kr.. en ökning med 6 310000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna på anslaget beräknar jag till 107 152 000 

kr.. en minskning med 342000 kr . 

.lag beräknar slutligen kostnaderna för administrationen av vuxenstu-
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diestöden till 39 200000 kr.. en ökning med 2 100000 kr. Dessa medel bör Prop. 1988/89: 100 

tillföras anslaget av de medel som tillfaller statsverket genom inkomsterna Bil. 10 
från vuxenutbildningsavgiften. 

lkmställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 39 200000 kr. av de medel som tillfaller statsver
ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 an

vänds för att delvis finansiera anslaget. 
2. till Cemra/a s111diestöd.rnii11111Je11 111. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett ramanslag på I 07 152 000 kr. 

E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning 
av studiesocialt stöd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14403407 
16705000 
17 734000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för portoavgifter till postverket 

samt avgifter till kronofogdemyndigheter och tingsrätter för viss kravverk

samhct. 

Centrala studiestödsnämnden 

I. Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar medel till postverket 
för portoavgifter med 18 I 71 000 kr. under budgetåret 1989/90. 

2. CSN beräknar medel för avgifter till kronofogdemyndigheter och 
tingsrätter tör viss kravverksamhet till 775 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens ö,·erväganden 

Jag beräknar kostnaderna för ersättning till postverket för följesedelsbun

den post till 16 959 000 kr.. en ökning med 904 000 kr., innefattande 

sedvanlig prisomräkning. 
Avgifterna till kronofogdemyndigheterna och tingsrätterna beräknar jag 

till 775000 kr.. en ökning med 125000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersältning 1i/l ri.1sa m_rndighe!erji'ir ekras hancl/iiggning ar 

studii'socialt .11c'id för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 

I 7 734 000 kr. 309 



E 3. Studiehjälp m. m. 

1987/88 Utgift 1999071 214 
1988/89 Anslag 2 024 745 000 
1989/90 Förslag 2 030400 000 

Från anslaget betalas utgifter för studiehjälp enligt 3 kap. studiestöds

lagen (1973: 349. omtryckt 1987: 303) vad avser studiebidrag jämte tillägg. 

resekostnadsersättning. ersättning till svenska elever utomlands för vissa 

resor och studielån samt statsbidrag till länstrafikföretagen för gymnasie
elevernas resor enligt förordning ( 1983: 599) om statsbidrag till vissa elev

resor. 

Centrala studiestödsnämnden 

På studiehjälpsområdet föreslår centrala studiestödsnämnden (CSN), med 

hänsyn till de inackorderade elevernas ekonomiska situation. en relativt 

kraftig ökning av inackorderingstillägget. När det gäller det extra tillägget 

föreslår CSN en kraftig förstärkning. samtidigt som möjligheterna till 

studielän för de elever som tillhör föräldraekonomin försvinner. 

För studiebidrag har anvisats 1 429.6 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Utgiften beräknas för budgetåret l 989/90 öka med 5.6 milj. kr. Ökningen 

beror p:i en förväntad ökning av antalet elever. 

För inackorderingstillägg har anvisats 222. 7 milj. kr. för innevarande 

budgetar. CSN beräknar utgiften till 249.8 milj. kr. under nästa budgetår. 
vilket är en ökning med 27.1 milj. kr. beroende på den föreslagna uppräk

ningen av tillägget. 

När det gäller det extra tillägget föreslår CSN att det höjs från högst 660 
till högst 825 kr. per månad. Dessutom lörcslas att de elever som beviljas 
studielan inom studiehjälpen mot egen ekonomi skall fä extra tillägg utan 
prövning mot föräldraekonomin. För extra tillägg har anvisats 61.6 
milj. kr. för innevarande budgetår. För budgetåret 1989/90 beräknas kost

naderna till 120.0 milj. kr.. vilket är en ökning med 58.4 milj. kr. 
CSN föreslår att rutinerna för studiebidrag och extra tillägg ändras så att 

stöd endast utbetalas under studietiden. 
Samtidigt som det extra tillägget föreslås bli förstärkt föresl:ir CSN att 

möjligheterna att fä studielån prövade mot föräldraekonomin slopas. För 

återbetalningspliktiga studiemedel har anvisats 42.9 milj. kr. för inneva

rande budgetår. Upplåningen för studielän sker fr. o. m. den 1 januari 

1989 via riksgäldskontoret. CSN:s förslag innebär att det faktiska lånebe

hovet minskar till 18,3 milj. kr., vilket är det belopp som beräknas beviljas 

till elever som har en frän föräldrarna skild ekonomi. 

För resckostnadsersättning till studerande vid statens skolor för vuxna 

beräknas oförändrat 2 milj. kr. 
För statsbidrag till länstrafikföretagen för gymnasieelevernas resor har 

anvisats 265. 9 milj. kr. för innevarande budgetår. För budgetåret 1989/90 
föreslar CSN en uppräkning med 5 % till 279.2 milj. kr. vilket är en ökning 

med 1 :u milj. kr. 
CSN beräknar det totala medelsbehovet för anslaget Studiehjälp m. m. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

310 



till 2086.2 milj. kr.. vilket är en ökning i förhållande till vad som anvisats 

för budgetåret 1988/89 med 61.5 milj. kr. 

Fiiredragandens iiwn·äganden 

!11/('d11i11g 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) ingår i den särskilda försöksverksam
het med treåriga budgetramar för vilken regeringen har utfärdat direktiv 
den I 0 oktober 1985. Regeringen har i särskilda direktiv den 9 juni 1988 

uppdragit åt CSN att prioritera förändringar av studiehjälpssystemct för 

den budgetperiod som infaller under åren 1990/91 - 1992/93. Jag anser 

mot denna bakgrund att större omläggningar av rcgelsystcmet bör övervä

gas först när resultatet av nämndens fördjupade analys inom detta område 

före I igger. 
Riksgäldskontoret har fr. o. m. den I januari 1989 till uppgift att ställa 

medel till förfogande för CSN:s utbetalning av studielån. Detta innebär att 

enbart kostnaderna för räntesubventioner och avskrivningar från denna 
tidpunkt kommer att belasta statsbudgeten. Jag har mot denna bakgrund 

funnit det lämpligt att beräkna samtliga kostnader för studielånen under 
ett anslag. Med hänsyn härtill har jag, i likhet med vad som redan gäller för 

särskilt vuxenstudiestöd i form av studielån. beräknat utgiften för studie

hjälp i form av studielån under anslaget Studiemedel m. m. 

Studiebidrag. inackordl.'ringstillägg och ('X/ra tillägg 

Jag beräknar utgiften för studiebidrag till 1435,2 milj. kr. för budgetåret 
1989/90, vilket innebär en ökning med 5.2 milj. kr. i förhållande till 

innevarande budgetår. Ökningen är föranledd av en mindre förändring av 

antalet elever. 
lnal.'.kordcringstillägg beviljas den som på grund av geografiska skäl 

behöver inackordera sig på skolorten. Enligt nuvarande bestämmelser 
beviljas tillägg med lägst 810 och högst l 630 kr. per månad beroende på 
avståndet till föräldrahemmet. Tillägget utbetalas årligen till ungefär 
30000 elever. Utöver kostnader för hyra och hemresor medför inackorde
ring i allmänhet förhöjda utgifter för mat och övriga Jcvnadsomkostnader. 

Det är. enligt min mening. uppenbart att det nuvarande tillägget inte är 
tillräckligt stort för att kompensera dessa merkostnader. Jag anser därför 

att inackordcringstillägget bör höjas betydligt mer än vad som motiveras 

enbart av prisomräkning och tillstyrker mot denna bakgrund CSN:s förslag 

om höjning av inackorderingstillägget till lägst 890 och högst I 790 kr. per 

månad. Till följd härav beräknar jag att medelsbchovct för budgetåret 

1989/90 kommer att öka med 27,l milj. kr. Förslaget kräver ändring av 3 

kap. 7 * studicstödslagen (197 3: 349). 
Som jag inledningsvis har nämnt är jag inte beredd att nu överväga 

några mer genomgripande förändringar av studiehjälpssystcmct och föror

dar därför inte CSN:s förslag beträffande höjning av beloppen i extra 

tillägg och slopande av rätten till studielån för den som tillhör föräldraeko-
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nomin. Jag anser också att förslagets fördelningseffckter ytterligare bör 
belysas före ett ställningstagande. 

Extra tillägg beviljas med hänsyn till storleken av det ekonomiska under
laget som i huvudsak består av föräldrarnas och elevens inkomster. Jag 
anser det angeläget att det ekonomiska underlaget anpassas till den förvän
tade löneutvecklingcn. Jag har därvid beräknat att underlaget behöver 
räknas upp med 5 000 kr., vilket innebär att maximalt tillägg beviljas vid 
årsinkomster under 60000 kr. och att rätten till stöd upphör om inkomsten 

överstiger 100 000 kr. 
CSN har påtalat att de nya studiemedelsreglerna i vissa fall kan få till 

följd att skuldsättningen blir orimligt hög för elever som har studiehjälp. 
Detta kan t. ex. inträffa för en elev som har en från föräldrarna fristående 
ekonomi och av denna anledning har rätt till studielån med sådant belopp 
att hans totala studiestöd blir lika högt som en studiemedclstagares. Jag 
anser i likhet med CSN att det är angeläget att minska skuldsättningen för 
dessa elever. Jag biträder därför.CSN:s förslag om att extra tillägg skall 
beviljas i dessa fall utan att hänsyn tas till föräldrarnas ekonomiska situa

tion. 
Det ankommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser om 

extra tillägg. För budgetåret 1989/90 beräknar jag en utgift med 64,2 
i;nilj. kr. vilket innebär en ökning med 2,6 milj. kr. jämfört med inneva

rande budgetår. 
Hänsynstagandet'till makes ekonomiska förhållanden har numera slo

pats såväl vid beviljriing som vid återbetalning av studiemedel. När det 
gäller studicl:in och extra tillägg till studiehjälpsberättigade elever finns 
emellertid denna prövning fortfarande kvar. Jag delar CSN:s uppfattning 
att det knappast finns några hållbara motiv för att bibehålla dessa bestäm
melser enbart för dessa studiestöd. Slopandet av hänsynstagandet vid 
prövning av rätten till studielån kräver ändring av 3 kap. 12 §studiestöds
lagen. 

Jag är inte beredd att nu biträda CSN:s förslag om ändrade rutiner för 
utbetalning av studiehjälp. 

Jag beräknar den sammanlagda utgiften för studiebidrag jämte tillägg till 
I 749,2 milj. kr. 

Resckostnadsl'rsät tning och ersättning till länstrc~ti~tiJretagenjiJr 
g_i·mnasiedel'Cnws resor 

För rcsekostnadsersättning till studerande vid statens skolor för vuxna i 
Härnösand och Norrköping beräknar jag liksom CSN 2,0 milj. kr. 

Enligt rnd jag anmälde i förra ärets budgetproposition förbereder CSN i 
samråd med Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet samt 

Svenska lokaltrafikföreningen en försöksverksamhet när det gäller reseer
sättningar till gymnasieeleverna. En av de viktigaste frågorna i den avsed
da försöksvcrksamheten är att undersöka om den nuvarande sexkilome

tersgränsen kan avskaffas. CSN förutsätter att intresset att delta i för
söksvcrksamheten är olika stort bland länshuvudmännen. Det kan inte 

heller uteslutas att länstrafikföretaget i något eller några län inte alls önskar 
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delta i verksamheten. För att möta en sådan situation måste ett reservsys

tem utvecklas för att betala ut rcsetillägg kontant till berättigade elever. 

Det är mot denna bakgrund knappast troligt att en försöksverksamhct i full 

skala kan bli aktuell före den I juli 1990. 

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen beräknar jag i likhet med CSN en 
höjning av ersättningen till länstrafikföretagen med 13,3 milj. kr. till 279,2 

milj. kr. 
Mina förslag till ändringar av studicstödslagen finns samlade under 

anslaget Vuxenstudiestöd m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Studiehjälp m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på 2 030 400 000 kr. 

E 4. Studiemedel m. m. 

1987/88 Utgift 4320384353 
1988/89 Anslag 3 290 000 000 
1989/90 Förslag 2 I 07 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och studielån 

enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen ( 1973: 349, omtryckt senast 1987: 303 ). 

Aterbetalning av studiemedel regleras i 8 kap. samma lag. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har p:i uppdrag av regeringen och 
efter samråd med riksförsäkringsverket och försvarets civilförvaltning i en 
särskild skrivelse den 15 december 1987 föreslagit en förbättrad samord
ning av reglerna för studiemedel och dagpenning vid militär rcpctitionsöv

ning. civilförsvarsövning och vapenfri tjänst. Därutöver föreslår nämnden 
i sin anslagsframställning att dagpenningen för studerande i dessa fall skall 
beräknas med hänsyn till en aktiverad sjukpenninggrundande inkomst. 

Med hänsyn till de nya reglerna för studiemedel beräknar CSN medels

behovet till 2 150,5 milj. kr. för budgetåret 1989/90, vilket är en minskning 

i förhållande till anslaget för innevarande budgetår med 1 139,5 milj. kr. 

För studiebidrag beräknar CSN medelsbehovct till I 702.5 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. Det är en ökning i förhållande till innevarande bud

getår med 685.5 milj. kr. Ökningen beror dels på att kostnaderna för 

bidraget avser ett helt budgetår dels pa att studiebidraget efter reforme

ringen av studiemedelssystemet blir ca fem gånger högre än tidigare. 

Vidare räknar CSN med att antalet studerande med studiebidrag ökar med 

I 300 i förhållande till budgetåret 1988/89. 
Medelsbehovct för räntesubventioner och avskrivning beräknas till 448 
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milj. kr. för budgetåret 1989/90. Skillnaden i jämförelse med budgetåret 
1988/89. 391 milj. kr., beror bl. a. på att behovet a\'ser ett helt budgetar. 

lJtflödl·t a\' studielån enligt 4 kap. studiestödslagen beräknas bli 3 942.4 
milj. kr. Det är en mindre ökning i förh:illande till det beräknade utflödet 

av återbetalningspliktiga studiemedel och studielån. 

Atl'rhe1a/11ing och älerkrar 

Beträffande återbetalning av studiemedel fåreslår CSN några mindre änd

ringar för dem som har återbetalningspliktiga studiemedel enligt äldre 

bestämmelser. CSN föreslår att den årliga studiemedelsavgiften skall kun

na sänkas vid större minskningar av studieskulden. För närvarande för

kortas alltid återbetalningstiden. CSN vill också införa vissa begränsningar 

med att utbetala mindre belopp i samband med beslut om slutlig avgift. 

CSN föreslår vidare att det införs möjligheter att skriva av återkravsskul

der på grund av synnerliga skäl. Denna ändring föreslås ä\'en gälla dem 

som beviljats studiemedel efter den I januari 1989. Till slut föreslår CSN 
att möjligheterna till konvertering av äldre studielån till återbetalnings

pliktiga studiemedel enligt äldre bestämmelser upphör fr. o. m. den I janu
ari 1990. 

Föredragandens Öl'er"äganden 

Jag vill anmäla att de lättnader när det gäller rätten till studiemedel för 

högskolestudier utomlands som det nya studiemedclsystemet medför. in
nebär att Sverige nu kan underteckna europarådsöverenskommelsen av 

den 12 december 1969 om studiestöd för utlandsstudicr. 
För tid som en studerande fullgör militär repetitionsutbildning har han 

enligt gällande regler inte rätt att behålla sina studiemedel. Studiemedlen 
minskas emellertid ofta för längre tid än vad som motsvaras av övningens 

längd. Detta hänger samman med att studiemedlen beräknas med hänsyn 
till antalet hela. sammanhängande 15-dagarsperioder som studietiden om
fattar medan dagpenningen betalas ut per dag. Jag anser inte att det är 
rimligt att den som fullgör militärtjänst skall behöva vidkännas sa kännba

ra ekonomiska avbräck som det här kan bli frågan om. Med hänsyn härtill 

tillstyrker jag CSN:s förslag om förbättrad samordning mellan de två 

förmanssystemcn. Motsvarande bör gälla även för den som fullgör vapen

fri tjänst eller civilförsvarsövning. Jag avser mot denna bakgrund föreslå 

regeringen att utfärda bestämmelser som innebär att studiemedlen får 

behållas för de dagar som inte täcks av dagpenning. För att förhindra att 

dagpenning och studiemedel uppbärs för samma tid avser CSN att bygga 
upp en kontrollrutin. Jag beräknar att anslagsbelastningen därigenom 

kommer att minska med ca 0.5 niilj. kr. 

För en studicstödstagare baseras storleken av den dagpenning som utbe

talas under militär repetitionsövning på den beräknade inkomsten under 

studietiden. Dagpenningen utgör dock lägst 55 kr. per dag. Eftersom stu

diestödet som regel beviljas med betydligt högre belopp innebär detta att 

de studerande som regel får vidkännas en ekonomisk förlust även av 
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denna anledning. Jag anser det angel_ägct att dagpenningen förstärks åt
minstone till en sådan nivå att de studerande normalt inte gör någon 

ekonomisk förlust i jämförelse med om studiemedel skulle ha utbetalats. 

Jag har efter överläggningar med försvarsministern i denna fråga erfarit att 

han anser att berörda tjänstepliktiga kan kompenseras genom en tillämp
ning av förordningen (FFS 1984: 37) om särskild ekonomisk hjälp och 

tlyttningsbidrag till värnpliktiga och förordningen (SRYFS 1986:3) om 

särskild ekonomisk hjälp till civilförsvarspliktiga. 

oe·n nuvarande bestämmelsen om att studiemedel inte utgår under 
militär repetitionsövning finns i studicstödsförordningcn (1973:418). I 

likhet med CSN anser jag det lämpligt att denna typ av bestämmelse 

regleras i studicstödslagcn. Jag föreslår därför att bestämmelser införs i 

4 kap. 3 * studicstödslagcn om att studiemedel inte får utbetalas för tid 

under vilken militärtjänstgöring. vapenfri tjänst eller civilförsvarsövning 

fullgörs. 

Som jag tidigare har nämnt anser jag det lämpligt att hela den samlade 

kostnaden för studielånen beräknas under förevarande anslag. Detta inne

bär att såväl kostnaderna för studielån som beviljas som del av studie

hjälp. studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd belastar anslaget liksom 

även utgiften för kostnader för avskrivning och inlösen av vissa studielån. 

Den senast nämnda utgiften har hittills betalats ur anslaget Kostnader för 

avskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti. Jag 

beräknar utgiften för studiebidrag enligt 4 kap. studiestödslagen till l 686.3 

milj. kr. samt kostnaden för räntesubventioner och avskrivningar av stu

dielån til~ 420. 7 milj. kr. Det totala medelsbehovct beräknas mot denna 

bakgrund till 2 107 milj. kr. 

Jag övergår nu till fr:igor om återbetalning och återkrav. 

Enligt 8 kap. 5 ~ i dess lydelse före den l januari l 989. som gäller för 

återbetalningspliktiga studiemedel beviljade före vårterminen 1989. skall 

återbetalningstiden förkortas om studieskulden minskas på grund av frivil
lig inbetalning. återkrav eller avskrivning av del av skuldbeloppet. Den 

artiga avgiftens storlek påverkas dock inte. Jag delar CSN:s uppfattning att 
en omräkning av årsavgiften bör kunna ske i stället för att återbetalningsti

den förkortas. Jag tillstyrker därför CSN:s förslag om att årsavgiften skall 
räknas om i det fall skuldminskningen uppgår till minst l 000 kr. Förslaget 
kräver införande av en ny övergångsbestämmelse till lagen (1988: 877 J om 
ändring i studiestödslagen. 

Enligt reglerna för återbetalning av studiemedel som avser tid före den 1 

januari 1989 kan helt eller delvis anstand medges med skyldigheten att 

erlägga studiemedelsavgift. Rätten till uppskov bedöms med hänsyn till 

den inkomst den åtcrbctalningsskyldige förutser att han kommer att få 
under avgiftsårct. När taxeringen för det aktuella avgiftsåret är klar kon

trolleras lämnade uppgifter om den beräknade inkomsten. Kontrollen kan 
leda till att ytterligare avgifter skall erläggas eller i vissa fall till att redan 

erlagda avgifter helt eller delvis skall återbetalas till den återbctalningsskyl

dige. Om avvikelsen mellan slutlig och debiterad avgift blir mindre än 100 

kr. behöver någon ytterligare avgift inte erläggas eller återbetalas till lånta

garen. Någon motsvarande bestämmelse finns däremot inte i det fall den 
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preliminära avgiften som debiterats inte erlagts fullt ut. För att tillämp- Prop. 1988/89: 100 

ningen av reglerna skall bli konsekvent tillstyrker jag CSN:s förslag i detta Bil. JO 
hänseende. Förslaget kräver införande av en ny övergångsbestämmelse till 

lagen ( 1988: 877) om ändring i studiestödslagen. 

Sedan 1984 har det funnits en permanent möjlighet att återbetala äldre 

studielån. som har beviljats för gymnasiala studier före 197 3. enligt de 

regler som har gällt för återbetalning av studiemedel som avser tid före den 

l januari 1989. Före 1984 har denna möjlighet funnits periodvis. Det 

främsta skälet till att möjligheten till överföring av studieskulder infördes 

var att många hade beviljats båda typerna av lån och att en samordning av 

återbetalningen därför var önskvärd. Med hänsyn till att helt nya regler nu 

gäller för återbetalningen anser jag i likhet med CSN att det är mindre 

lämpligt att överföringsmöjligheten finns kvar. Den som så önskar bör 

emellertid erbjudas att föra över sina gamla studielån även under 1989. 
Som konsekvens av att reglerna om återbetalning av studiemedel finns i 

både ny och äldre lydelse bör ett förtydligande ske av lagen. Förslaget 

kräver dels ändring dels upphävande av lagen (1983:27 l) om ändrade 

återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån. 

Slutligen bör punkt 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1975:359) 
om ändring i studiestödslagen justeras med anledning av att vissa former 

av studiestöd har bytt namn. 

Jag är inte beredd att biträda CSN:s förslag när det gäller avskrivning av 

återkrav. 

Mina förslag till ändring av studiestödslagen och lag om ändrade återbe

talningsvillkor för vissa äldre studielån finns samlade under anslaget Vux

enstudiestöd m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Suuliemi'dcl 111. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på 2 I 07 000 000 kr. 

E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

1987/88 Utgift 905 196141 
1988/89 Anslag 1 l 09 500 000 
1989/90 Förslag I 245 000 000 

Frttn anslaget betalas utgifter för korttidsstudiestöd. internatbidrag och 

särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5, 6 och 7 

kap. studiestödslagen ( 197 3: 349). 
Från anslaget betalas ocks<i kostnader för statsbidrag till uppsökande 

verksamhet p<i arbetsplatser, m. m. Bidragsbestämmclserna" ttterlinns i 

förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på 
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Vidare betalas från anslaget kostnader för bidrag till centrala fackliga 
organisationer för planering av uppsökande verksamhet och grundläggan
de utbildning av fackliga studieorganisatörer samt för information om 

vuxenstudiestöd m. m. 
Från anslaget betalas också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa. Bestämmelserna återfinns i lagen ( 1983: 1030) om särskilt 

vuxenstudiestöd för arbetslösa. 
Utgifterna under anslaget täcks genom medel från vuxenutbildningsav

giften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar utrymmet från vuxenut
bildningsavgiften till vuxenstudiestöd m. m. och till administrationen av 

dessa stöd till 1 421 milj. kr. för budgetåret 1989/90. CSN föreslår att 

medlen från vuxenutbildningsavgiften oavkortat skall gå till vuxenstudie

stöden och dessas administration. Av detta belopp föreslår CSN att 40 

milj. kr. reserveras för administrationskostnaderna. Resterande belopp, 

I 381 milj. kr.. föreslår CSN avsätts för vuxenstudiestöd, statsbidrag till 

uppsökande verksamhet och utbildning av studieorganisatörer m. m. Det 
är en ökning med 271.5 milj. kr. i förhållande till anvisade medel för 

budgetåret 1988/89. 
I. CSN föreslår att 44 milj. kr. anvisas för statsbidrag till uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser under budgetåret 1989/90 och att nämnden 

får i uppgift att fastställa antalet ansökningstillfållen. 
2. CSN föreslår att 16,5 milj. kr. anvisas för planering m. m. av uppsö

kande verksamhcl och utbildning av studieorganisatörer samt information 

om vuxenstudiestöd för budgetåret 1989/90. 
3. CSN föreslår att nuvarande schabloniscrade korttidsstudiestöd ersätts 

med en inkomstrelaterad ersättning och att n~imnden för :iterkomma med 
preciserat mcdclsbchov för administrationen om beslut i sakfrågan fattas. 
Om en inkomstrelaterad ersättning inte införs, föreslår CSN att korttids
studiestödet beloppsmässigt knyts till den ersättning som utgår från arbets
löshetsförsäkringen. 

CSN föreslår att internatbidraget höjs frän 235 till 280 kr. per dygn. 
Vidare föreslår CSN en rad mindre justeringar i regelverket kring kort

tidsstudiestöden och internatbidragen. 
4. CSN föreslår att studerande med särskilt vuxenstudiestöd som fullgör 

militär rcpctitionsutbildning eller civilförsvarstjänstgöring skall få en dag

penning som beräknas på den ordinarie sjukpenningen. 

5. CSN föreslår slutligen att möjligheterna till försöksvcrksamhet på 

\uxcnstud iestödsom rådet permanentas. 

CSN har den 29 oktober 1987 inkommit med förslag till regcländringar i 

fråga om korttidsstudiestöd och internat bidrag. 

CSN har vidare den 21 mars 1988 inkommit med en skrivdse angående 
försöksvcrksamhet med kollekti\a ansökningar om intcrnatbidrag från 

pensionärs- och handikapporganisationcr. 
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Föredragandens öwn·äganden 

I ·11.\"l'11111bild11i11gsargifi1·11 

Vuxenutbildningsavgiften utgör 0.27 % av den totala löncsumman. Jag 

hcräknar inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften till l 372 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. 
Hiirutövcr skall resultatet av slutreglcringen av vuxenutbildningsavgif

ten för budgetåret 1987/88 beaktas vid beräkningen av den tillgängliga 

summan för budgct:iret 1989/90. Slutrcglcringcn beräknas ge ett överskott 
på 77 milj. kr. 

Jag förordar att anslaget C 7. Bidrag till viss central kursvcrksamhet i sin 

helhet finansieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. Kostnaderna 

härför beräknar jag till 39.8 milj. kr., en ökning med 1.5 milj. kr. 

Vidare förordar jag att den högre timersättningcn vid grundutbildning 

för vuxna (grundvux). vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (sär
vux) samt grundläggande svenskundervisning (grund-sfi) finansieras med 

medel från vuxenutbildningsavgiften. Kostnaden härför beräknar jag un

der anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar till 55 

milj. kr.. en ökning med 16,9 milj. kr. 

Slutligen förordar jag att 70 milj. kr. i likhet med föregående budgetår 

överförs till anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m. m. 

Kostnaderna för centrala studiestödsnämndens (CSN) administration 

av stöden uppgår till 39,2 milj. kr.. en ökning med 2.1 milj. kr. 

Utrymmet for vuxenstudiestöd samt uppsökande verksamhet på arbets

platser m. m. blir med hänsyn till nyss nämnda utgifter I 245 milj. kr. 

Särskilt \'ll.\'1'ns111diestöd 

Jag beräknar att 890.5 milj. kr. av de medel som inflyter från vuxenutbild
ningsavgiften kan avsättas till vuxenstudiebidrag. Det innebär en ökning 
med 109 milj. kr .. varför jag räknar med att ett ökat antal studerande skall 
kunna få tillgång till vuxenstudiestöd under budgetåret 1989/90. 

CSN har föreslagit att studerande med vuxenstudiestöd. som fullgör 
militär repetitionsutbildning eller civilförsvarstjänstgöring. skall få en dag
penning som beräknas på den ordinarie sjukpenningen och inte. som i dag, 

pii en eventuell studictids-SGI. Efter överläggningar med chefen för för

svarsdepartementet har jag erfarit att fragan kan lösas på liknande sätt som 

för studerande med studiemedel. Denna lösning har jag nyss berört under 

anslaget E 4. Studiemedel m. m. Det ankommer på regeringen att utfärda 

de närmare bestämmelser som kan krävas. 

Redan i föregående års budgetproposition aviserade jag att det nya 

studiemedelssystemet. som triidcr i kraft den I januari 1989. skulle kom

ma att påverka vuxenstudiestöden på ett sådant sätt att en översyn av de 

särskilda vuxenstudiestöden och dess regclsystem borde göras. Jag avser 

att senare forcslii regeringen att uppdra åt CSN all genomfora den avisera

de översynen. 
I avvaktan pa nyss nämnda översyn är jag inte beredd att nu förorda 

några rcgcländringar rörande de särskilda vuxenstudiestöden. 
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Kort1i1fl·.1111dies1öd och in1erna1bidrag 

Jag förordar att 226 milj. kr. av de tillgängliga vuxenutbildningsmedlen 

avsätts för korttidsstudiestöd och internatbidrag, en uppräkning med 14 

milj. kr. 
CSN har i år liksom tidigare budgetår föreslagit ett inkomstrelaterat 

korttidsstudiestöd. Förslaget bygger på en särskild rapport från CSN, 
Bibchallen lön under studieledighet (BLUS). Jag anmälde i föregående års 

budgetproposition att jag. efter att ha tagit del av remissinstansernas 

synpunkter och med hänsyn till de begränsade resurser som står till förfo
gande för reformer pä vuxcnstudiestödsområdet, inte var beredd att då 

biträda CSN:s förslag. Jag gör i dag ingen annorlunda bedömning. 
CSN har som ett alternativ till ett inkomstrelaterat stöd fört fram förslag 

om ett korttidsstudiestöd som görs mera värdebeständigt genom en an

knytning till ersättningen från erkänd arbctslöshetskassa. Jag är inte heller 

beredd att tillstyrka detta förslag. Däremot förordar jag en relativt kraftig 

höjning av timbeloppet frän 46 kr. till 50 kr. per timme. Förslaget fordrar 

en ändring av 5 kap. 5 § studiestödslagcn. 

CSN har föreslagit att korttidsstudiestöd och internatbidrag skall kunna 

beviljas för kortare studieperioder vid statens skolor för vuxna. Jag biträ

der förslaget. Jag biträder också CSN:s förslag om att delutbetalningar 

skall kunna ske av korttidsstudiestöd som skall täcka ett inkomstbortfall 

på mer än 40 timmar. Det först nämnda förslaget förutsätter en ändring i 6 

kap. I § studicstödslagcn. i övrigt ankommer det på regeringen att utfärda 

de närmare bestämmelser som erfordras. 

I övrigt foreslar jag inga förändringar i korttidsstudiestödens regelsy

stem. Jag räknar med att de avsatta medlen för kortidsstudiestöd och 

internatbidrag räcker till ett oförändrat antal stöd. 

I 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: IOO. bil. JO. sid. 373 ff.. 
Stl.! 14. rskr. 198) föreslog jag en tvåårig försöksvcrksamhct med kollektiv 

ansökan om internatbidrag för pensionärs- och handikapporganisationcr. 
Försöksperioden sattes ursprungligen till den 31 december 1988, men 

förlängdes efter förslag i 1988 års budgetproposition (prop. 1987/88: 100. 
bil. 10. sid. 360. Sf1J 20. rskr. 216) till utgången av 1989. Jag förordar nu 
att försöksperiodcn förlängs till utgängcn av kalcnderåret 1990 i avvaktan 
på den slutliga utvärdering av erfarenheterna. som CSN har aviserat till 

våren 1989. 
Slutligcn förordar jag att internatbidraget höjs fr:in 235 till 250 kr. per 

dygn. vilket förutsätter ändring av 6 kap. 5 och 8 ** studiestödslagen. 

(il' 111l'11.l'il 11 /I Il ll. f i·Jg1 I/" 

1 1986 ars budgetpr0position (prop. 1985/86:100. StlJ 14. rskr. 198) 
förordade jag en tvaårig försöks verksamhet mcd ett friare resursutnyttjan

dc av medlen for tim- och dagstudiestöd och uppsökande verksamhet. 

rörsöksperioden förlängdes efter beslut med anledning a\' 1987 års bud
getproposition (prop. I 986/87: 100. bil. 10. Stl..J 11, rskr. 176) till den 30 

juni 1989. CSN hcmst3ller i årets anslagsframställning att dt-nna försöks-
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verksamhet permanentas. Jag är inte beredd att ta ställning till en perma
nentning, innan någon samlad rapport om erfarenheterna från försöks

verksamheten föreligger, men förordar dock att försöksperioden förlängs 

till utgången av kalenderåret 1990 i avvaktan på en sådan rapport. 

Under anslaget bör för budgetåret 1989/90 sammanlagt I 245 milj. 

kr. tas upp. Dessa medel bör fördelas enligt följande uppställning; 

Uppsökande verksamhet pa arbetsplatser 
Planering av uppsökande verksamhet m. m. 
Korttidsstudiestöd och intcrnatbidrag 
Särskilt vuxenstudiestöd 
Särskilt vuxrnstudicstöd för arbetslösa 

Summa 

milj. kr. 

44 
16.5 

226 
890.5 

68 

1245 

Jag förordar att anslaget i sin helhet skall finansieras med medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

Upprä11adi! lag.förs/ag 

De förslag jag nu har lagt fram kräver i fråga om studiestödslagen 

dels ( 1973: 349) ändring av 3 kap. 7 och 12 §§. 4 kap. 3 ~, 5 kap. 5 ~. 6 kap. 

I. 5 och 8 **samt 9 kap. 2 och 6 ~*samt punkt 8 i övergångsbestämmelser
na till lagen (1975:359) om ändring i nämnda lag. dels att det i övergångs

bestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag införs två 

nya punkter. 2 a och 2 b. Vidare krävs dels ändring i, dels upphävande av 

lagen ( 1983: 271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studie
lån. 

I enlighet med vad jag har anfört under detta anslag samt under anslagen 
E I. Centrala studiestödsnämnden m. m .. E 3. Studiehjälp m. m .. E 4. 
Studiemedel m. m. samt E 6. Timcrsättning vid vissa vuxenutbildningar 
har inom utbildningsdcpartementct upprättats förslag till I. lag om änd
ring i studiestödslagen 2. lag om ändring i lagen om ändrade åtcrbetal
ningsvillk0r för vissa äldre studielån 3. lag om upphävande av lagen om 

ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån. 
Förslaget bör fogas till detta protokoll som bi/agu 10.6. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

dels anta förslagen till 
I. lag om ändring i studiestödslagcn ( 197 3: 349), 

2. lag om ändring i lagen (1983: 271) om ändrade återbetalnings

villkor för vissa äldre studielån. 

3. lag om upphävande av lagen ( 1983:271) om ändrade återbetal

ningsvillkor för vissa äldre studielän. 
dels, 

4. godkänna vad jag har förordat om förlängd försöksvcrksamhet 

med friare resursutnyttjande beträffande vuxenstudiestöden och 
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med kollektiv ansökan om internatbidrag för handikapp- och pen
sionärsorganisat ioner. 

5. godkänna att l 245 000000 kr. av de medel som tillfaller stats

verket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 an

vänds för att finansiera anslaget. 

6. till I "11xenst11diestöd 111. 111. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
reservat ionsanslag på I 245 000 000 kr. 

E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

121611593 
139970000 
132 753 000 

Från anslaget betalas utgifter för timersättning vid grundutbildning för 

vuxna och vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda samt vid grund

läggande svenskundervisning för invandrare enligt förordningen 

( 1986: 395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 

Centrala studiestödsnämnden 

Med oförändrade regler och belopp beräknar centrala studiestödsnämn
den (CSN) medclsbehovet under budgetåret 1989/90 till 140.7 milj. kr.. 

vilket är en ökning i förhållande till anvisade medel för budgetåret 1988/89 

med 0.7 milj. kr. 

CSN föreslår att nuvarande schabloniserade timersättning ersätts med 
en inkomstrelaterad ersättning och att CSN får återkomma med preciserat 
medclsbehov för administrationen om beslut i sakfrågan fattas. Ett genom
förande av förslaget beräknas medföra ett ökat medclsbehov på 25.4 
milj. kr. 

Om en inkomstrelaterad ersättning inte införs. föreslår CSN i stället dels 
att ersättningen beloppsmässigt anknyts till arbetslöshetsförsäkringen. dels 
att timersättning får utgå för varje timme med inkomstbortfall. Ett genom
förande av enbart det första förslaget beräknas medföra ett ökat medclsbe
hov på 14.7 milj. kr. och ett genomförande av enbart det andra ett ökat 

medelsbehov på 13.6 milj. kr. Om båda förslagen genomförs beräknas ett 

ökat medelsbehov på 33. 7 milj. kr. 

CSN föreslår att timersättning i stället för korttidsstudiestöd skall utgå 

till studerande som deltar i påbyggnads-sfi i studiecirkel på samma villkor 

som gäller för studerande i grund-sti. Kostnadsökningen för detta förslag 

- vid i övrigt oförändrade regler - beräknas till 33.6 milj. kr. 

Slutligen föreslår CSN att nuvarande samordning mellan socialbidrag 

och timersättning upphör och att timersättning i likhet med övrigt studie

stöd skall kunna återbetalas utan tillämpning av bestämmelserna om åter
krav. 

21 Ri/.:,tfugl'll /988/S!J. I sam/. Nr J(Jli. Hi/aga JU 
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Föredragandens överväganden 

Jag förordar att det högre beloppet i timersättning för deltagare i grundut
bildning för Yuxna (grundvux). i vuxenutbildning för psykiskt utvecklings

störda (särvux). samt i grundläggande svenskundervisning för invandrare 

(grund-sfi) höjs från nuvarande 46 kr. till 50 kr. 

Det lägre beloppet i timersättning. som är att betrakta som ett stimu

lansbidrag. beräknar jag oförändrat till 13 kr. 
Jag förordar i enlighet med CSN:s förslag att det skall bli möjligt att 

återbetala uppburen timcrsättning utan tillämpning av bestämmelserna 

om återkrav. Rcgcländringcn är en anpassning till rcgclsystcmet för övriga 

studiesociala stödformer och det ankommer på regeringen att utfärda de 

bestämmelser som krävs. 

I övrigt föreslår jag inga regcländringar beträffande timcrsättningarna. 

Jag räknar med ett oförändrat antal elever och timmar i såväl grundvux 

som grund-sfi. Kostnaderna för timcrsättning vid grundvux och särvux 

beräknar jag till 6 7 653 000 kr. och för grund-sfi till 61 900 000 kr. 

Bl. a. på folkhögskolor och i studieförbund anordnas särskilda kurser i 

teckcnspräk för nära anhöriga till barn som är döva eller har grava hörsel

skador. Undervisningen är mycket angelägen. då det handlar om att ge 

föräldrar möjligheter att på ett så rikt och nyanserat sätt som möjligt 

kommunicera med sina barn. 

De hörselskadades organisationer: Sveriges Dövas Riksförbund. Hör

selfrämjandets Riksförbund samt Riksförbundet för döva och hörselska

dade barn. har i skrivelser. och uppvaktningar framfört krav på ett bättre 

studiesocialt stöd för de föräldrar som deltar i tcckcnspråksunderYisning. 

Teckenspråkskurserna anordnas vanligen som folkhögskolekurser om en 
till två veckor. Undervisningen är avgiftsfri. men ddtagarna måste själva 

stå för inackorderings- och resekostnader. Någon ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgår inte heller. 1 vissa fall har korttidsstudiestöd kunnat 
beviljas. men dessa stöd söks i hård konkurrens och skall i första hand gå 
till förvärvsarbetande vuxna med låg grundläggande utbildning och sär
skilt behov av ekonomiskt stöd. 

Jag förordar nu. efter samråd med statsrådet Lindqvist. att en ny an

slagspost införs under förevarande anslag. Anslagsposten skall täcka utgif

terna för ett studiesocialt stöd till föräldrar till döva eller gravt hörselska

dade barn som vill delta i kurser i tcckcnspr:.'ik. Stödet bör kunna utgå i 

stort sett efter den modell som gäller korttidsstudiestöd och internat bidrag 

enligt studie~tödslagen. Fördelen med att använda dessa stödformer är att 

konsekvenserna i bl. a. skattehänseende är klara. Hur stödet slutgiltigt skall 

utformas bör övervägas ytterligare. Jag avser att senare föreslå regeringen 

att uppdra åt CSN att i samråd med skolöverstyrelsen komma med förslag 

härom. Till dess skulle stödet kunna hanteras som en försöksvcrksamhct 
med korttidsstudiestöd och intcrnatbidrag. Eftersom villkoren bchöYer 

aHika från normalreglerna på åtskilliga punkter är det. enligt min mening. 

lämpligt att bemyndigandet i 9 kap. 6 * studiestödslagen för regeringen att 
bcdriYa försöksverksamhet kompletteras med uttryckliga bestämmelser 
om rätt att avvika från villkoren i 5 och 6 kap. studiestödslagcn. 
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Jag beräknar kostnaderna för studiesocialt stöd till teekenspråkskurser 
till 3 200 000 kr.. vilket bör ge ca 300 föräldrar möjlighet att delta i 15 
dagars teckenspråksutbildning under ett år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna att 55 050 000 kr. av de medel som tillfaller stats ver

ket genom vuxcnutbildningsavgirten för budgetåret 1989/90 an

vänds för all finansiera anslaget, 

2. till Ti111l'nii1111i11g rid ris.w 1·11xm11tbildni11gar för budgetåret 
1988/89 anvisa ett förslagsanslag på 132 753 000 kr. 

E 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

80888 885 
97 441000 

104587000 

Från anslaget betalas kostnader för bidrag till hälso- och sjukvård for 

högskolestuderande, stöd till produktion av studielitteratur för högskole
studerande som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker samt 

bidrag för reserabattcr till studerande. 

Tillsynen över studerandehälsovården utövas av universitets- och hög
skoleämbetet (UHi\). Statsbidrag för verksamheten fördelas på berörda 

högskoleenheter enligt bestämmelser som regeringen meddelar i rcglc
ringsbrc\·. 

Statsbidrag for synskadadcs, rörelsehindrades och dyslektikers merkost

nader för studielitteratur vid högskolestudier disponeras av talboks- och 

punktskriftsbibliotekct (TPB). Regeringen meddelar i regleringsbrcv hur 
medkn far användas. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1985/86: I 00, SfU 14. rskr. 198) dispone

rar centrala studiestödsnämnden (CSN) fr. o. m. budgetåret 1986/87 medel 
för rabattering av de studerandes resor. Det ankommer pil regeringen att 
meddela närmare bestämmelser for CSN:s disposition av medlen. 

llniwrsitets- och högskoleiimbetct 

Ingen förändring bör ske utöver vad som betingas av lönc- och prisomräk

ning. 

Talboks- och punktskriftsbibliotcket 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPBl har givit handikappinstitulet i 

uppdrag all utreda hur nya tekniker kan ge synskadade högskolestuderan

de tillgång till handböcker. lexikon och uppslagsböcker. Handikappinstitu
tet har avlämnat en slut rapport under hösten 1988. I rapporten föreslås en 
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försöksverksamhct under två år. Med utgångspunkt i de preliminära siff- Prop. 1988/89: l 00 
rorna i utredningsrapporten uppskattar TPB att totalt ca 2,5 milj. kr. Bil. lO 
erfordras för att genomföra försöksverksamheten. Uppskattningsvis bedö-

mer TPB i nuläget att 2 milj. kr. erfordras för år I, dvs. budgetb.ret 1989/90 
och 0.5 milj. kr. för år 2. dvs. budgetåret 1990/91. 

TPB anser det mycket angeläget att handikappade högskolestuderande 

får tillgång till lexikon och handböcker. Just nu finns tekniska möjligheter 

och intresse att medverka härtill hos producenter av lexikon och handböc

ker. Den tekniska ut vecklingen måste dock följas noga så att man inte 
väljer lösningar som gör det svårare att tillgodose handikappades behov. 

Det är därför viktigt att utredningsarhetct sa snart som möjligt får gå 

vidare i form av försöksverksamhet. 
TPB får för budgetåret 1988/89 beställa sådan produktion av studielitte

ratur som förfaller till betalning under budgetåret 1989/90 upp till ett 

belopp av 3.1 milj. kr. TPB anser att ramen bör höjas till 3,3 milj. kr. att 

belasta budgetåret 1990/91. 

TPB beräknar det totala medelsbehovet för anslagsposten Produktion 

av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade. rörelsehind

rade eller dyslektiker till I 0 783 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Centrala studiestödsnämnden 

Med oförändrade villkor för och omfattning av nuvarande rabattsystem 
för de st udcrandes resor på SJ :s tåg och expressbussar beräknar CSN 

medclsbchovet för budgetåret 1989/90 till 84,8 milj. kr.. vilket är en ök

ning i förhållande till anvisade medel för innevarande budgetår med 4,8 

milj. kr. 

Föredragandens öven·äganden 

I. Stwlerandehiilsol'llrd 

Efter lönc- och prisomräkning beräknar jag ett medclsbehov av 9004000 
kr. unda denna anslagspost för budgetåret 1989/90 . 

.'!. ra/hoks- och p1111k1skr(fishiblio1eket 

Jag finner det angeläget att talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ges 

ekonomiska förutsättningar att genomföra den försöksverksamhet med ny 

teknik för att ge synskadade högskolestuderande tillgång till handböcker, 

lexikon och uppslagsböcker som Tl'R föreslagit. I enlighet med TPB:s 

förslag finner jag s31edes att 2 milj. kr., som engångsanvisning. bör beräk

nas för ändam:llet för budgetåret 1989/90. 
Med hänsyn till de långa leveranstiderna för studielitterat uren för syri

skadade, rörelsehindrade eller dyslektiker föreslår jag att TPB ges bemyn

digande att beställa stldan litteratur som förfaller till betalning först under 

budgetåret 1990191. Jag föreslar att ett sådant bemyndigande får avse ett 324 



helopp om högst 3.3 milj. kr. 
Jag beräknar ett mcdclsbehov av 10 783 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

3. Resl!rahauerti:ir studerande 

Erfarenheterna av det nya rabattsystemet är ännu begränsade. Reaktioner
na har emellertid hitills varit i huvudsak mycket positiva. Den relativt 
betydande minskning av de studerandes resor med statens järnvägar som 

har ägt rum under en följd av år har nu förbytts i en ökning. Ökningen 

under första halvåret 1988 uppgick enligt centrala studiestödsnämnden 
(CSN) till 60%. Jag anser att denna utveckling är glädjande inte minst med 

hänsyn till att utnyttjandet av kollektiva färdmedel innebär såväl miljöför
delar som en förbättrad trafiksäkerhet. 

Med hänvisning till ökade initialkostnader anhöll CSN i en skrivelse den 
1 september 1988 om tilläggsanslag med 2,0 milj. kr. för budgetåret 

1988/89. Genom beslut den 3 november 1988 medgav regeringen att det 

begärda beloppet får disponeras under innevarande budgetår. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag i likhet med CSN ett medelsbehov 
av 84,8 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbibliote
ket det beställningsbemyndigande om 3 300000 kr. för budgetåret 
1990/91 som jag har förordat, 

2. till Bidrag till 1·issa swdiesociala ändamdl för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 104 587 000 kr. 
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F. KULTURVERKSAMHET M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

Kulturen är prioriterad i årets budgetförslag. Under kulturanslagen före
släs resursökningar på sammanlagt drygt 100 milj. kr. i syfte att stärka och 

förnya kulturlivet. Detta utgör första etappen i det treårsprogram för 

ökade kulturinsatser som aviserades i regeringsförklaringen hösten 1988 

och som sammantaget skall omfatta resursförstärkningar på 300 milj. kr. 

Att kulturinsatserna har fått denna vikt i de närmaste årens arbete har 
tre skäl. 

Det första är att mycket återstår att göra för att vidga kretsen av männi

skor som deltar i och tar del av kulturaktiviteter. Viktiga framsteg har 

gjorts i detta avseende. Kulturverksamhetcn når i dag ut till platser och 

miljöer där den tidigare aldrig funnits. Fler och fler människor deltar i 

kulturlivet. Men mer behöver göras för att påverka kulturvanorna och göra 

kulturen till en angelägenhet för alla. 

Målet är ett samhälle där alla får chans att utveckla sin uttrycksförmåga 

och vidga sina upplevelsemöjligheter. Den kulturella demokratin är ange

lägen inte bara av rättviseskäl. Den bidrar till att skapa ett samhälle som 

stärks och vitaliseras genom frigörelse av mänskliga resurser. 

Det är angeläget att få till stånd en inträngande debatt om vilka aktivite
ter och arbetsmetoder som har visat sig mest framgångsrika när det gällt 

att intressera nya grupper för kultur. Statens kulturråd arbetar sedan en tid 

med att ta fram ett fylligt erfarenhetsmässigt underlag. 1 årets budgetför
slag förordar jag en förstärkning av resurserna till kulturverksamhcten i 

föreningslivet. Denna har visat sig spela en viktig roll när det gäller att 

.bredda kulturintresset och har givit stimulans ät den snabbt växande ama
törverksamheten. Projektverksamheten med kultur i arbetslivet ges dess

utom en mer framträdande roll. 
Kulturvanorna grundläggs mycket tidigt. Därför är det viktigt att stimu

lera kulturaktiviteter bland barn och ungdom. Det växande TV- och video
utbudet och den allt hårdare marknadsföringen av kommersiell masskul
tur gör det inte mindre viktigt att stimulera barns och ungdomars eget 
skapande. Det hittills mest framgångsrika sättet att främja bra barn- och 

ungdomskultur har inte oväntat visat sig vara att arbeta genom skolan. 

Skolan har i dag l:lngvariga erfarenheter av att ta emot teaterföreställning

ar och konserter. att samarbeta med konstnärer. att förmedla kunskaper 

om kulturarvet och att utnyttja folkbibliotek och museer. Det är angeläget 

att ytterligare utveckla aktiviteter av detta slag. Likaså är det viktigt att 

den hittills så framgångsrika projektverksamheten med kultur i skolan får 

fortsätta och leda fram till mer bestående förändringar av skolans arbete. 

Ett andra viktigt skäl för regeringen att ge prioritet åt kulturen är vikten 

av att stärka det regionala kulturlivet. Sedan mitten av 1970-talct har det 

skett en kulturell upprustning som tagit sikte på att stimulera kulturen i 
hela landet genom att skapa länsinstitutioner med regionala uppgifter. 

Uppmärksamheten på kulturmiljöv:lrden har skärpts. I takt med att länen 

har fatt egna teatrar. museer och orkestrar. har insikten ökat om vad 
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kulturen kan betyda för samhällets utveckling. Kulturen ger identitet åt en 
bygd. Den ökar vitaliteten och skaparkraften. En bygd utan egna kulturak
tiviteter har svag attraktionskraft. En viktig del av det fortsatta reformar
betet måste vara att ytterligare stärka regionernas kulturliv, så att vi får 
kultur i hela landet. 

Framgångsrik kulturpolitik är en omöjlighet utan fullödiga konstnärliga 
insatser. Att garantera konstnärerna goda arbets- och inkomstmöjligheter 
blir därför en central fråga och ett tredje starkt skäl till att ge kulturpoliti
ken hög prioritet. Från olika konstnärsgrupper har riktats skarp kritik 
beträffande försämrade arbetsvillkor. Det finns goda skäl att göra en 
översyn av dessa villkor och pröva olika förslag till förbättringar. 

Jag vill erinra om att redan det budgetförslag som nu läggs fram innehål
ler viktiga förstärkningar för konstnärsgrupperna. Författarnas s. k. biblio
teksersättning kommer nästa år att höjas till 63 öre, vilket är den kraftigas
te höjningen någonsin sedan biblioteksersättningens tillkomst. Konst
närsbidragen får också en förstärkning. Svenska rikskonserter får resurser 
för att bedriva artistförmedling och för att ge särskilda möjligheter åt unga, 

oetablerade musiker och sångare att komma i kontakt med publik över 

hela landet. 
På tre decennier har kulturpolitiken utvecklats till att bli en viktig och 

självklar del av det politiska arbetet. Vid mitten av 1950-talet togs de 
första initiativen till en mer systematiskt genomförd statlig kulturpolitik. 

Efter hand ökade också kommuner och landsting sitt engagemang. 
Målen för den svenska kulturpolitiken formulerades i mitten av 1970-

talet och ett allsidigt reformprogram har därefter genomförts. Målen äger 
giltighet för lång tid framåt. Reformprogrammen måste däremot förändras 
och utvecklas i takt med att nya erfarenheter vinns och nya behov kommer 
till uttryck. Som jag framhöll i budgetpropositionen 1988 (prop. 
1987 /88: 100 bil. 10 s. 34) är det nu dags att värdera de genomförda 
kulturreformernas resultat och dra upp nya riktlinjer för reformpolitiken. 
Tiden skulle i och för sig kunna anses vara mogen för en ny övergripande 
kulturutredning. Risken är dock stor för att en sådan under utredningsti
den hämmar utvecklingen inom många områden. Jag vill därför förorda 
ett översyns- och reformarbete som kan genomföras successivt. Genom 
den expansion av kulturbudgeten som är förutsedd under den inledda 
mandatperioden har förutsättningar skapats för såväl konsolidering som 
förnyelse inom kultursektorn. 

Jag vill erinra om att det översyns- och reformarbete som jag talat om 
pagått sedan några år och har redan gett konkreta resultat. Under föregå
ende riksmöte tog riksdagen ställning till förslag beträffande nya riktlinjer 

för kulturmiljövården. Förhållandena inom arkivsektorn har diskuterats 
av arkivutredningen, som har presenterat sina förslag i betänkandet (SOU 

1988: 11) Öppenhet och minne. Pressutredningen har i betänkandet (SOU 
1988:48) Reformerat presstöd, gjort en grundlig översyn av presstödet och 
nyligen lagt fram förslag om helt nya stödformer. 

I det fortsatta översynsarbetet kommer den treårsbudgetering som~ nu 

introduceras att kunna bli ett effektivt hjälpmedel. Jag kommer att föreslå 
regeringen att kulturradet och andra myndigheter får i uppdrag att inför 
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utarbetandet av treårsplaner analysera tillstånd och behov inom olika Prop. 1988/89: 100 

verksamhetsområden och att därvid lämna underlag för en fortlöpande Bil. I 0 

översyn. 
Jag vill påminna om att regeringen redan har givit vissa utredningsupp

drag som har betydelse i detta sammanhang. Statens kulturråd har. som 

jag tidigare nämnt. fått i uppdrag att samla in och analysera erfarenheterna 
av arbetet att aktivera nya grupper. Kulturrådet skall också granska och 

redovisa situationen för de län som saknar länsteater samt analysera 

möjligheterna att stärka konstbildningsverksamheten. En särskild utredare 

har tillkallats för att se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna 

för förvaltningen av vissa kulturhistoriska miljöer. särskilt herrgårdar och 

industriminnen. Inom utbildningsdcpartementet pågår en översyn av den 

samiska kulturens fortbestånd och utveckling. Uppdrag har också givits 

bl. a. rörande den påg:iende försöksverksamheten i Bergslagen och Jämt

land. forskningsverksamheten inom kulturområdet och fortsatta åtgärder 

mot luftföroreningarnas skadeverkningar på kulturmiljön. Inom utbild

ningsdepartcmentet gör en särskild sakkunnig en översyn av symfonior

kestrarnas situation. 

Det utredningsarbete som nu pågår kommer att kompletteras med de

partementets eget översynsarbetc och ytterligare expertuppdrag för att 

sammantaget bilda underlag för reformarbetet under de kommande två 
budgetåren. I detta arbete kommer särskild vikt att läggas vid följande 

strävanden 

- förbättring av konstnärernas arbetsvillkor. 

- ökade insatser för barn- och ungdomskulturen. i första hand genom 

kultur i skolan. 

- insatser för att ge amatörverksamheten större bredd och bättre kvalitet. 
- förstärkning av det regionala kulturlivet. 

De förslag som jag senare kommer att presentera under kulturanslagen 
innebär en resursökning på sammanlagt drygt 100 milj. kr. Resursök
ningarna har till betydande del karaktären av engångsinsatser, vilket gör 
det möjligt att till kommande budgetår genomföra omprioriteringar till 
viktiga insatsområden. Jag räknar med att det sammanlagda resurstillskot
tet under perioden 1989/90- 1991192 skall uppgå till 300 milj. kr. 

En betydande insats i årets budget görs för att förstärka bidraget till 

kulturverksamhet i anslaget till studieförbundens arbete. Med årets ökning 

på I 7 .5 milj. kr. kommer bidraget sammanlagt att uppgå till 125 milj. kr. 

Också resurserna till kultur i arbetslivet ökar. Sammanlagt kan 7 milj. kr. 

under nästa budgetår disponeras för verksamheten. 

När det gäller konstnärsstöd görs, som jag redan berört, en betydande 

förstärkning av bibliotekscrsättningcn. Den höjning av örestalen som sker 

under innevarande och kommande budgetår medför en förstärkning av 

anslaget med 13,8 milj. kr. Även bidraget till talboks- och taltidningser

sättning föreslås öka. Särskilda åtgärder föreslås för att underlätta för 

unga. oetablerade artister att nå en publik. Svenska rikskonserter får l ,5 
milj. kr. för att driva en artistförmedling i egen regi. Konstnärsbidragen 

förstärks med I milj. kr. i avvaktan på en mera ingående översyn av de 
statliga stöden till konstnärsgrupperna. 328 



Den regionala kulturverksamheten kompletteras genom ökade insatser 
för länsteatern i Skaraborgs län. förbättring av de små folkbibliotekens 
situation och förstärkning av bidraget till stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. 
Efter samråd med mig kommer vidare chefen för civildepartementet att 
föreslå en viss förstärkning av länsantikvarieorganisationen. För att öka 
möjligheterna till ett attraktivt kvalitetsutbud även på de mindre orternas 
biografer ökas stödet till distribution av nya filmer. Samtidigt ges möjlig

heter till stöd för en upprustning av biografer. 
Teaterverksamheten för finskspråkiga barn och ungdomar tilldelas 2.1 

milj. kr. för en treårig försöksverksamhet. För Riksteatern. Operan och 
Dramaten föreslås ett budgeteringssystem som skall möjliggöra en långsik
tig planering av dessa institutioners verksamhet. Vidare föreslås. med 
hänsyn till teatrarnas likviditetssituation. betydande resursförstärkningar. 
Dansens situation behöver förstärkas. Därför föreslås att resurser skall 
avsättas som skall göra det möjligt att etablera ett centrum för dans i 
Stockholm. 

Förslag till organisation och resurser för Wasamuscct redovisas. Försla
get innebär att Wasaverksamheten även i fortsättningen skall vara en del 

av myndigheten statens sjöhistoriska museum. De s. k. ansvarsmuseernas 
resurser förstärks. 
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Allmän kulturvcrksamhet 111. 111. 

F I. Statens kulturråd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

17 780089 
16 838000 
18 339000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 111 000 kr. inte ställts till statens 
kulturråds disposition till följd av tillämpandct av en utgirtsram. 

Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighct inom kulturområ

det. 
Enligt förordningen (1988:676) med instruktion för statens kulturråd 

skall rådet följa utvecklingen inom kulturområdet och ge ett samlat under

lag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomföran

det av denna. Rådet handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell 

verksamhet och om andra statliga åtgärder som rör teater, dans. musik, 

konst. museer, utställningar. litteratur. folkbibliotek. folkbildning och 

folkrörelser i den mån sådana ärenden inte ankommer på någon annan 

myndighet. Rådet skall varje år i anslutning till sin anslagsframställning 

göra en sammanfattande bedömning av utvecklingen inom dessa delar av 

kulturområdet och lämna förslag till de åtgärder som kan föranledas av 
bedömningen. 

FÖr\'all ni ngskost nader 
(diira\' I<inl'kostnadcr) 

Lokal kostnader 

1988/S<J Beräknad ändring I 989/90 

Föredraganden 

15 562000' -t-1433000 
( 11063000)' ( + 832000) 

1176000 + 68000 

16838000 I 1501000 

1 Av angi\'d bdopp har 111 000 kr. inte ställts till stat..:ns kullurr;\ds disposition till 
följda\' lillämpandct a\' en utgiftsram. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet har redovisat ett treårigt huvudförslag för budgetåren 

1989/90- 1991/92. Minskningen föreslås tas ut med fördelningen I. 2 och 

2 °1\i för första, andra resp. tredje budgetåret. För budgetåret 1989/90 
innebär det en minskning med 168 000 kr. Kulturrådet framhåller att krav 

pa besparingar efter 1988/89 blir synnerligen svåra att tillgodose. Om 

ytterligare besparingar måste göras i enlighet med huvudförslaget kommer 
det att påverka framför allt kvaliteten i kulturrådets arbete och säkerheten 

i handläggningen. Misstag vid bidragsfördelningen kan få besvärande kon

sekvenser för kulturlivet liksom för samspelet mellan staten och kultur

livet. K.ulturradct föreslår därför att inga ytterligare nedskärningar görs. 
2. Ökade lokalkostnader ( + 68 000 kr.) 
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Föredragandens öwnägandcn 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90. 
som följer av det treåriga huvudförslaget och den periodisering som före

slagits. har jag beaktat de konsekvenser som myndigheten har redovisat. 

Huvudförslaget har därför reducerats så att minskningen uppgår till I 7 000 
kr. Tjänstcbrcvsrättcn föreslås slopad för statens kulturråd fr. o. m. den I 

juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen för finansdepar

tementet har anfört vid sin anmälan av avsnittet Särskilda frågor. Medel 

för kulturrådets portokostnadcr har därför beräknats under anslaget. I 
cnlighd med vad chefen för civildepartementet har anfört under avsnittet 

Gemensamma frågor har kompensation getts med anledning av ändrad 

finansiering av system S. 

I Icmställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl

ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stalcns kulturråd för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 18 339 000 kr. 

F 2. Bidrag till utvecklingsverksamhct inom kulturområdet 
m.m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

5833481 1 

18687000 
90 137000 

Reservation 

':\nsbgct Bidrag till särskilda kulturella ändam:'ll. 

1099351 1 

Från detta reservationsanslag anvisas bidrag för skilda ändamål till 

organisationer och institutioner på kulturområdet. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

331 



1988/89 Beräknad iindring 1989/90 

I. Stifll'lscn (icrksborgs
skolan för vl'rksamheten 
i Gerlesborg 

2. Riksförbundl't lnvandrar
nas kulturl·l'ntrum för 
v.:rksamhetcn 

3. Baltisb institutet for 
vl·rksamhetcn 

4. lmmigrantinstitutct för 
art..iv Ol"h dokumcnta
tionsvcrksamhdcn 

5. Svenska l'l'Tlnklubbcn 
för gäststipl'Tldium till 
en flyktingförfattare 

6. Till statl'Tls kulturr:'tds 
disposition för ut veck
lingsvcrksamhet 

7. Till regeringens 
disposition 

;\ra anslc.1g.1post<'r 
8. Till statens kulturråds 

disposition för bidrag till 
organisationer och 
institutioner inom 
kulturornr:'tdet 

9. Kultur i arbetslivet 
10. Lokal biblioteks

verksamhet 
11. Bidrag till internatio

nellt kulturutbyte 

' Medlen till fors anslagsposten 8. 

Fön.::dr::igandcn 

680000 6!j0000' 

255000 255000' 

535000 535 000' 

312000 312000' 

75000 75 000' 

13600000 

3 230000 + 16229000 

(34 866 000) 1 -t-38859000 
(6 547 000)4 + 7 000000 

(4349000)' + 6 523 000 

(2 538 000)" + 2640000 

18687000 +71450000 

c I ökningen ingår 1111.:dcl som innevarande budgetår anvisats under anslaget Bidrag 
till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner för stöd till tonsättare 
(464000 kr.) samt under anslaget Bidrag till folkbibliotek för verksamhetsutvcckling 
(1639000 kr.). från anslagspostcn förs 650000 kr. till anslaget Centrala museer: 
fönaltningskostnader. anslagspostcn Folkens museum - etnografiska. för iord
ningställande av samlingar. 

'M.:dlcn har för budgetåret 1988/89 anvisats under f(iljandc särskilda anslag och 
anslagsposter: 

Bidrag till kulwrraksc.1mhe1 inom orgunisationer 111. m. 
I. Centrala amatörorganisationer 
2. Centrumbildningar 
.l folkparkernas centralorganisation 
4. Folkets husföreningarnas riksorganisation 
5. Bygdcgardarnas riksförbund 
7. V dra g:'trdar 

Riclrag 1il! U1rl'<"kli11g.1T1'rk1c.1111ht1 inom ku/turo111rtiJc1111. 111. 

I. Ci.:rlesborgsskolan i Bohuslän 
1 Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum 
3. Baltiska institutet 
4. lmmigrantinstitutet 
5. S\enska Pennkluhbcn 

3158000 
4171000 
3 734000 
1327000 

246000 
104000 

680000 
255 000 
535000 
312000 

75000 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

332 



Vissa bidrag 1ill t1•a1a-. dans- u<'h 11111.1ik1·aksa111hc1 
2. Drottningholmsteatern 
3. Vadstenaakademicn 
4. Arrangerande musikföreningar 

/Jidrag 1il/./illkbih/ior<'k 
2. Inköpa\' litteratur p:i invandrar- och minoritetsspråk 
3. Vissa gemensamma ändam:ll i folkbibliotekens \'erksamhet 

I 'issa bidrag !il/ hild 11chtär111 
I. Konstfrämjandet 
2. Sveriges konstförl'ningars riksförbund 
3. Grafiska sällskapet 
4. Föreningen för nutida S\'enskt silver 
5. Föreningen Svensk form 
6. Föreningen Handarbetets vänner 
7. Svenskt barnbildarkiv 
8. Konsthantverkskoopcrativ 

Bidrag !il/ rissa 11111scer 
4. Marioncttcatcrns musei verksamhet 
8. Zornsamlingarna för fostighctsundl·rhitll 
Summa 

3 452 000 
565 000 

3 993 000 

2186000 
956000 

5193000 
I 433000 
261000 

33000 
I 122000 

173000 
104000 
464000 

165 000 
169000 

34866000 

4 Medlen har för hudget:'lret 1988/89 an\'isats under följande särskilda anslag och 
anslagspostcr: 

Bidrag 1ill k11/111rrt'rksa111h1·1 i110111 orga11isa1io11cr m. m. 
6. Kulturn:rksamhct på arbetsplatsnna 

I 'issa bidrag 1il/ 1ea/a-. dans- och 11111.1ikrerksa111hl'l 
I. Riksskådebanan 

Hidrag 1il/.fi1/khihlio11·k 
.1. . \ rbl'tspla tsbi bl iotek 

Summa 

2000000 

1319000 

3 228 000 

6547000 

; Medkn har för budget:ln;t 1988/89 anvisats undn anslaget Bidrag till folkbibliotek 
(anslagsposten I). 
''Medlen har för hudgct:'lret I lJ~8/89 anvisats under anslaget Kulturellt utbyte med 
utlandet (anslagspostcn I). 

Anslagsframställningarna 

.·l 11slag.1postema 1- 5 

Ökade bidrag begärs av sr!fic/sen Cierle.1borgsskola11 ( + 220 000 kr.). Riks
.fi:irb1111de1 111ra11dramas k11/r11rU't1//'l/111 ( + 65 000 kr.). Baltiska i11sti1111er 
(+ 115000 kr.) och 1111111igralllinsti1111e1 (+ 163000 kr.) för respektive 
verksamhet samt av Srenska Pen11k/11hbe11 ( + 5 000 kr.) för 1989 års Kurt 
Tucholskystipendium. 
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:l11slag.1pos1erna 6 och 8- 11 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår generellt en prisomräkning med 5% av innevarande 

budgetårs bidragsanslag. I det följande sammanfattas kulturrådets förslag 

till realökningar för de ändamål som, enligt vad jag senare kommer att 

förorda, är aktuella för överföring till detta anslag. Förslagen uppgår till 

sammanlagt ca 16 milj. kr., varav drygt 10 milj. kr. avser förstärkta 

basresurser till organisationer och institutioner. Förslagen redovisas an

slagsvis. 

Anslag 1988/89 

Bidrag till kulturvcrksamhet inom organisationer m. m. 

Bidraget till Centrala amatörorganisationa föreslås öka med I 950 000 kr .. 

varav I milj. kr. är överföring av stöd till amatörteatergrupper från ansla

get Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper. Vidare föreslås bidrags

ökningar till Cl'lllntmbildningar ( + 600 000 kr.), till Folkparkernas celllral-
01ga11isa1 ion för bl. a. utbyggnad av barn- och ungdomsverksamheten 

(+I 000000 kr.). till Folkets hus/drl'!lingama.1· riksorganisation för för
stärkt kulturvcrksamhct (+I 000000 kr.) samt till Bygdegårdarnas rik.1för
b11nd ( +400000 kr.) och 1·ara gardar ( + 100000 kr.). Slutligen föreslår 

kulturrådet en utbyggnad av stödet till utreckling ar k11l1un·erk1amhe1 på 
arbe1splatserna (+I 000000 kr.). 

Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksam het 

Ökningar förstås av bidragen till Drol111i11ghol111.11ea1ern ( + 500000 kr.) 
och !11temu1io11ella I 'atl.1·1entwkademie11 ( + 300 000 kr.). Bidraget till ar
rangerande 11111.1·i~/i'ire11i11gar och stödet till .fi'ia musikgrupper under ansla
get Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper bör sammanföras till ett 
nytt anslag. 

Bidrag till folkbibliotek 

Det särskilda stödet till kommuner med låg bibliotcksstandard bör genom

föras i snabbare takt än vad nuvarande anslagsnivå medger. Bidragsmed

len till lokal biblioteksrerksamhet bör därför förstärkas ( + 2 000000 kr.). 

Verksamheten med arbe1.1platshibliotek bör fä ökat stöd med hänsyn till 
behovet att pröva nya verksamhetsformer ( + 1 000 000 kr.). 

Vissa bidrag till bild och form 

Kulturrådet förslår bidragsökningar till Ko1111tdi111jamle1 ( - 900 000 kr.). 

Sraige1 ko1111tiin·11i11gar.1 riksf(_irb1111d ( + 400 000 kr.). Grq!i.1ka sällskapet 
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( + 270 000 kr.). Föreningen .fi'ir nutida 1r1'11skt .1ilrl'r (-+- 15 000 kr.). Fiir
e11ingrn Sl'l'nsk )imn ( + 350000 kr.). Fiireni11ge11 Handarbetets l'ämu!r 
( + 20 000 kr.) och Srenskt barnbildar/.; il' ( + 75 000 kr.). Bidraget till ko11st
ha11ll'erkskoopera1ire11 bör föras upp till niY:in 700 000 kr. ( + 213 000 kr.). 

Kulturellt utbyte med utlandet 

Med hänvisning till betänkandet (SOU 1988:09) Sverigeinformation och 

kultursamarbete IOrcsl:ir kulturr:idet en betydande förstärkning av rådets 

dispositionsmedel för bidrag till internationellt kulturutbyte ( + 5 000000 
kr.). 

Föredragandens öwrYäganden 

. ..J.11.1/agsstmktur 111. 111. 

I föreg:iende ars budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. 10 s. 35) fram

höll jag behovet av en översyn av anslagsstrukturen på kulturområdet. 

Varen 1988 uppdrog regeringen :it statens kulturrad att göra en sådan 

öwrsyn i samråd med riksrevisionsverket. Med skrivelse den 27 septem

ber 1988 har kulturr:idet lämnat förslag till ny anslagsstruktur för det 

område som r:idct svarar för. För att åstadkomma den rörelsefrihet inom 

budgetregleringen. som är en förutsättning för att kunna stimulera förnyel

se av pågilende verksamheter och skapa utrymme för att pröva nya idecr. 

anser jag dock att strukturförändringarna bör göras mer genomgripande än 

vad kulturrådet har föreslagit. 

Jag förordar att ett trettiotal bidragsändamill. som hittills utgjort särskil

da anslagsposter under olika anslag. sammanförs under detta anslag. Av 
sammanställningen framgilr Yilka ändamål det är fråga om och under vilka 

anslag medlen har beräknats för innevarande budgetår. Till följd av om
liiggningen bortfaller anslagen Bidrag till kultunwksamhet inom organisa
tioner m.m .. Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhet. Bidrag 
till folkbibliotek samt Vissa bidrag till bild och form. Den reservation som 
vid utgången av budgctaret 1988/89 kan finnas kvar under dessa anslag 
skall tillföras anslagsposten 8. Bidrag till organisationer och institutioner 
inom kulturomr:idet. 

Som framgår av sammanställningen kommer tyngdpunkten i medclsan
Yisningcn att ligga på de två anslagsposterna till kulturradets disposition. 

nämligen anslagspostcn 6 för utnxklingsYerksamhet och anslagspostcn 8 

för bidrag till organisationer och institutioner. Under den sistnämnda 

anslagspostcn bcriiknas bidrag till nödvändiga basresurser för det slag av 

organisationer och institutioner som tidigare fått medel ur de nu samman

förda anslagen. Jag delar kulturradets syn på behovet av att öka basresur

serna för dessa verksamheter och förordar att anslagsposten 8. utöver de 

gjorda överföringarna och viss prisomräkning. tillförs en realförstärkning 
av 2.6 milj. kr. Härigenom kommer kulturrådet att disponera sammanlagt 

ca 38 milj.kr. för verksamhetsstöd till kulturliYcts organisationer och 
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Det ankommer givetvis pa kulturrådet att i anslutning till anslagsfram

ställningarna noga pröva de olika organisationernas och institutionernas 

behov mot varandra och företa befogade omprioriteringar. Jag förutsätter 
dock att kulturrådet beaktar det behov av kontinuitet i bidragsgivningen 

som små och ekonomiskt svaga verksamheter har. Behovet av medel för 

särskilda tidsbegränsade utvecklingsprojekt bör i fortsättningen tillgodoses 

från anslagsposten 6. som jag beräknar till drygt 15 milj. kr. När det gäller 
utvecklingsverksamhet bör en mycket noggrann prövning göras så att just 

det som är vitalt och nyskapande främjas. Det är också viktigt att medlen 

huvudsakligen används för engangsinsatser. 

För vissa av de institutioner som hittills fått bidrag direkt över statsbud

geten har det varit en fördel att redan vid tiden för budgetpropositionens 

offentliggörande få en uppfattning om bidragsnivån för det kommande 

budgeti'lret. Jag förutsätter att kulturrådet kommer att finna sådana former 

för prövning av bidragsärenden. att några problem med verksamhetspla

neringen hos de sökande inte uppstår. 

Flertalet av de organisationer och institutioner som berörs av mina 

förslag har lämnat anslagsframställningar till statens kulturråd. Stiftelsen 

Gerlesborgsskolan. Riksförbundet invandrarnas kulturcentrum. Baltiska 

institutet. lmmigrantinstitutet och Svenska Pennklubben har ingivit an
sökningar om verksamhetsbidrag för nästa budgetår till utbildningsdepar

temcntet. Jag avser att - om riksdagen bifaller förslagen - senare föreslå 

regeringen att ansökningarna överlämnas till statens kulturråd för pröv

ning och avgörande. 

Kulturradet har under ett antal budgeti'lr tilldelat etnografiska museet 

medel för iordningställande av museets samlingar. Dessa medel bör i 

fortsättningen utgöra en permanent resurs för museets föremålsvård och 
bör följaktligen beräknas under anslaget Centrala museer: Förvaltnings

kostnader. anslagsposten Folkens museum - etnografiska. Jag har därför 
beräknat en minskning med 650000 kr. av anslagsposten 6. 

Under anslagsposterna 9- 11 har jag fört upp vissa ändamål som av 
olika skäl bör redovisas särskilt. 

Ku/wr i arhe1s/irl:'f 

Kulturrådet lade van:n 1984 fram ett förslag till handlingsprogram för 

kulturverksamhet på arbetsplatserna kallat V er~tyg för förändring (Rap

port från kulturrådet 1984: I). Förslagen i kulturr:ldets rapport var inrikta

de på att dels ge de fackliga organisationerna samma rätt att pi'! arbetsplat

serna arbeta med kulturfrågor som med vuxenutbildning och fackliga 

studier. dels förbättra de ekonomiska villkoren för kultur i arbetslivet. I 

budgetpropositionen 1985 (prop. 1984/85: I 00 bil. I 0 s. 82 - 86) uttalades 

att det bör vara en uppgift för staten att stimulera tillkomsten av kulturak

tiviteter med anknytning till arbetsplatserna. Ansvaret for verksamhet och 
utveckling måste dock ytterst vila p.1 de fackliga organisationerna och 

organisationer av det slag som litteraturfrämjandet. Konstfrämjandet. 

Skådebanan och Sveriges konstföreningars riksförbund utgör. Det är na

turligt att den statliga insatsen för att stimulera kultur i arbetslivet kon-
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centreras till åtgärder i syfte att få i gång en utvecklingsprocess i vilken 

många medverkar. 
Ett nytt bidrag på 2 milj. kr. infördes efter förslag i budgetpropositionen 

1985 för aktiviteter inom de s. k. främjandeorganisationerna i samarbete 
med fackliga organisationer. Detta bidrag fördelades t. o. m. budgetåret 

1987 /88 av regeringen. Efter förslag i budgetpropositionen 1988 tilldelades 

statens kulturråd medlen. Kulturrådet har varit oförhindrat att använda 

medlen för bidrag till den samarbetskommittc som bildats gemensamt av 
LO. TCO, ABF och Tl3Y för projektverksamheten med kultur i arbetsli

vet. 

De projektmedel som fördelats under åren har gått dels till lokala pro

jekt dels till utbildning och kulturombud på arbetsplatserna. 

En viktig och mycket framgångsrik del av projektverksamheten har 

bestått i att i samarbete med de fackliga organisationerna stimulera till
komsten av arbetsplatsbibliotek. Också ku,lturrådet har varit verksamt för 

att stimulera biblioteksverksamhet på arbetsplatserna genom att ge bidrag 

till kommuner som är beredda att etablera nya arbetsplatsbibliotek. Det 

ekonomiska stödet är av engångskaraktär och avsett för projekt som kan 

genomföras i samarbete hl. a. med de fackliga organisationerna. 

Enligt min mening är det nu ändamålsenligt att föra över de medel som: 

finns upptagna till arbetsplatsbibliotek under anslaget Bidrag till folkbib

liotek - budgetåret 1988/89. 3 228 000 kr. - till an slagsposten Kultur i 

arbetslivet under detta anslag. 

Till Riksskådebanan utgår innevarande budgetår ett särskilt anslag på 

I 319 000 kr. Dessa medel har till största delen använts för projekt: pä 

arbetsplatserna i samarbete med bl. a. fackliga organisationer. Enligt min 

mening bör också dessa medel tillföras anslagsposten Kultur i arbetslivet. 
För nästa budgetår kommer de sammanlagda resurserna för kultur i 

arbetslivet genom dessa överföringar och en viss resursförstärkning att 

uppgå till 7 milj. kr. 

l.okal hiblioteksl'erksa111hd 

Stödet till lokal biblioteksvcrksamhet infördes budgetåret 1985/86 som ett 
tidsbegränsat utvecklingsbidrag till ett 30-tal kommuner med läg biblio
teksstandard. En kommun kan få bidrag under fem nr till ett sammanlagt 
belopp av högst 2 milj. kr. Hittills har ungefär hälften av de kommuner 

som sökt bidrag fått del av stödet. I likhet med kulturrndet anser jag att 

stödets ändamnlsenlighet kan ifrågasättas om väntetiden för bidrag blir 

alltför lång. En bättre effekt uppnas sannolikt/om den återstående statliga 

insatsen koncentreras till tre budgetår framöver, så att berörda kommuner 

snabbt kan börja förverkliga sina upprustningsplaner på biblioteksområ

det. Jag förordar att stödet till lokal biblioteksverksamhet förstärks till 

sammanlagt drygt 6.5 milj. kr. och räknar därvid med att det återstnendc 

bi dragsbehovet skall kunna prövas under budge({lrcn 1989/90- 1991192. 
Vad gäller folkbibliotcksomrndet i övrigt förutsätter jag att kulturrndct 

skall ha goda möjligheter att tillgodose angelägna utvecklingsbchov inom 

,, Rik1dagm 1988189. / .111111/. Nr 100. Bilaga 10 
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ramen för sina förstärkta dispositionsmedel. När det gäller stöd till in- Prop. 1988/89: I 00 

vandrarnas litteraturförsörjning bör kulturrådet vara oförhindrat att pröva Bil. I 0 
alternativ till det inköpsstöd som för närvarande lämnas till ett antal 

länsbibliotek och vars effekt har ifrågasatts pä ett flertal grunder. 

Kulturellt utbytt' med llllantlet 

Medel till statens kulturråds disposition för kulturellt utbyte med utlandet 

har för innevarande budgetår anvisats under avsnittet Internationellt -

kulturellt samarbete. I samråd med chefen för utbildningsdepartementet 

föreslår jag att medlen i stället beräknas under detta anslag. Med hänsyn 

till behovet av samordning med bl. a. Svenska institutet när det gäller 
angclägenhetsgradering mellan olika slags internationellt kultursamarbete 

finner jag det lämpligt att medlen till kulturellt utbyte med utlandet förs 

upp som en särskild anslagspost. Den reservation som vid utgången av 

budgetåret 1988/89 kan finnas kvar under ifrågavarande anslagspost under 

anslaget Kulturellt utbyte med utlandet skall tillföras den nya anslagspos

ten. 

Dan.1T('rksamhet 

Dansen som konstform har i flera avseenden en besvärligare situation än 
manga andra konstarter. Det torde fortfarande finnas en ovana hos publi

ken att se dansföreställningar. vilket begränsar publikunderlaget. särskilt 

för den moderna dansen. Ett annat problem för dansen är bristen på 

lämpliga lokaler, i synnerhet för större ensembler. 

I Stockholm bedrivs dansverksamhet inom ramen för Operans reperto
ar. Vidare arbetar några fria grupper i lokaler med begränsade ytor ocl; 
förutsättningar. I början av 1980-talet vidtogs åtgärder för att anpassa 
Cirkusbyggnaden på Djurgärden som dansscen och vissa resurser avsattes 
under Riksteaterns anslag för att under en begränsad tid av året möjliggöra 
gästspel på denna scen. Verksamheten har dock alltmer kommit att över
flyttas till andra scener. bl. a. till stadsteaterns scen i Folkets Hus. 

Genom kommunens beslut att flytta stadsteatern till nya lokaler i Kul
turhuset har en unik möjlighet uppstått att i stadsteaterns gamla lokaler 

skapa ett centrum för dansen. 

Jag har tagit en rad initiativ och kontakter för att söka klarlägga förut

sättningarna för en sådan etablering i Folkets Hus. Genom en särskild 

utredningsman har de ekonomiska och organisatoriska frågorna belysts. 

Ledningen för Folkets Hus har markerat att det finns en möjlighet att 

lokalerna kan disponeras för dansverksamhet, eventuellt i kombination 

med annan verksamhet under vissa delar av året. Diskussioner förs med 

Stockholms stad och Stockholms läns landsting om deras förutsättningar 
all medverka med resurser till projektet. 

Mot denna bakgrund hyser jag goda förhoppningar om att en lösning 

skall kunna uppnås. 

Stadsteaterns nyttning sker tidig\1st i början av året 1990. Medelsbc

hovct för danstcatern bör således 7är det gäller driftkostnaderna kunna 338 



beräknas för ett halvt budgetår, medan kostnaderna för investeringar i 
lokalanpassning och utrustning måste beräknas till sitt fulla värde. För att 
möjliggöra den handlingsberedskap som situationen förutsätter har jag i 

årets budgetförslag beräknat en tillfällig förstärkning av den anslagspost 
som står till regeringens disposition under förevarande anslag. Förstårk

ningen är delvis finansierad genom vissa av de resurser som tidigare har 

beräknats under Riksteaterns anslag. 

Hemstiillan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl

ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1i/I ulrffkli11g.1Terksamhe1 inom ku//urområdl'I 
m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 

90137000 kr. 

F 3. Bidrag till samisk kultur 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2137173 
2631000 
2816000 

Ur detta anslag kan bidrag utgå till olika former av samisk kulturverk~ 

samhct och till de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 
1976/77:80 (s. 116, 122. 128-132 och 148, KrU 43, rskr. 289) angivna 

riktlinjerna. Medlen disponeras av samefonden och beslut om bidrag 

fattas av samefondens kulturdelegation. 

Styrelsen för samefonden 

Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med 983 000 kr. för 
nästa budgetår. Delegationen pekar på behovet av kompensation för kost
nadsökningar ( + 177 000 kr.). ökat verksamhctsbidrag till bl. a. Riksorga
nisationen Same Ätnam och tidningen Samefolket ( +456000 kr.). ökade 
insatser pa litteraturens och teaterns område ( + 150000 kr.) samt att 
Samernas folkhögskola bör få möjlighet att pröva att ge särskilt vuxenstu
diestöd ( + 200 000 kr.). 

Föredragandens öven·äganden 

Inom utbildningsdepartementet pågår en översyn av den samiska kultu

rens fortbestånd och utveckling. Vid översynen kommer bl. a. den samiska 

kulturens förutsättningar. förändringsfaktorer och utvccklingsmöjligheter 

all analyseras. 

När denna översyn är slutförd räknar jag med att det skall finnas ett 
underlag som gör det möjligt att närmare precisera inriktningen och om-

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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fattningen av stödet till den samiska kulturen. 
Jag har beräknat en förstärkning av bidraget med 80000 kr. Med kom

pensation för prisökningar bör anslaget för nästa budgetår räknas upp med 
sammanlagt 185 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

anslag på 2 816000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Ersättningar och bidrag till konstnärer 

Som jag har redovisat under inledningen utgår jag ifrån att frågan om · 
konstnärernas arbetsvillkor i vid mening kommer att utgöra en av tyngd
punkterna i det kulturpolitiska utvecklingsarbetet under de närmaste åren. 
Jag avser därför att ta de initiativ som är erforderliga för att få fram ett 
fylligt underlag för de framtida insatserna inom detta område. 

Årets budgetförslag på detta område skall ses mot denna bakgrund. 

F 4. Visningsersättning åt bild- och form konstnärer 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

32203000 
33169000 
34 512000 

Från anslaget lämnas ersättning till bild- och formkonstnärcr för att 
deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller an
vänds på annat allmännyttigt sätt (visningscrsättning). 

Visningsersättningen anvisas i form av ett fast årligt belopp som tillförs 
Svl!rigl!.1· bildkonstnänfond, inrättad den 1 juli 1982. Fondmedlen får an
vändas dels för ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer 
ekonomisk och arbetsmässig trygghet. dels för andra ändamål som berör 
verksamhet inom bild konstens område. Med fondmedel betalas också viss 
del av konstnärsnämndens förvaltnings- och lokalkostnader. 

Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av en 
styrelse inom konstnärsnämndcn. kallad styrelsen för Sveriges bildkonst
närsfond. Styrelsens verksamhet regleras i förordningen ( 1988: 831) med 
instruktion för konstnärsnämnden och i förordningen ( 1982: 600) om Sve
riges bildkonstnärsfond. 

Konstnärsnämnden 

Slyfflsen jiir Sreriges bildkonstnäl'.lj(md föreslår. liksom föregående år, en 
successiv ökning av anslaget under en femårsperiod för att detta skall 
uppnå samma nivå som biblioteksersättningen. För budgetåret 1989/90 
begärs totalt 38 milj. kr. ( + 4 831 000 kr.). Konstnärsnämndens .11yre/se 
tillstyrker fondstyrelsens förslag. 

Konsrnärl!mas rik.lorga11i.1atio11 (KRO) har åter yrkat att ett bcräknings
system för visningscrsättningen införs som möjliggör förhandlingar om 
ersättningens storlek. KRO begär vidare att visningscrsättningcn höjs med 
20 milj. kr., att staten anvisar 5 milj. kr. för utställningsersättning i 
samband med konstutställningar i förcningsrcgi samt att en särskild avgift 
tas ut på vidareförsäljning av konstverk. 

Pröp. 1988/89: I 00 
Bil. I 0 
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Föredragandens öven·äganden 

Anslaget bör for nästa budgetår föras upp med 34 512 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vi.111ingsersä1111ing ål bild- och .fimnkonstnärer för budget

året 1989/90 anvisa ett anslag på 34 512 000 kr. 

F 5. Bidrag till konstnärer 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15 396 806 
17 397000 
19193000 

Reservation 2499678 

Från anslaget lämnas bidrag enligt förordningen (1976: 528) om bidrag 

till konstnärer. Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projekt

bidrag. 
Konslnärsbidrag kan beviljas för att ge aktiva konstnärer ekonomisk 

trygghet. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnärer för andra ända

mål. t. ex. för resor. Konstnärsbidrag får för närvarande uppgå till högst 

53 000 kr. om året för varje mottagare. Det kan ges till samma konstnär för 
högst fem år i sänder utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktär och 
bidrag till efterlevande får beviljas årligen utan tidsgräns. 

Projekthidrag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete av 
mer kostnadskrävandc natur. Bidrag kan ges för avgränsade projekt som 

kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområdet 
eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet 
till nya områden i samhället. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

författarfond till dramatiker. författare. översättare och kulturjournalister 

och av konstnärsnämnden till övriga konstnärer. 

Eftersom upphovsmän på musikområdet och fonogramartister inte er

sätts för den fria biblioteksutlåningen av deras verk finns under detta 

anslag medel för särskilda insatser till förmån för nämnda konstnärsgrup

per. Medlen disponeras av konstnärsnämnden enligt förordningen 

( 1988: 745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister. 

Ko11st närs11ämndl!11 skall enligt sin instruktion (1988: 831 ). vid sidan av 

uppgiften att besluta om bidrag och ersättningar till konstnärer. hålla sig 
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. 

Nämnden skall också gemensamt med styrelsen för Sveriges författarfond 

avge förslag till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. 

Konstnärsnämnden leds av en styrelse. Inom nämnden finns vidare fyra 

Prop. 1988/89:100 

Bil. 10 
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organ för handläggning av ärenden rörande bidrag och ersättningar till Prop. 1988/89: 100 
konstnärer. nämligen styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, arbetsgrup- Bil. 10 
pen för upphovsmän på musikområdet. arbetsgruppen för musiker och 
sångare samt arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer. 

Anslagets.förddning bzulgnåret 1988i89' 

I. Bidrag till författare. översättare och kulturjournalister 
1. Bidrag till dramatiker 
3. Bidrag till bild- och form konstnärer 
4. Bidrag till upphovsmän på musikområdet 
5. Bidrag till scen- och filmkonstnärer samt musiker och sang~m: 
6. Särskilda insatser för upphovsmän på musikområdet samt 

musiker och sångare 

l 250000 
1453000 
3 347000 
2310000 
8037000 

I 000000 

17 397000 

' Anslaget får även användas för att betala förvaltningskostnader hos de mcdclsför
dclande myndigheterna. 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

Styrelsen begär en höjning av bidragsmedlen till.fd1:fattare. Öl'ersättare och 
kultw:iournalister för att kunna återställa tidigare nivåer i fråga om bidra
gens antal och belopp ( + 560000 kr.) och betala ökade förvaltningskostna
der ( + 10 000 kr.). Vidare begärs att bi dragsmedlen till dramatiker räknas 
upp till 2 milj. kr. för att kompensera urholkning och möjliggöra ökade 
insatser för en eftersatt grupp ( + 54 7 000 kr.). 

Konstnärs nämnden 

Konstnärsnämndens styrelse förordar en uppräkning med ca 15 % av bi
dragsmedlcn till bild- och .fonnkonsmärer ( + 453 000 kr.). till 11pphors111ä11 
på musikområdet ( + 350000 kr.) samt till scl'n- och Jilmkonstnärer 
(+I 203 000 kr.). Härutöver prioriterar styrelsen följande av fördelnings
organcn framlagda förslag. 

I. Anslagsposten till särskilda insatserfi:ir upphovsmän på musikområdet 
samt musiker och slingan' bör beräknas med utgångspunkt i gällande 
grundbclopp för referenslitteratur inom biblioteksersättningen multipli

cerat med det uppskattade beståndet av fonogram och musikalier vid 
folkbiblioteken ( + I 880 000 kr.). 

2. För en utställning av resultaten av beviljade projektbidrag på bild- och 
jimnomradet begärs en engdngsamisning på 250 000 kr. 

3. Konstnärsnämnden bör tillföras särskilda medel for insatser på .film
mnrtidet (+I 500000 kr.). 

Styrelsen upprepar vidare sitt tidigare förslag om fondbildningar på ton- 343 



och scenomr:'tdet. Slutligen hemställer styrelsen att bestämmelsen om Prop. 1988/89: 100 
högsta belopp för konstnärsbidrag upphävs samt att medel anvisas för en Bil. I 0 
statistisk undersökning av de fria kulturarbetarnas ekonomiska förhållan-

den. 

Föredragandens överväganden 

Detta anslag får även användas för att betala förvaltningskostnader hos 

konstnärsnämnden. Till sådana kostnader bör räknas utgifter för tillfällig 
utställningsverksamhet med nära anknytning till nämndens uppgifter. Nå

got behov av särskilda medel för detta ändamål torde därför inte föreligga. 

Enligt gällande förordning om bidrag till konstnärer får ett konstnärs

bidrag inte överstiga 53 000 kr. per år och mottagare. Konstnärsbidragens 
maximibelopp har hittills fastställts av riksdagen. Det bör i fortsättningen 

ankomma pi'! regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att 

besluta om beloppsgränser för konstnärsbidragen. 

Jag beräknar anslaget till , 19 193 000 kr. Därvid har jag beräknat en 

ökning av anslaget med 1 milj. kr. utöver kompensation för prisutveckling
en. Jag har vidare i mitt förslag beaktat att tjänstebrcvsrätten föreslås 

slopad för konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond 

fr. o. m. den I juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen 

för finansdepartementet har anfört vid sin anmälan av Särskilda frågor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad.jag·"h<tr föreslagit angående formen1a för beslut 

om beloppsgränser för konstnärsbidrag, 
2. till. Bidrag till kvnslnärer för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslagpi'! 19193000kr. 

F 6. Inkomstgarantier för konstnärer 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1 989/90 Förslag 

7929430 
7 275000 
9 298000 

Enligt förordningen ( 1976: 504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 

av inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag av konst

närsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond eller efter yttrande 
av dessa organ. 

Inkomstgaranti kan per år uppgå till högst fem gånger det basbelopp som 
enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring (omtryckt 1982: 120) gällde 

vid kalenderårets ingång. Det för kalenderåret 1989 fastställda basbelop

pet är 27 900 kr. Garantins maximibelopp för år 1989 uppgår således till 344 



139 500 kr. Detta maximibelopp minskas med innehavarens årsinkomst Prop. 1988/89: I 00 
upp till ett basbelopp och med 75 % av årsinkomsten i övrigt. Bil. I 0 

Regeringen har för budgetåret 1988/89 fastställt antalet inkomstgaranti
er till 129. Härav avser sju garantirum personer som innehaft tidsbegrän

sade lärartjänster inom högre konstnärlig utbildning och ett garantirum 

professor Pontus Hulten. 

Konstnärsnämnden 

Nämnden föreslår åter att 20 av de garantier som för närvarande inte 
utnyttjas på grund av att innehavarna har för hög årsinkomst får användas 

för att utse nya garantihavare. 

Universitets-och högskoleämbetet (UHÄ) 

UHÄ hemställer om inkomstgaranti för huvudlärarna vid konstfackskolan 

Saimi Kling och Nils Nisbcl. vilkas förordnanden går ut den 30juni 1989. 

Föredragandens överväganden 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att 

inkomstgaranti fr. o. m. nästa budgetår tilldelas huvudlärarna vid konst
fackskolan Saimi Kling och Nils Nisbel, vilkas lärarförordnanden upphör 

vid utgången av juni 1989. 

Jag är inte heller i år beredd att tillstyrka konstnärsnämndens förslag om 

inrättande av ytterligare inkomstgarantier. 
Jag vill i detta sammanhang också anmäla att jag gjort vissa övervägan

den kring inkomstgarantins avtrappningsregler bl. a. mot bakgrund av vad 

riksdagen tidigare har anfört i denna fråga (KrlJ 1975176:35 s. 35 och 39. 

rskr. 355). Jag har funnit att en modifiering av avtrappningsreglema i linje 

med det förslag som låg till grund för riksdagens uttalande främst skulle 
gynna konstnän:r som redan har goda inkomster av sin verksamhet. Vida
re skulle en sådan förändring i nuläget medföra en betydande ökning av 
anslagsbclastningen. Tillgängliga reformmedel bör enligt min mening sat
sas på ändamål som är mer angelägna för konstnärskollektivet i stort. Jag 

föreslår att regeringen ger riksdagen till känna vad jag har anfört i denna 
fråga. Riksdagens skrivelse 1975/76:35 bör därmed anses slutbehandlad. 
Jag har i denna fråga samrått med Konstnärliga och litterära yrkesutövares 

samarbetsnämnd. 

För de två nya garantirummen samt basbcloppshöjningar m. m. beräk

nar jag en ökning av anslaget med sammanlagt 2 023 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. ta del av vad jag har anfört om inkomstgarantins avtrappnings

regler. 

2. till /11kom.1·1gara111ia .flir kv11.1111iira för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 9 298 000 kr. 345 



F 7. Ersättning åt författare m. fl för utlåning av deras verk 
genom bibliotek m. m. 

1987/88 Utgift 
I 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

51 265000 
50677000 1 

64380000 

'Tilläggsbudget I. 7105000kr. 

Gällande bestämmelser om biblio1ekscrsäw1ing finns i förordningen 
( 1962: 652) om Sveriges forfattarfond (omtryckt 1979: 394). Ersättning ges 
for utlåning genom folkbibliotek och skolbibliotek av litterärt verk i origi
nal av svensk eller i Sverige bosatt upphovsman och litterärt verk i svensk 
översättning. Ersättning ges även för böcker som ingår i folk- och skolbib
liotekens referenssamlingar. 

Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel som 
beräknas på grundval av vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. 
Innevarande budgetår uppgår grundbcloppen i fråga om originalverk till 

55 öre for hemlån och till 220 öre för referensexemplar samt i fråga om 
översatt verk till 27,5 öre för hemlån och till 110 öre för referensexemplar 
(prop. 1988/89:25. KrlJ 8. rskr. 16). Av fondens medel utbetalas individu
ell ersättning till författare och översättare (författarpenning och översät
tarpenning). Fr. o. m. den 1 januari 1989 är författarpenningen 33 öre för 
hemlån och 132 öre för referensexemplar samt översättarpenningen 16 öre 
för hemlän och 66 öre för referensexemplar. För upphovsmän med höga 
utläningssitTror gäller vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges författar
fond kan också bestämma att ersättning till viss upphovsman skall utgå 
med högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna möjlighet använder 
styrelsen för att utse innehavare av s. k. garanterad författarpenning, vil
ken för kalenderåret 1989 har fastställts till 70000 kr. För närvarande 
utgår garanterad forfattarpenning till 225 upphovsmän. Återstoden av 
fondens medel, den s. k. fria delen, används efter styrelsens bestämmande 
till pensioner. understöd. stipendier och andra for författare, översättare 
m. fl. gemensamma ändamål. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i 
form av talböcker och ta/tidningar fördelas av Sveriges författarförbund 
enligt regler som förbundet fastställer. 

Biblioteksersättningen har för innevarande budgetår beräknats till 

55 815 000 kr. För talboks- och taltidningsersättningen har anvisats 
1967000 kr. 

Mellan regeringen och de upphovsmannaorganisationer som berörs av 
biblioteksersättningen ingicks den 12 september 1985 en överenskommel
se om förhandlingar angående biblioteksersättningens grundbelopp. Enligt 
överenskommelsen ätar sig regeringen att som ett led i beredningen av sitt 
förslag till statsbudget förhandla med organisationerna om storleken av 
grundbeloppet för hemlån av originalverk. När avtal träffats skall regering
en lägga fram förslag till riksdagen om anslagsberäkning på grundval av det 
avtalade grundbeloppet. 

Regeringen har den 30 juni 1988 träffat överenskommelse med organi-
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sationerna om biblioteksersättningens grundbelopp för budgetåren 
1988/89 och 1989/90. Enligt denna skall regeringen föreslå riksdagen att 
grundbeloppet för hemlån av originalverk skall vara 63 öre för budgetåret 
1989/90. 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

Medelsbehovet för biblioteksersä11ninge11 vid ett grundbelopp av 63 öre 
per hemlån av originalverk beräknar fondstyrelsen till 62 054000 kr. 

Fondstyrelsen förutser därvid att den sammanlagda utlåningen vid folk
och skolbiblioteken kommer att uppgå till 102 miljoner lån under år 1989. 
vilket innebär en minskning med 2 miljoner lån jämfört med styrelsens 
prognos för år 1988. Liksom föregående år har styrelsen i sin beräkning 
inbegripit en schablonmässig uppskattning av lån i folkbibliotekens uppsö
kande verksamhet. Folk- och skolbibliotekens bestånd av referenslittera
tur beräknas komma att uppgå till 7 .8 miljoner volymer, även det en 
minskningjämfört med förra årets prognos. 

Fondstyrelsen anhåller om att bidraget till nordiska författarstipendier 
skall ökas med 35 000 kr. till sammanlagt 93 000 kr. med hänvisning till 
kostnadsökningar och för att möjliggöra författarstipendier till Grönland 

och Färöarna. 

Sveriges författarförbund 

Författarförbundet räknar med en tioprocentig volymökning av talboks
framställningen under budgetåret 1989/90. Vidare yrkar förbundet en 
uppräkning av talboks- och ta/tidningsersättningen. som motsvarar den 
höjda bibliotcksersättningen. Sammanlagt begär förbundet 3 670000 kr. 
för ändamålet ( + I 703 000 kr.). 

För nordiskt fö1fa11arsamarbete begär författarförbundet ett bidrag på 
30000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har den 30 juni 1988 godkänt en överenskommelse mellan mig 
och berörda upphovsmannaorganisationer. Enligt denna skall regeringen 
föreslå riksdagen att bibliotekscrsättningens grundbelopp för hemlån av 
originalverk budgetåret 1989/90 skall vara 63 öre. Övriga grundbclopp bör 
vara. för referensexemplar av originalverk 2 kr. 52 öre. för hemlån av 

översatt verk 31.5 öre och för referensexemplar av översatt verk I kr. 26 
öre. Som grund för beräkningen av biblioteksersättningens totalbelopp för 

nästa budgetår har jag godtagit de prognoser för utlåning och referensbok
best:ind. som styrelsen för Sveriges författarfond gjort för år 1989. Medcls
behovet för biblioteksersättningen bör med dessa utgångspunkter beräknas 

till 62 054 000 kr. 
Med hänsyn till den ökade talboksframställningen förordar jag att bidra

get till talboks- och taltidningsersättning räknas upp med 200000 kr. 
utöver prisomräkning. Mitt förslag innebär att bidraget kommer att uppgå 
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till sammanlagt 2 246 000 kr. för nästa budgetår. Prop. 1988/89: I 00 
Medel för nordiska författarstipendier och nordiskt författarsamarbctc Bil. l 0 

har hittills anvisats under anslaget Bilateralt nordiskt kultursamarbete 
m. m. I samråd med chefen för utbildningsdepartcmentet föreslår jag att 

nämnda ändamål förs upp som särskilda anslagsposter under förevarande 
anslag. Jag beräknar med anledning härav en ökning av anslaget med 

60000 kr. resp. 20000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna mina förslag till grundbelopp för biblioteksersätt

ningen, 
2. till J:,'rsättning cl{ författare m.f/. för utlåning G\' deras l'Nk 

genom bibliotek m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan
slag på 64 380 000 kr. 

F 8. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3000000 
3000000 
3000000 

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighctshavare på 
musikområdet för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter 
överläggningar med berörda organisationer har medlen för budgetåret 
1988/89 fördelats på följande sätt. 

Mollagare 

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) 
S\'cnska gruppen av thc I ntcrnational Federation of Produccrs of 
Phnnograms and Videograms (IFPll 
Nordiska ickekommersiella fonogramproducenters 
förening (Nlff) 
Svenska artisters och musikers intn:sscorganisation (SAM I) 

Föredragandens Öl'erväganden 

Anslagsbeloppct bör under nästa budgetår vara oförändrat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Belopp 1988/89 

1200000 

841 500 

58 500 
900000 

3000000 

att till Lrsättning till rättighetshararl! pä musikomrädet för bud
getåret 1989/90 anvisa ett anslag på 3 000000 kr. 
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Teater, dans och musik 

RiksrevisionS\'erkets rapport Operan, Dramaten och Riksteatern -
konsekvenser a'' ny bidragskonstruktion 

Regeringen uppdrog den 11 maj 1988 åt riksrevisionsverket (RRV) att 

studera och utvärdera konsekvenserna av den bidragskonstruktion som 
införts fr, o, m. budget3rct 1986/87 för Riksteatern. Operan och Drama

ten. I uppdraget ingick att redovisa dels de ekonomiska konsekvenserna 

för verksamheten i jämförelse med tidigare tillämpad budgetcringsteknik. 

dels den effekt den nya konstruktionen har haft när det gäller förbättrade 

planeringsmöjligheter samt konsekvenserna av den för teatrarnas inkomst

och prispolitik. RRV har redovisat sitt uppdrag i rapporten Operan. Dra

maten och Riksteatern - konsekvenser av ny bidragskonstruktion. Re

missvar på rapporten har inkommit från statens kulturråd. Riksteatern, 

Operan. Dramaten och Teatrarnas riksförbund. 

RR V har på grundval av teatrarnas årsredovisningar för perioden 

1983/84- 1986/87 bearbetat ekonomiska uppgifter för att kunna beskriva 

utvecklingen av teatrarnas intäkter och kostnader. När det gäller verksam

heten har RRV sammanställt uppgifter om antalet genomförda föreställ

ningar och antalet besökare i förhållande till förbrukade resurser. RR V har 

däremot inte uttalat sig om verksamhetens innehåll eller resursutnyttjan

det i förhållande till de målsättningar som gäller för teatrarnas verksam

het. 

Den nya bidragskonstruktionen ställer enligt RR V:s uppfattning större 
krav på planering av verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Möj

ligheten till långsiktig planering. som var ett av syftena med den nya 

bidragskonstruktioncn. fordrar att teatrarna har tillgång till information 

om vilka principer som gäller för statsbidragets utveckling under plane

ringsperioden. 

Enligt RRV:s uppfattning fungerar den nya bidragskonstruktionen till
fredsställande så länge uppräkningen av statshidraget i huvudsak följer 

löne- och kostnadsut vecklingen hos teatrarna. Mindre avvikelser kan kom
penseras genom omfördelningar av andra kostnader och intäkter. Pro
blemen uppstår emellertid då dessa omfördelningar inte är tillräckliga för 
att täcka oförutsedda löneökningar eftersom personalkostnaderna inte kan 
sänkas på kort sikt på grund av den 13nga uppsägningstiden. RRV konsta

terar att en sådan situation nu har inträffat och att teatrarna måste. om 
kompensation inte ges pa annat sätt. utnyttja stora delar av sina reserver. 

RRV visar på två olika sätt att hantera bidragsgivningen i framtiden. Ett 

alternativ kan vara att genom ett gemensamt förslagsanslag motsvarande 

tidigare anslag "för täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan" 

bevilja teatrarna kompensation motsvarande den genomsnittliga höjning

en av statliga löner under löpande budgetår. Detta förfaringssätt innebär 

att riksdagen tar ställning till bidragen till Operan. Dramaten och Rikstea

tern vid endast ett tillfälle. 

Ett andra alternativ skulle innebära att nuvarande bidragskonstruktion 
bibehålls oförändrad men att statsmakterna närmare preciserar förutsätt

ningarna för verksamheten och anger de ekonomiska ramarna för en 
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treårsperiod. Förutsättningarna kant. ex. innebära prisomräkning i budge
ten i likhet med vad som gäller civila myndigheter. Omräkningen sker då 
mot utfall år - I för år +I och generella index kan användas. Teatrarna 
bör därför ha reserver av sådan storlek att de kan klara rimliga oförutsedda 

påfrestningar. 
RRV framför också att anslagen till de tre teatrarna eventuellt bör vara 

obetecknade anslag. 
De fem remissinstanserna instämmer i RRY:s uppfattning att den nya 

bidragskonstruktionen inte har fungerat tillfredsställande och att denna 
snarare har minskat än ökat möjligheterna till långsiktig planering. Av de 
tYå alternativ som RR V för fram som möjliga framtida bidragskonstruk
tioner förordar statens kulturråd, Riksteatern, Operan och Dramaten al

ternativ I dvs. ett gemensamt förslagsanslag för täckning under löpande 
budgetår av merkostnader för löner till följd av avtal. Teatrarnas riksför

bund anser att inget av de båda förslagen gör det möjligt att undvika 
framtida kostnadskriser till följd av oförutsedd kostnadsutveckling. Teat
rarnas riksförbund efterlyser en mer omfattande genomgång av olika fak
torer bakom teatrarnas kostnadsutveckling. 

Operan och Dramaten framhåller vikten av att teatrarna har kännedom 
om vilka principer som gäller för statsbidragets utveckling under en treårs
period. 

Föredragandens överväganden 

Riksrevisionsverket (RRV) har i sin rapport Operan, Dramaten och Riks
teatern - konsekvenser av ny bidragskonstruktion redovisat de konse

kvenser. som den sedan budgetåret 1986/87 tillämpade bidragskonstruk
tionen har medfört. RRV anser att teatrarnas möjligheter till långsiktig 
planering snarare har minskat än ökat. För att teatrarna skall kunna 
planera sin verksamhet över en längre period krävs enligt RRV att de har 
tillgång till information om vilka principer som gäller för statsbidragets 
utveckling under planeringsperioden. 

Med hänsyn till vad RR V har redovisat vill jag anföra följande. 
Operan. Dramaten och Riksteatern är nationella kulturinstitutioner och 

i den ri1eningcn jämförbara med andra nationella institutioner. som ofta 
har karaktären av myndigheter. Samtidigt bedriver institutionerna en 
verksamhet som i många avseenden har speciella förutf,ättningar. 

Den bidragskonstruktion som introducerades budgetåret 1986/87 utgick 
just från dessa institutioners speciella karaktär. Konstruktionen syftade till 
att ge institutionerna en handlingsfrihet. som inte går att uppnå inom 
ramen för anslagsreglerna för myndigheter. och samtidigt till att skapa 
förbättrade planeringsförutsättningar. vilket är angeläget för den typ av 
verksamhet som förutsätter en betydande framförhållning i planeringen. 

Metoden för att tillgodose dessa ändamål var att avveckla ett antal 
styrande moment i budgetregleringen - såsom inkomstkrav, periodisering 

av statsbidragets utbetalning. huvudförslagstillämpning - samtidigt som 
omräkningen av bidraget skedde enligt en förenklad. schabloniserad me
tod. RRV har nu påpekat. att teatrarnas möjlighet till långsiktig planering 
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inte har ökat tillräckligt genom de vidtagna åtgärderna. Vidare synes 
RRV:s redovisning indikera. att den kompensationsnivå som har tilläm
pats under de aktuella aren har varit otillräcklig med hänsyn till kostnads

utvecklingen. 

Det finns enligt min mening anledning att ta fasta på vad RRV har 

redovisat. 
Jag ser ingen anledning att frångå huvuddragen i den budgetkonstruk

tion som introducerades budgetåret 1986/87. Det regelverk som då av

vecklades bör inte införas på nytt. Statsbidraget bör således även i fortsätt

ningen utbetalas i sin helhet den I juli varje år. inkomstkrav bör inte 

återinföras och huvudförslaget bör inte tillämpas. När det gäller den 

schabloniserade omräkningen av bidraget bör den dock preciseras i ett 

rullande treårssystem. Det betyder att institutionerna nu bör få klarhet i 

med vilken procent statsbidraget kommer att omräknas under de tre 

följandcåren. dvs. budgetåren 1989/90. 1990/91 och 1991192. Av nästa års 

budget bör framgå vilken omräkning som kan påräknas budgetåret 

1992/9 3 osv. 
Detta rullande treåriga budgeteringssystem bör tillgodose institutioner

nas behov av att kunna planera på längre sikt vaq gäller verksamhetens 

omfattning. biljettprisernas utveckling. löneutrymme m. m. 

Omräkningen av de aktuella statsbidragen har under de senaste åren 

följt vad som generellt gällt för bidragsanslag, dvs. bidragen har i princip 

räknats upp med 3 %. 
Med hänsyn till vad RR V har redovisat bör för den följande treårsperio

den bidragen årligen räknas upp med S %. Då utvecklingen av kostnaderna 

för hyrorna i de fastigheter som Riksteatern, Operan och Dramaten dispo
nerar är svåra för dem att påverka räknar jag med att kompensationen för 

denna kostnad skall ske med utgångspunkt frtin faktisk hyresnivå och 

således ligga utanför den omräkningsmodell, som i övrigt bör gälla. 

De utgångspunkter. som jag här har angivit för beräkningen av statsbi
dragen till Operan. Dramaten och Riksteatern, har legat till grund för de 
budgetförslag, som i det följande redovisas under resp. anslag. 

En begränsning av bidragsuppräkningen för nästa budgetår till vad som 

följer av den redovisade omräkningsmodellen skulle dock för resp. institu
tion leda till en besvärlig ekonomisk situation. Bakgrunden härtill är att en 
snabb anpassning till den nivån som följer av ett årligt resurstillskott av 
här beräknad omfattning kan utsätta organisationen för påfrestningar. 
Andra moment som bör föranleda särskilt hänsynstagande, både vad gäller 

resursbehovet för nästa budgetar och den bas. från vilken verksamheten i 

framtiden bör utgå och planeras. är Operans planerade stängning under 

hösten 1989. Riksteaterns inflyttning i nya produktionslokaler under hös

ten 1988 och den situation som har uppstått vid de tre institutionerna till 

följd av de senaste löneavtalcn på teater- och musikområdena. 

Jag återkommer under berörda anslag och redovisar mina överväganden 

med anledning av dessa omständigheter. Jag vill dock redan nu anmäla. att 

mina budgetförslag kommer att avvika från de äskanden som resp. institu

tion har framfört. Krav som baserar sig på sektorspecifika förhållanden av 

den art som jag har redovisat måste givetvis prövas mot behovet av 
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insatser på andra områden. Budgetförslagen för de tre institutionerna 
kommer därför att kräva en anpassning av verksamheten till den nivå som 

är realistisk med hänsyn till statsbidragets framtida ut veckling och de 
möjligheter till inkomster som kan finnas. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om bidragskonstruktionen för 

bidragen till Svenska riksteatern. Operan och Dramatiska teatern. 

F 9. Bidrag till Svenska riksteatern 

1987/88 Utgift 
I 988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

131 759000 
. 150961000 

153 282 000 

Reservation 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är även länstcatcrföreningar knutna. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna 

angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 
användas för central och regional produktion och distribution av teater 

som komplettering till regional och lokal teaterverksamhct. Riksteatern 

skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkes

mässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 
bl. a. Operan och Dramatiska teatern och i övrigt samverka med myndig

heter och folkbildningsorganisationcr och med institutioner inom teatern 
och andra konstområden. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1987 /88 framfort 2 088 föreställ
ningar. Antalet besök var 397015. Riksteaterns utbud bestod av 60 turneer 
varav den egna produktionen omfattade 37. 

Svenska riksteatern har under hösten 1988 flyttat 111 1 nya lokaler i 

Botkyrka kommun. 
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Statsbidrngsbcräkning 

Statshidrag 
varJv 
(Bidrag till \'Crksamheten 

p:'I Södra teatern i 
Stockholm) 

(13idrag till 
tratcrn~rksamheten för 
dö\'a och hörselskadade) 

(hnsk teall'r\'erksamhet) 
(Bidrag till 

dansverksamhl'len pi1 
Cirkus i Stockholm) 

1988/89 

150%1000' 

(5 299 000) 

(3150000) 
(1454000) 

(1055000) 

' I anslaget ing:ir cng;'rngshelopp om sammanlagt 16 milj. kr. 

Riksteatern 

Hnäknad ändring 
19891')0 

Föredraganden 

I 2321000 

(-\ 265000) 

(+ 157000) 
(+2173000) 

(- 500000) 

I. För den allmänna kostnadsstegringen beräknas ett behov av 7 548 000 
kr. Därtill kommer 6.5 milj. kr. för ökade lokalkostnader i Botkyrka. 

2. För ytterligare tre vuxenproduktioner per budgetår föreslås 16 milj. 
kr. 

3. För genomförande av ett s. k. rumsteaterprojekt begärs 6.3 milj. kr. 
4. För Pionjärteaterns verksamhet begärs en ökning med 3,3 milj. kr. 
5. Riksteatern begär ytterligare 2.5 milj. kr. för ökad dansvcrksamhet. 
6. För Södra teatern föreslås ytterligare 330 000 kr. för vidgad gästspels

verksamhet. 
7. För dansverksamhet på Cirkus föreslås ytterligare 1640000 kr. för att 

kunna utöka antalet utländska och inhemska gästspel. 

8. Riksteatern har i en särskild utredning överlämnat förslag om utveck
ling av den finska teakrverksamheten i Sverige. Utredningen föreslår att 
en finskspråkig tcaterverksamhet för barn och ungdom byggs upp under en 
treårsperiod. Totalkostnaden beräknas netto uppgå till drygt 9 milj. kr.. 
varav 2.1 milj. kr. avser det första året. 

Riksteatern föreslår vidare att de 700000 kr .. som Riksteatern i dag 
tilldelar Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige för amatörverksam
het, i framtiden skall ställas direkt till Riksförbundets förfogande. 

Statens kulturråd 

För den kommande treårsperioden föreslår kulturrådet att Riksteatern 
dels undantas från besparingar, dels att anslaget ökas med 12 milj. kr. för 
ökad verksamhet bl. a. för finskspråkig professionell teaterproduktion, 
dels att de ökade hyreskostnaderna täcks. 

23 Rik.1dag('/I /9/ili/89. /sam/. Nr 100. /Ji/aga /(} 
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Föredragandens Ö\'erväganden 

A ns/agsberäkn i ngar 

Jag har under inledningen till detta avsnitt redovisat vilka utgångspunkter 

som under den kommande treårsperioden bör gälla för budgeteringen av 

statsbidragen till bl. a. Riksteatern. Med hänvisning härtill bör bidraget för 

nästa budgetår räknas upp med 5 %. 
Hyreskostnaderna för Riksteatern har ökat kraftigt till följd av teaterns 

inflyttning i nya lokaler i Botkyrka under hösten 1988. Lokaliseringen av 

verksamheten till Botkyrka är intressant från kulturpolitisk synpunkt. Jag 

finner det därför rimligt att staten medverkar till att lindra verkningarna 

för teatern av de ökade kostnaderna. 

Jag kommer därför att återkomma till regeringen med förslag om att 

teatern redan innevarande budgetår i tilläggsbudgct skall tillföras ett 

engångsbelopp om 5 milj. kr. Jag har vidare i mina beräkningar räknat 

med en förstärkning av statsbidragets bas med ea 12. 4 milj. kr. utöver vad 

som följer av omräkningsmodellen. Det är denna nya bas som bör ligga till 

grund för omräkningen under de närmast följande åren. 
Riksteatern tillfördes i budgeten för innevarande budgetår ett engångs

belopp om 15 milj. kr. för att kunna täcka vissa kostnader i samband med 
utrustningsanskaffning. Beloppet var att betrakta som ett räntefritt bidrag 

i förskott och regleras genom årliga avräkningar på anslaget under den 
följande tiolmperioden med början budgetåret 1989/90. Till följd härav 

har jag minskat bidraget. dels med engångsbeloppet 15 milj. kr.. dels med 

den årliga avräkningen på 1.5 milj. kr. Avräkningen bör pågå t. o. m. 

budgetåret 1998/99. varefter bidraget åter bör tillföras det aktuella belop

pet. Jag har vidare minskat bidraget med I milj. kr., som för budgetåret 
1988/89 tillförts anslaget som engångsbelopp för att täcka vissa kostnader i 
samband med flyttningen till nya lokaler. 

Finsk rmtcrl'aksamher 

Den finska teaterverksamheten i Sverige har varit föremål för diskussioner 
od1 utredningar under lång tid. Regeringen gav i maj 1987 Riksteatern i 
uppdrag att se över den finska teaterverksamhcten. Riksteatern har nu 

redovisat förslag till en modell för ut veckling a\· finsk teater i Sverige. 

Förslaget innebär en utbyggnad under en treårsperiod med sikte på etable

ring av en finskspråkig teaterensemble. Enligt förslaget skulle den första 

etappen innebära att Riksteatern tillförs resurser för en försöksverksamhet 

med produktion av finskspråkig barn- och ungdomstcatcr. En sådan pro

duktion skulle präglas av den S\erigetinska kulturen och utgå frän de i 

Sverige boende finskspråkiga barnens och ungdomarnas erfarenheter. 

Dessutom skulle de erfarenheter som finns inom Riksteaterns svensksprå

kiga barn- och ungdomsteaterverksamhet (Unga Riks) också kunna kom

ma en s:'.ldan produktion till godo. Jag anser att en s:'.tdan verksamhet bör 

prövas under ett antal :lr för att ligga till grund för fortsatta överväganden 

när det gäller utvecklingen av den finska tcatcrvcrksamhetcn i Sverige. Jag 

föreslår att Riksteatern under en treårsperiod ges särskilda resurser för en 
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produktion per år av finskspråkig barn- och ungdomsteater. Jag utgår från Prop. 1988/89: I 00 
att verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med Riksförbun- Bil. I 0 
det Finska Föreningar i Sverige och att stor vikt kommer att läggas vid 

arrangörs- och publikledet i syfte att bredda och öka intresset för den 
finska teaterverksamheten i Sverige. Utvärdering av verksamheten bör 

göras löpande under treårsperioden för att ligga som underlag för fortsatta 
ställningstaganden vid försöksperiodens slut. Jag har for det första årets 

verksamhet beräknat ett medelsbehov av 2.1 milj. kr. 

Beträffande den finska gästspelsvcrksamheten och amatörteaterverk

samhcten föreslår jag för närvarande inga förändringar. 

Da11srerksamhe1 

.lag har under anslaget Bidrag till utvccklingsvcrksamhet inom kulturom

rådet m. m. beräknat medel som skall göra det möjligt för staten att 

medverka till etableringen av en ny dansteater i Stockholm. De medel till 

dans på Cirkus. som för närvarande finns upptagna under detta anslag. bör 

delvis beräknas för detta ändamål. Om den nya dansverksamheten kan 

komma till stånd på det sätt som jag hoppas kan den starta tidigast den l 

januari 1990. För budgetåret 1989/90 har jag därför tagit upp ungefär 

halva kostnaden under resp. anslag. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Srcnska rikstea1em för budgetåret 1989/90 anvi
sa ett rcservationsanslag på 153 282 000 kr. 

F I 0. Bidrag till Operan 

l 987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

J 54007000 
163511000 
186 671 000 

Reservation 1 000000 

Operan bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verksamheten 
vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmel

serna om statsbidraget till Operan (KRFS 1977:23). 

lJ nder spelåret 1987 /88 gav Operan 291 föreställningar och konserter i 

Operahuset. pil Drottningholmsteatcrn och på andra scener varav 5 före

ställningar under turnecr. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 

Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 15. Genom

snittligt har 91 ry;1 av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans 

föreställningar och turnecr uppgick sammanlagt till ca 235 000. 
För närvarande pågår en etapp,·is upprustning av Operans lokaler enligt 

regeringens senaste beslut den 7 juni 1984. 355 



Operan 

I. Operan begär en ökning av anslaget med 23 milj. kr. med hänvisning 

till främst ökade lönekostnader och lokalkostnader. 
2. För inkomstbortfall och extrakostnader i samband med stängning av 

operahuset under tiden I augusti - I december 1989 begärs 12 milj. kr. 

3. För att kompensera fr:l.nvaron av ytterligare reserver behövs 20 milj. 

kr. 

4. För nytt scenmaskineri m. m. begär Operan 31 milj. kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att Operan undantas från besparingar samt att ansla

get ökas med 500000 kr. för barnopera verksamhet vid Södra teatern. 

Föredragandens överväganden 

.lag har under inledningen till detta avsnitt redovisat vilka utgångspunkter 

som under den kommande treårsperioden bör gälla för budgeteringen av 

statsbidragen till bl. a. Operan. Med hänvisning härtill bör bidraget -

cxkl. hyreskostnaderna - för nästa budgetår räknas upp med 5 °1t1. Hyres

kostnaderna har beräknats utifrån byggnadsstyrelsens hyresuppgifter. 
En anpassning av Operans verksamhet tiil den nivå. som är realistisk 

med hänsyn till statsbidragets framtida utveckling behöver göras. För att 

undvika alltför stora påfrestningar i organisationen under detta anpass
ningsskede har jag därför räknat med att bidraget för nästa budgetår 

behöver förstärkas enligt följande. 
Bidragsbasen bör räknas upp med ca 6,9 milj. kr. utöver vad som följer 

av omräkningsmodellen. Det är denna nya bas som bör ligga till grund för 

omräkningen under de närmast följande åren. 
Därutöver bör Operan under nästa budgetår tillföras ett engångsbelopp 

om 8 milj. kr. för att institutionen skall kunna möta konsekvenserna av det 
inkomstbortfall som följer av den planerade stängningen under hösten 

1989. 

Jag beräknar att bidraget till Operan för nästa budgetar skall uppgå till 

186 6 71 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
alt till JJidrag till Operan för budgetåret 1989/90 anvisa ett rcser

vationsanslag pa 186 6 71 000 kr. 
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F 11. Täckning av vissa kostnader vid Operan och Svenska 
rikskonserter 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

4000000 1 

I 000 
I 000 

1 Tidigare anslaget Täckning av vissa kostnader vid Operan. S\·cnska rikskonscrtcr 
och n:gionmusikcn 

Ur detta anslag får medel utgå för kompensation för Operans skattskyl

dighet och täckning av löncavtal. motsvarande genomsnittlig statlig nivå. 

för Svenska rikskonscrter. 

Föredragandens öwn·äganden 

Anslaget bör beräknas med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckning ar rissa kv.wnadl.'r l'id Operan och Srl.'nska riks
konwrtl!r för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 

kr. 

F 12. Bidrag till Dramatiska teatern 

1987/88 Utgift 
I 988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

86 675 000 
89 605 000 
99675000 

Reservation 

Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För 
verksamheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärda

de bestämmelserna om statsbidrag till Dramatiska teatern !KRFS 
1977:22). 

Dramatiska teatern hade under spelåret 1987/88 lo premiärer och gav 
sammanlagt I 038 föreställningar. inkl. föreställningar på andra än tea

terns egna scener. Det sammanlagda antalet besök 1;ppgick till ca 274 000. 

Beläggningen beräknas till ca 93 1Yo utslagen på samtliga scener. 

För närvarande pågår en etappvis upprustning av Dramatiska teaterns 

lokaler enligt regeringens beslut. 

Dramatiska teatern 

Dramaten ansöker om statsbidrag med oförändrat realt värde jämfört med 

verksamhetsåret I 98 7 /88 ( + I 7 191 000 kr.). 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet anser att Dramaten bör undantas fr:in besparingar samt förc
s!nr en ökning med I milj. kr. för att göra det möjligt för teatern att hälla 

uppe antalet större produktioner. 

Föredragandens Öl·en·äganden 

Jag har under inledningen till detta avsnitt redovisat vilka utgångspunkter 

som under den kommande treårsperioden bör gälla for budgetl\ringen av 
statsbidragen till bl. a. Dramaten. Med hänvisning härtill bör bidraget -

exkl. hyreskostnaderna - för nästa budgetår riiknas upp med 5 %. Hyres

kostnaderna har beräknats utifrån byggnadsstyrclsens hyresuppgifter. 

Dramaten har redovisat en likviditetssituation som utsätter teatern for 
påfrestningar. Denna situation inträder redan under våren 1989. Jag kom

mer därför att återkomma till regeringen med förslag om att teatern redan 

innevarande budgetår i tilläggsbudget skall tillföras ett engangsbclopp om 

6 milj. kr. Jag har vidare räknat med att bidragsbascn bör räknas upp med 

ca 3,8 milj. kr. utöver vad som följer av omräkningsmodellen. Det är 

denna nya has som bör ligga till grund for omräkningen under de närmast 

följande åren. 
Jag beräknar att bidraget till Dramatiska teatern för nästa budgetår skall 

uppgå till 99675000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ridrag till Dramafiska ll'l1/<'rn för budgetåret 1989/90 

anvisa ett rcscrvationsanslag på 99 6 75 000 kr. 

F 13. Bidrag till Svenska rikskonsertcr 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

21748000 
48 701 000 
54 747000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 283 000 kr. inte ställts till Svens

ka rikskonscrters disposition till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Riksdagen har med anledning av propositionen 1984/85: 1 (KrU 7. rskr. 

53) beslutat om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter 

fr. o. m. den I januari 1988. Vidare har till följd av riksdagens beslut med 

anledning av prop. 1985/86: 114 (KrlJ 22. rskr. 330) en ny institution på 

central nivå benämnd Svenska rikskonscrter inrättats fr. o. m. den I janua

ri 1988. 

Svenska rikskonserter är en statlig stiftelse. vars stadgar fastställts av 
regeringen den 26 november 1987. 

Till Svenska rikskonserters huvuduppgifter hör musikpolitiskt, konst
närligt och musikpedagogiskt utvccklingsarbcte, service till landsting, 
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kommuner. musikinstitutioner. artister m. m .. internationell kontaktverk
samhet. internationella och nationella produktioner. Vidare skall Svenska 
rikskonserter bl. a. genom Stockholms blåsarmusik svara för musikpro

duktion i Stockholms län och därvid bl. a. ge musik inom försvarsmakten 
och i statsccremoniella sammanhang. 

s,·cnska rikskonserter 

I. Svenska rikskonserter önskar med hiinsyn till den korta tid verksam

heten pågått undantas från en tillämpning av huvudförslaget ( + 961 000 

kr.). 

2. För att Svenska rikskonserter skall ges möjligheter att förbättra fri

lansarnas arbetsmöjligheter föreslås en anslagsökning med l milj. kr. 

3. För att möjliggöra turnecr med professionella symfoniorkestrar. mu

sikdramatiska föreställningar och större jazzorkestrar föreslås en anslags

höjning med U milj. kr. 

4. Vidare föreslås en särskild satsning på unga. oetablerade artister till 

en kostnad av ca 3 milj. kr. 
5. När det gäller Svenska konsertbyrån har en särskild bcrcdningsgrupp 

med representanter för Svenska rikskonserter. Svenska konsertbyrån och 

arbetsmarknadsstyrclsen (AMS) utrett konsertbyråns framtida verksam

het. Beredningsgruppcn föreslår att konsertbyrån även i· fortsättningen 

skall vara en självständig organisation men med AMS som ny huvudman 

samt att byrån i första hand skall förmedla engagemang till svenska artister 

såväl i Sverige som utomlands. 

Enligt Svenska rikskonserter är det angeläget att verksamheten får fort
sätta. Svenska rikskonserter förordar att AMS blir ny huvudman för verk

samheten samt att den artistförmedling som konsertbyrån bedriver bildar 

en sjiilvständig enhet inom AMS. Rikskonserter föreslår att AMS tilldelas 
1.5 milj. kr. fr. o. m. den I juli 1989 för att kunna bedriva artistförmed
lingen Svenska konsertbyrån. 

6. För Stiftelsen Elcktro-akustisk Musik i Sverige (EMS) föreslås ett ökat 
anslag med totalt 926 000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådel anser att anslaget till Svenska rikskonscrter i sin helhet bör 

undan1as från besparingar särskilt som s:'J.dana riskerar att drabba rörliga 

medel för frilansproduktioner. För EMS räknar kulturrådet med en för
stärkning med 300 000 kr. budgetåret 1989/90. 

Föredragandens ö'·crvägandcn 

:111.1/agsheräkningar 

För budgetåret 1989/90 har jag beräknat att anslaget bör uppgå till 

54 747000 kr. Vid beräkningen av den minskning av utgifterna, som följer 

av det ettåriga huvudforslagct. har jag beaktat vad institutionen har redo-
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visat. Huvudförslaget har därför reducerats sä att minskningen uppgår till 
86 000 kr. Vid min beräkning harjag inte kunnat ta hänsyn till kostnadsök
ningar till följd av bl. a. 1989 års statliga löneavtal samt kostnaderna för 
förändrade sociala avgifter år 1989. Jag räknar med att kompensation för 
detta får ges i form av särskilt beslut av regeringen genom belastning av 
anslaget Täckning av vissa kostnader vid Operan och Svenska rikskonser
tcr. 

Svenska rikskonscrter hör vidare tillföras 5 234 000 kr. från försvarsde
partementets huvudtitel. Jag har i denna fråga samrått med chefen för 
försvarsdepartementet. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet föreslår jag att 
de medel för nordiskt musiksamarbete som för närvarande beräknas under 
avsnittet Internationellt kulturellt samarbete bör beräknas under detta 
anslag. Anslaget bör med anledning därav räknas upp med 112 000 kr. 

.·lrtis(/"iirmedling m. 111. 

Sedan den I juli 1985 pågår försöksverksamhet med artistförmedling inom 
ramen för Svenska rikskonserters verksamhet. Försöket drivs i ett av 
Svenska rikskonserter helägt dotterbolag, Svenska konsertbyrån AB. En
ligt föreskrifterna för förmedlingen skall den gälla såväl etablerade som 
ännu icke etablerade artister inom konstmusikens område. Verksamheten 
skall syfta till att förmedla engagemang för svenska artister utomlands men 
får även avse engagemang inom Sverige som ett led i lanseringen utom
lands. För närvarande finns drygt 130 artister på konsertbyråns förmed
lingslista. För verksamheten utgår visst statsbidrag. 

Försöksverksamheten har utgått ifrån förutsättningen att verksamheten 
successivt skall bära sina egna kostnader. Erfarenheterna har dock visat att 
denna förutsättning är svår att uppnå. Svenska rikskonserter har därför 
a_nmält, att man inte utan ytterligare medelstillskott anser sig kunna driva 
verksamheten. 

Artistförmedlingen har också varit föremål för utredning av en bered
ningsgrupp bestående av företrädare för Svenska rikskonserter, Svenska 
konsertbyrån och arbctsmarknadsstyrelsen (AMS). Beredningsgruppen fö
reslår att Svenska konsertbyråns verksamhet övergår till AMS och att 
regeringen tilldelar AMS 1,5 milj. kr. fr. o. m. budgetåret 1989/90 för att 
kunna driva verksamheten. 

Enligt min uppfattning är det angeläget att artistförmedlingen ges möj

ligheter till fortsatt verksamhet. Den är ett bra komplement till den för
medlingsverksamhct som sker på enskild bas och den tillgodoser ett behov 
av kulturpolitiskt motiverad förmedling av arbetstillfällen. Jag anser där
för att ett belopp om l ,5 milj. kr. bör beräknas för artistförmedlingen för 

nästa budgetår. 
Svenska rikskonserter bör. i sin egenskap av centralt organ på musikom

rådet. ha en viktig uppgift i att aktivt medverka till att skapa arbetstillfäl
len för svenska artister. Därför är det enligt min mening naturligt att 
artistförmedlingen även i fortsättningen knyts till denna institution. Med 
hänsyn till att verksamheten har så påtagliga anknytningar till institutio-
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nens övriga uppgifter bör enligt min uppfattning en ökad integration 
eftersträvas, som innebär att artistförmedlingen direkt underställs Svenska 
rikskonserters styrelse och ledning. Jag utgår därför ifrån att sådana orga
nisatoriska förändringar kommer att vidtas, som tillgodoser detta syfte. 

Det beräknade medelstillskottet bör således tillföras bidraget till Svens
ka rikskonserter. Även om förmedlingsverksamheten i fortsättningen inte 
bör betraktas som en tidsbegränsad försöks verksamhet är det angeläget att 
den noga följs upp och successivt utvärderas. Det är särskilt viktigt att dess 
förutsättningar för en gradvis anpassning till mer marknadsmässiga arbets

former noga prövas och att dess relationer till den förmedlingsverksamhet, 
som sker inom ramen för arbetsmarknadsverket, följs kontinuerligt. Jag 
utgår ifrån att Svenska rikskonserter i sina anslagsframställningar kommer 

att belysa dessa frågor. 
Situationen för unga, oetablerade artister, som satsar på en frilanskar

riär som solister eller ensemblemusiker är svår. Möjligheterna att få enga
gemang och komma ut på arbetsmarknaden är i dag alltför begränsade. 
Detta problem berörde jag redan i samband med mina överväganden om 
rcgionalisering av verksamheten vid regionmusiken och Stiftelsen Riks
konserter. Frågan har behandlats av centrala musikkommitten. Några 
konkreta förslag som har kunnat ligga till grund för överväganden om 

åtgärder har dock inte presenterats. 
Mot denna bakgrund är det ett intressant uppslag som Svenska rikskon

scrtcr nu har presenterat. Förslaget innebär att ett antal artister projektan
ställs under en period av mellan två och tre år. Inom projektets ram avses 
olika stöd och utvecklingsinsatser kombineras med arbetsmarknadsutbild
ning i vid mening och beredskapsarbete. Artisterna bör kunna ges många 
olika tillfällen till framträdanden i Sverige och utomlands. Detta projekt 
bör prövas under en treårsperiod. Därefter bör det ut värderas. Jag har 
beräknat l,5 milj. kr. för det första årets verksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Srrnska rikskonserter för budgetåret 1989/90 

an visa el t reservationsanslag på 54 7 4 7 000 kr. 

F 14. Bidrag till regional musik verksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

87 500000 
167250000 
170500000 

Riksdagen har med anledning av prop. 1984/85: I (KrU 7. rskr. 53) 

beslutat om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter fr. o. m. 
den l januari l 988. Riksdagen har därefter med anledning av prop. 
1985/86: 114 (KrU 22, rskr. 330) godkänt statens ekonomiska förpliktelser 
i överenskommelsen mellan statens förhandlingsnämnd och Landstings-
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förbundet om ändrat huvudmannaskap för den regionala musikverksam- Prop. 1988/89: I 00 
hctcn. Bil. I 0 

Regeringen har vidare för sin del genom beslut den 23 oktober 1986 
godkänt överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet och de 
avtal som statens förhandlingsnämnd träffat med samtliga landstingskom
muner, utom Stockholms, samt med Gotlands kommun om ändrat huvud
mannaskap för den regionala musikvcrksamhcten. 

Det statliga bidraget till den regionala musikvcrksamheten skall faststäl
las genom årliga förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och 

Landstingsförbundet. 
Det statliga bidraget inkl. ersättning för tjänstemusik och högvaktsmu

sik för försvarsmakten för år 1988 och år 1989 har fastställts den 20 
oktober 1987. 

Föredragandens öven·äganden 

Statligt bidrag för regional musikvcrksamhct bör ges i enlighet med den 
överenskommelse som träffats mellan företrädare för staten och landsting

en. Bidragsbcloppet för kalenderåren 1988 och 1989 har fastställts den 20 
oktober 1987 efter förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och 
Landstingsförbundet. Regeringen har för sin del genom beslut den 26 
november 1987 godkänt förhandlingsrcsultatct som innebär att det statliga 
bidraget för år 1989 beräknas till 170.5 milj. kr. Vidare innebär förhand
lingarna att den statliga ersättningen för försvarsmusiken för kalenderåret 
1989 skall uppgå till 11.5 milj. kr. Förhandlingar avseende kalenderåret 
1990 har ännu inte inletts. I avvaktan på dessa har jag preliminärt beräk
nat det statliga bidraget för budgetåret 1989/90 under förevarande anslag 
till 170.5 milj. kr. Vidare kommer den regionala musikverksamhctcn att 
tillföras medel från försvarsdepartementets huvudtitel. Jag räknar med att 
återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till regional musikrerksamhet för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 170 500000 kr. 

F 15. Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och 
musikinstitutioner 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

250465079 
262270000 
277 377000 

Enligt förordningen ( 1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och 
musikinstitutioner samt regionala skådebanor får institution, som bedri
ver yrkesmässig teater-. dans- eller musikverksamhet och som uppbär 362 



bidrag frtin kommun eller l:mdstingskommun. statsbidrag till kostnader 
för verksamheten. om regeringen förklarat institutionen berättigad till 
sådant. 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och för teater-. dans- och 
musikinstitutioner även i form av tilliigg.1hidrag. Underlaget för beräk
ningen av grundbidragct utgörs av det antal grundhe/opp som varje år 
fastställs för institutionen eller den regionala skildcbanan. Enligt beslut av 
regeringen är för närvarande 22 teater- och dansinstitutioner. 10 musikin
stitutioner och 7 regionala skådebanor berättigade till bidrag. Grund belop
pet för teater- och dansinstitutioner är innevarande budgetår 176 300 kr. 
och för musikinstitutioner 205 600 kr.. varav 12 970 kr. resp. 15 899 kr. 
avser kostnader för lönekostnadspålägg. För institutioner där lönekost
nadspalägg ej skall beräknas är grund beloppet 163 300 kr. resp. 189 700 kr. 
För regionala skådebanor är grundbcloppet preliminärt 163 300 kr. Rege
ringen har bemyndigat statens kulturråd att besluta om fördelningen av 
grundbeloppcn på de enskilda statsbidragsberättigade institutionerna och 
skådebanorna. Fördelningen skall redovisas för påföljande års riksmöte. 

13idragsunderlaget för va1jc institution motsvaras i första hand av de 
tilldelade grund beloppen. 

Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinrättade insti
tutioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60% av 
bidragsunderlagct under högst tre år. 

Teater-. dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av vä
sentlig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag 
inom ramen för tillgängliga medel. 

För regional tcatcrverksamhet främst för barn och ungdom utgår under 
förevarande anslag bidrag till Hallands och Jämtlands län. 

Under anslaget utgår vidare bidrag till nothyra och bidrag till tonsättare 
m.m. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till regionala 
och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala skåde
banor budgetåret 1989/90. 
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Institution 

Teater- och dansinstitutioner 

Beslutad för
delning a' an
talet grundbe
lopp 1988/89 

Boras stadsteater 51 
Folkll'atern i Giivle 35 
Folkteatern i Göteborg 64 
Göteborgs Musikteater AB 280 
Göteborgs stadstl'at..:r 191 
I klsingborgs stadsteater 68 
Kronobergsteatern 64 
Länsteatcrn i Dalarna 35 
Länsteatcrn i Jönköping 35 
\tal mö stadsteater 352 
\1ittlänsteatern 51 
>Jorrbottcnsteatern 58 
l\:orrlandsoperan 38 
Skaraborgs länsteater 15 
Stiftels..:n Harn- och l'ngdomsteatern 

i .Äh sborgs län I 5 
Stockholms stadsteater 280 
U psala stadsteater 80 
Värmlands teater- od1 musikstitidse 54 
Viisll'rbottcnsteatern 35 
Västmanlands länstcater 35 
Uinstcatern i Örebro 38.5 
Östgötateatern 154 
Dramatikcrgrundbclopp 5 
Korcografgrundbelopp 2 

2035,S 

I\ I usikinstitutioner 
Stiftelsen Gävleborgs symfoniorkester 57 
Göteborgs konsert AB l 05 
Stifielscn \1almö svmfoniorkester 85 
l klsingborgs konsertförening 56 
Norrköpings orkesterförening 75 
Oskarshamnscnsemblen 18 
Stockholms konserthusstiftdsc 170 
Upplands musikstiftelse 13 
Västerås musiksäll;;kap 19 
Örebro orkcsterstiliclsc 29 
Tonsätta IT 2 

629 

Re~ionala skädebanor 
Stiftelsen Skådebanan i Göteborg 5 
Skadebanan i Norrbottens län 3 
Stiftelsen Sk:idcbanan i Stockholms län 37 
Skitd..:banan i Södra regionen. Malmö 5 
Sk:1dcbanan i Uppsala län 4 
Skädebanan i Östergötland. Linköping 4 
Sk:idebanan i Östergötland. :\'orrköping 4 

62 

Fön.:slagen 
ökning a'" an
takt grund
belopp 1989/90 

+-'3' 

+IS 

of. 

'Varav tv::i grundbelopp avser anställning av koreografer och lem avser anställning 
av dramatiker 

I. För pris- och löneomräkning föreslår kulturrådet en ökning med 
13 114 000 kr. 

2. För budgetåret 1989/90 föreslås ytterligare 43 grundbelopp för teater
och dansinstitutioner. Av de begärda grundbcloppcn föreslås 6 för en 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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utbyggnad av Barn- och ungdomstcatern i Xlvsborg. 8 till Mittlänstcatern Prop. 1988/89: 100 
för utbyggnad av ensemblen i Sundsvall. 20 till Skaraborgs länsteater för Bil. 10 
att uppnå 35 grundbclopp. 5 till Norrlandsopcran och 4 till Västerbottens 
talteater. ( + 4 153 000 kr.) 

3. Kulturrådet begär vidare 485 000 kr. för att kunna utveckla teaterför
sörjningcn i de län som inte har en egen regionteater. 

4. För musikinstitutioner föreslås ytterligare 15 grundbelopp varav 10 
avser förstärkning av de mindre symfoniorkestrarna och 5 Jönköpings 

orkester- och kammarmusikförening som första etapp i en treårig uppbygg

nadsplan. ( + 1 851 000 kr.) 

5. Kulturrådet föreslår vidare 500000 kr. som förstärkning av medlen 

för ny svensk musik m. m. vilket benämns repertoarutveckling. För ökning 

av medlen till orkestrarnas turncverksamhet föreslås 500000 kr. 

6. Malmö stad har ansökt om högst 37 grundbelopp för en teaterorkes

ter. 

7. Hallands liinsteaterförening har ansökt om 500000 kr. budgetåret 

1989/90 för länsteatcrersättande verksamhet i Halland. 
8. Stiftelsen Kultur i Sörmland har ansökt om 940000 kr. för skoltcatcr

verksamhet i länet budgetåret 1989/90. 

9. LO-distriktet i Mellersta Norrland och LO-sektionen i Sundsvall har 

ansökt om statsbidrag till regionala Skådebanan i Mellersta Norrland. 

Föredragandens överväganden 

Stödet till de regionala kulturinstitutionerna har under en följd av år 

prioriterats inom ramen för kulturpolitiken. Nätverket av bl. a. länstcatrar 

har successivt förstärkts. 
1 årets anslagsframstiillning från statens kulturråd och i särskilda skrivel

ser har föreslagits ytterligare insatser på en rad olika områden. bl. a. vad 
gäller länsteatrarna och symfoniorkestrarna. 

Som jag har redovisat i inledningen avser jag att ta initial iv till ett 

utvccklingsarbetc inom kulturområdet, som bl. a. omfattar den regionala 
kulturverksamheten. Åtgärder har redan vidtagits för att bl. a. se över 

teatersituationen i län som saknar länsteater och situationen för symfo
niorkestrarna. Jag räknar vidare med att föreslå regeringen att uppdra åt 
bl. a. statens kulturråd att i sin anslagsframställning för budgetåret 1990/91 
fördjupa sin redovisning vad gäller frågan om kultur i hela landet. Jag 
kommer också att ta andra initiativ. som syftar till att få fram ett underlag 

för ställningstaganden till nästa års budgetberedning. 

Årets budgetförslag skall ses mot denna bakgrund. Den treåriga utvcck

lingsplan. som syftade till att bygga ut statsbidraget till de mindre länsteat

rarna har i princip fullföljts under innevarande budgetår. Länsteatern i 

Skaraborgs län, som introducerades i grundbcloppsystemet först i sam

band med förra årets budgetberedning. har dock ett statsbidrag som vä

sentligt avviker från den nivå som låg till grund för utvecklingsplanen. Jag 

har därför räknat med att denna teater redan nu skall tillföras ytterligare 
10 grundbelopp. 

För regional teaterverksamhet har jag beriiknat 254 000 kr. för Hallands 365 



län och 256 000 kr. för Jämtlands län. Dessa län tillhör de län som inte har 
någon egen länsteatcr. 

Kulturrådet fördelar sedan budgetåret 1982/83 särskilda medel under 
detta anslag till regionala institutioner avseende ny svensk musik. tonsät

tare m. m. Fr. o. m nästa budgetår bör medlen för dessa ändamål ingå i den 
post som står till kulturrådets disposition för ut veeklingsvcrksamhet under 

anslaget Bidrag till utvecklingsvcrksamhet inom kulturområdet m. m. 

Vid min beräkning av grundbcloppet för teater- och dansinstitutioner 

harjag utg:Ht från ett preliminärt beräknat grundbclopp av 176 300 kr. i de 
fall där lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där löne

kostnadspålägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grund

beloppct preliminärt beräknat till 163 300 kr. 

För musikinstitutioner där lönekostnadspåliigg skall beräknas har jag 

preliminärt beräknat grundheloppet till 205 600 kr. För sådana institutio
ner där sildant pålägg inte skall beräknas har jag preliminärt beräknat 

grund beloppet till 189 700 kr. 

Jag anmälde i budgetpropositionen 1988 att förhandlingar om finansi

eringen av en ny musikteater i västra Sverige pågick med berörda landsting 

och kommuner. Dessa förhandlingar är ännu inte slutförda. Det är emel

lertid min förhoppning att inom en snar framtid kunna återkomma till 
regeringen med förslag i denna fraga. 

Jag vill slutligen i detta sammanhang informera om. att Stiftelsen Skåde

banan i Stockholms län under hösten 1988 har försatts i konkurs. Till följd 
diirav pågar ett arbete att klargöra konsekvenserna för bl. a. de teatrar som 

utnyttjade denna skådebana. Initiativ har också tagits för all utreda möj

ligheterna att fä till stäm! ett publikarbete i nya former. 
Antalet grundbelopp under anslaget är dimensionerat utan hänsyn till 

all verksamheten vid Skndebanan i Sto~·kholms län har upphört. Jag 
räknar med att det belopp som kommer att frigöras under budgetåret 
1989/90 skall tas i anspråk för teaterfrämjande verksamhet. Hur delta skall 
ske bör avgöras först sedan konsekvenserna för de berörda teatrarna är 
kända. Det bör få ankomma på regeringen att fatta beslut om hur frigjorda 

medel skall disponeras. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala och lokala tcatl'r-. dans- och musiki11-
s1i1u1io11er för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 

277 377000 kr. 

F 16. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

l 987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

35 678 360 
37 675000 
40000000 

Reservation 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

366 



Enligt förordningen ( 1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och Prop. 1988/89: I 00 
musihcrksamhet i mindre ensemhlcr och fria grupper utgår efter beslut av Bil. I 0 
statens kulturråd bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verk-

samhet i yrkesmässiga former eller under liknande förhållanden. 

Statens kulturråd 

1. Kompensation för pris- och löncomräkning för fria teater- och dans

gruppcr 1 422 000 kr. 
2. Kulturrådet föreslår en fortsatt treårig reformering av stödet till de 

fria teatergrupperna. varav 8 775 000 kr. avser ökning nästa budgetår. 

3. För den samiska teatergruppen Dal'vadis föreslås en särskild anslags

post på 500 000 kr. 

4. För de fria dansgrupperna föreslås också en treårig reformering av 

stödet. varav 3 131 000 kr. avser ökning nästa budgct:lr. 

5. Kulturrådet föreslår att de medel som finns upptagna under kulturrå

dets dispositionspost under anslaget Bidrag till utvecklingsvcrksamhet 

inom kulturomradet m. m. avseende daglig avgiftsfri träning för frilans

dansarc överförs till detta anslag och räknas upp med 460000 kr. till 

800000 kr. 

6. När det gäller de fria musikgrupperna föreslår kulturrådet att 

8 240000 kr. förs över till ett nytt anslag benämnt Bidrag till fria musik

grupper och arrangerande musikvcrksamhct. För det nya anslaget. som 

även föreslås inrymma statsbidraget till arrangerande musikföreningar. 

beräknas en kompensation för pris ut vecklingen med 612 000 kr. samt en 

realökning med 1 milj. kr. 

7. Kulturrådet föreslår att 1 milj. kr. för bidrag till amatörteatergrupper 
överförs till anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer och 

fördelas via organisationerna Amatörteaterns riksförbund och Arbetartea

terförbundet. 

Föredragandens öven·äganden 

Under de senaste tre budgetåren har bidraget till fria teater- och dansgrup
per ökat med 9 milj. kr. Med den ökning på drygt 2 milj. kr. som nu 

föreslås uppgår det totala anslaget till 40 milj. kr. Utöver de medel som 
finns under detta anslag har kulturrådet möjlighet att förstärka gruppernas 

ekonomi för bl. a. investeringar och ut vecklingsprojekt. Det senaste bud
getåret har bidragen till sådana ändamål ökat väsentligt. .Även arbetsmark

nadsstyrclsen ger numera betydande belopp till teater, dans och musik. 

Kulturrådet har i sin anslagsframställning presenterat ett förslag till 

förändringar av reglerna för bidragsgivningen. Jag är inte beredd att redan 

nu förorda detta förslag. En förändrad bidragsgivning bör enligt min 

mening innefatta klarare regler än dem kulturrådet förordat för ansvars

fördelningen mellan stat. kommun och landsting. Det är också viktigt att 

det inom bidragssystemet finns möjlighet att ge tillfällig hjälp åt de grup

per. som råkat hamna i akuta ekonomiska svårigheter. Jag utgår från att 

kulturrådet i sitt fortsatta arbete ytterligare kommer att belysa dessa frå
gor. 

Anslaget hör för nästa budgetår uppgå till 40 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag til/ .f/-ia teater-, dans- och musikgrupper för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 40000000 kr. 

F 17. Bidrag till Musikaliska akademien 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1645 903 
2017000 
2202000 

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 17 juni 1982 

fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademien 
skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musik
livet, ta initiativ som främjar den svenska musikkulturen och inom musi
kens områden stödja konstnärligt utvecklingsarbctc m. m. 

Musikaliska akademien 

Akademien begär en uppräkning av anslaget med 996 000 kr. för täckning 
av avtalsenliga löneökningar och höjd lokalhyra samt för ökad publika
tions- och kontaktvcrksamhet m. m. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår beräknar jag en höjning av anslaget med 185 000 kr. I 
likhet med föregaende i'lr har jag vid anslagsberäkningen bl. a. beaktat 
behovet av kompensation för ökade hyreskostnader. Härtill har viss kom
pensation beräknats med anledning av ändrad finansiering av system S. 
Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen för civildepartementet 
har anfört under avsnittet Gemensamma frågor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 
att till Bidrag 1ill Musikaliska akademien för budgetåret 1989/90 

anvisa ett anslag på 2 202 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Bibliotek 
F 18. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1987 /88 Utgift 
l 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

24320280 
24233000 
25 476000 

Bidrag till regional biblioteksverksamhet lämnas enligt förordningen 
( 1985: 528) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Underlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 252 
grundbelopp. Grundbcloppets storlek fastställs årligen. av regeringen. In
nevarande budgetår uppgår beloppet preliminärt till 145 600 kr. För verk
samheten vid varje länsbibliotek beräknas lägst fem grundbelopp. Statsbi

drag utgår med 55 % av grundbeloppen. Av grundbeloppen avser tio 
lånecentralsverksamhet i enlighet med vad riksdagen har uttalat härom 
(KrU 1987 /88: 14 s. 20). 

Medlen under detta anslag fördelas av statens kulturråd. 

I. Länsbibliotck 
2. Låneccntrakr och depåbibliotek 

Anslag enligt statsbudgeten 

Statens kulturråd 

1988/89 

10180000 
5 092 000 

25272000 

24233000 

Beräknad ändring 
1989/90 

föredraganden 

of. 
+ 204000 

+ 204000 

+ 1243000 

Genom att tio grundbelopp enligt riksdagens beslut disponeras för låne
centralsverksamhet har utrymmet för rörliga bidrag till länsbibliotekens 

medverkan i ut vecklingsarbete minskat. För att återställa detta utrymme 
bör anslaget tillföras tio grundbclopp ( + 798 000 kr.). Härutöver beräknas 
kompensation för prisökningar ( + I 212 000 kr.). 

Föredragandens öven·äganden 

Jag beräknar för nästa budgetår ingen annan förändring under detta anslag 
än sedvanlig kompensation för löne- och prisutvecklingen. 

För riksdagens information bör även nämnas, att regeringen den 22 juni 
1988 har uppdragit åt statens kulturråd att utreda folkbibliotekens fjärrlå
nc- och dcpositionsvcrksamhet. Utredningen skall inbegripa bl. a. en för
djupad analys av den nuvarande lånecentralsverksamhetens organisation 
och innehåll samt utmynna i förslag till former för statliga stödinsatser. 
Förslagen får dock inte leda till ökade kostnader för statsverket. Uppdra
get skall redovisas för utbildningsdepartementet fore den I september 
1989. 

Som information bör även anmälas. att statens kulturråd våren 1988 
lämnade sin andra rapport över utvecklingen inom bokbranschen och 

24 Riksdugrn 1988189. l sam/. ;\'r 100. Bi/ugu 111 
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folkbiblioteksverksamheten (Boken - en översikt Il. Rapport från statens 
kulturråd 1988:4). Kulturrådet konstaterar, att folkbibliotekens samlade 
resurser har fortsatt att öka, medan bokutlåningen visar en fortsatt minsk
ning. De litteraturkategorier som drabbats av den största låneminskningen 
är barn- och ungdomslitteratur samt skönlitteratur för vuxna. Antalet 
besök på biblioteken förefaller dock att öka. Jag återkommer till kulturrå
dets rapport vid min anmälan av anslaget Litteraturstöd. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till rl!gional biblioteksrerksamhl!t för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 25 4 76 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Bildkonst, konsthantverk m. m. 

F 19. Statens konstråd 

198 7 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2861007 
3 232 000 
4016000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 19 000 kr. inte ställts till statens 
konstråds disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Enligt sin instruktion (1988: 743) har statens konstråd till uppgift att 
genom förvärv av konstnärliga arbeten till statens byggnader och andra 
lokaler för statliga myndigheter verka för att konstnärliga värden införli

vas med samhällsmiljön. 
Rådet skall lämna statliga. kommunala och landstingskommunala myn

digheter samt enskilda personer och företag information om förvärv av 
konstnärliga arbeten som är av betydelse för samhällsmiljön samt i övrigt 
om konsten i denna miljö. 

Förvaltningskost nadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnad..:r 
Engångsanvisning 

1988/89 

2291000 1 

(1893000) 1 

866 000 
75000 

3232000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+430000 
(+312000) 
+ 329000 
+ 25000 

+784000 

'Av angivet belopp har 19000 kr.inte ställts till statens konstråds disposition till 
följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens konstråd 

I. Ett uttag av besparingen enligt huvudförslaget kommer att medföra 
att konstrådets informationsverksamhet får vidkännas ytterligare nedskär
ningar. Konstrådet föreslår att besparingskravet helt efterges. Om inte 
detta kan bifallas bör bcsparingskravet kraftigt reduceras. 

2. Konstrådet föreslår ökade medel för att kunna utcka en halvtidstjänst 
som tekniker till en hcltidstjänst ( + 71 6 74 kr.). Dän'.tövcr föreslås ökade 
medel för sammanträdesarvoden ( + 20000 kr.) och for informationsverk
samhet ( + 300000 kr.). 

3. Konstrådet har i skrivelse den 3 november 1988 framhållit att rådet 
räknar med att under januari 1989 kunna flytta till mer ändamålsenliga 
lokaler på Rådmansgatan 70 i Stockholm. I anledning därav behövs sär
skilda medel för 11yttkostnader. installation av larm, flyttning av telefon
växel m. m. samt för viss kompletterande inrediiing. Rådet beräknar de 
sammanlagda kostnaderna härför till i runt tal 400 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. lO 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet förordar att konstrådet undantas helt från besparingar. 

Föredragandens Ö\'enäganden 

Statens konstråd flyttar i början av år 1989 till mer ändamålsenliga lokaler. 
För flytt kostnader m. m. har medel anvisats i särskild ordning. För ökade 

lokalkostnader under nästa budgetår beräknar jag ett belopp av 329 000 kr. 

Jag beräknar vidare medel för en förstärkning av resurserna på teknikersi

dan. För viss kompletterande inredning bör en engångsanvisning om 

100000 kr. anvisas. 

Tjänstebrevsrätten föreslås slopad för statens konstråd fr. o. m. den 1 
juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen för finansdepar

tementet har anfört vid sin anmälan av avsnittet Särskilda frågor. I anled

ning härav har medel för konstrådets portokostnader inför budgetåret 
1989/90 beräknats under förevarande anslag. 

I enlighet med vad chefen för civildepartementet har anfört under 

avsnittet Gemensamma frågor har viss kompensation beräknats med an

ledning av ändrad finansiering av system S. Härutöver har kompensation 

getts för vissa arrndeshöjningar. 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90. 

som följer av ett ettårigt huvudförslag. har jag beaktat de konsekvenser 
som myndigheten har redovisat. Huvudförslaget har därför reducerats så 

att minskningen uppgår till 5 000 kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 
4016000kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till S1a1rns konstråd för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på 4016000 kr. 

F 20. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1 989/90 Förslag 

27032 286 
26 520000 
26 520000 

Reservation 418 806 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 
och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens 

konstråd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning 

till olika byggnader. dels staffiikonst. skulptur. grafik. konsthantverk m. m. 

Till dessa ändam:'J.l har för budgetåret 1988/89 anvisats 23 410 000 kr. 

Utöver beställningar som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet 

innevarande budgetår beställa konst intill ett belopp av högst 6.8 milj. kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
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för betalning under följande budgetår. Under budgetåret 1988/89 har av 
de medel som konstrådet disponerar under anslaget avdelats sammanlagt 
555 000 kr. för inköp och beställningar hos Föreningen Handarbetets 
vänner. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 3 110000 kr. för 
konstinköp till folkparker. folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorgani
sationcrnas samlingslokaler. För budgetåret 1988/89 har bidrag utgått med 
I 096 000 kr. till Folkparkernas centralorganisation och med 2014 000 kr. 
till Samlingslokalorganisationcrnas samarbctskommittc att fördelas mel
lan allmänna samlingslokaler inom Folkets husföreningarnas riksorganisa
tion. Bygdeg<'mlarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

I. Konstrådet föreslär att den av rådet disponerade anslagsposten till 
förvärv av konst för statens byggnader m. m. bestäms till minst en procent 
av de för budgetåret 1989/90 redovisade byggnadsinvesteringarna. 

2. För konstnärlig utsmyckning av redan befintliga lokaler för statlig 
verksamhet föreslår konstrådet ett belopp av 4 milj. kr. 

3. Utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör konst
r{ldet få beställa konst till ett belopp av 8 milj. kr. för betalning under 
följande budgeWr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att medel avsätts iivcn nästkommande budgetår under 
konstrådets del av anslaget för inköp och beställningar hos Föreningen 
Handarbetets vänner. 

Kulturrådet föreslår att medlen för konstinköp till folkparker, folkets 
hus. bygdegårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler höjs 
med sammanlagt 856000 kr .. varav med 156000 kr. som kompensation 
för prisutvecklingen. 

Fiiredragandens överväganden 

Anslaget bör i sin helhet föras upp med 26 520 000 kr. 
För statens konstråds förvärv har jag beräknat 23 410 000 kr. Beloppet 

motsvarar gott och väl en procent av de planerade statliga byggnadsinves
teringarna under nästa hudget<'ir. Min beräkning bygger på att utsmyck
ningen av lokaler för de affärsdrivande verken - liksom hittills - delvis 
skall bekostas av verken själva. 

Föreningen Handarbetets vänner bör tillförsäkras stöd genom att ett 
visst belopp av de medel för konstinköp som statens konstråd disponerar 
avsätts för inköp och bestiillningar hos Handarbetets vänner. 

Konstr<'idet bör enligt samma principer som gäller för innevarande bud
getår medges att utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets ram 
beställa konst till ett belopp av högst 6.8 milj. kr. för betalning under 
följande budgetår. 

Prop. 1988/89: I OC 
Bil. 10 
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Bidraget för konstförvärv till samlingslokaler och folkparker beräknar 
jag till 3 110 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetär än budgetåret 1989/90. 

2. till Fön·ärr ar konst för statrns byggnader m. m. för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 26 520 000 kr. 

F 21. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 187 960 1 

I 171000 1 

I 303000 

Reservation 

1 Anslaget Utsttillningar av svensk konst i utlandet 

146402 1 

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet (NUN

SKU) har enligt sin instruktion (1988:744) till uppgift att anordna utställ

ningar i utlandet av nutida svensk konst samt att vara det organ som enligt 

stadgarna för nordiskt bicnnalråd har att planlägga och genomföra svenskt 
deltagande i biennalutställningarna i Venedig. Anslaget används av nämn

den för direkta utställnings- och administrationskostnader. 

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

NUNSKU beräknar besparingen enligt huvudförslaget för nästa budgetår, 
som för nämndens del är det tredje året i besparingsperioden, till 19 907 
kr. Om besparingen tas ut kommer det att negativt påverka nämndens 
kommande utställning i Storbritannien. Nämnden anhåller om att bli 
undantagen från huvudförslaget samt föreslår att anslaget därutöver höjs 
med sammanlagt 153 000 kr. Höjningen hänför sig bl. a. till behov att 
kunna genomföra utställningar med konstnärer som arbetar med installa

tioner. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att nämnden undantas från besparing enligt huvud

förslaget samt att nämndens anslag därutöver höjs med 100000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90, 

som följer av det treåriga huvudförslaget och den periodisering som gäller. 

har jag beaktat de konsekvenser som myndigheten har redovisat. Huvud

förslaget har därför reducerats så att minskningen uppgår till 2 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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I enlighet med vad chefen för civildepartementet har anfört under Prop. 1988/89: 100 
avsnittet Gemensamma frågor har viss kompensation beräknats med an- Bil. 10 
ledning av ändrad finansiering av system S. Därutöver har kompensation 
getts för vissa arvodeshöjningar. 

Anslaget bör föras upp med I 303 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utställningar ar nutida srl!nsk konst i utlandet för budget

året I 989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 303 000 kr. 

F 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1243000 
1330000 
1404000 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja 
utvecklingen av målar-, bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till 
den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som 
hör till akademiens verksamhetsområde. 

Akademien för de fria konsterna 

Akademien föreslår att anslaget höjs med sammanlagt 114000 kr., varav 
med 64000 kr. för att kompensera pris- och löneökningar och med 50000 
kr. för att förstärka verksamheten. 

Föredragandens Ö\'erYäganden 

Anslaget bör föras upp med I 404 000 kr. Därvid har viss hänsyn tagits till 
prisutvecklingen samt kompensation beräknats för vissa kostnader med 
anledning av ändrad finansiering av system S. Jag hänvisar i det senare 
fallet till vad chefen för civildepartementet har anfört under avsnittet 
Gemensamma frågor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Akademien jor de fria konsterna för budgetåret 

1989/90 anvisa ett anslag på I 404 000 kr. 
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Arkiv 
F 23. Riksarkivet och landsarkiven 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Fö~slag 

82 977040 
87 335 000 
96857000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 396 000 kr. inte ställts till riksar
kivets och landsarkivcns disposition till följd av tillämpandct av en utgifts

ram. 

Riksarkivet och landsarkiven är-statliga arkivmyndigheter med särskilt 
ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet 
Riksarkivet är central förvaltningsmyndighct för arkivfrågor och chefs
myndighet för landsarkiven. Riksarkivet skall verka för en rationell orga
nisation och utveckling av arkivverksamhcten med hänsyn både till rätten 
att ta del av allmänna handlil)gar och till forskningens behov. 

De sju landsarkiven, i .Uppsala. Vadstena, Visby, Lund. Göteborg, Här
nösand och Östersund är regionala arkivmyndigheter. I arkivmyndigheter
nas uppgifter ingår att vara arkivdepåer, att främja forskning och att på 
begäran ge kommunala myndigheter och enskilda råd i arkivfrågor. 

Inom Stockholm. fullgörs landsarkivfunktionen av Stockholms stadsar
kiv och inom Malmö av Malmö stadsarkiv. 

För riksarkivet och landsarkiven gäller förordningen ( 1988: 1187) med 
instruktion för riksarkivet och landsarkivcn. 

Utgifter 

Förvaltn i ngskostnader 
(dära,· lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Riksarkivets nämnd for enskilda arkiv 
Bidrag till Stiftelsen 

Arbetarrörelsens arkiv 
Vissa transportkostnader m. m. 
Stockholms stadsarkiv 
Svensk arkivinformation i 

Ramsele 

Inkomster 

Publikations-. reproduktions- och 
konsult vcrksamhi.:ten m. m. 

Nettoutgift 

1988/89 

42596000 1 

(39629000)' 
39430000 

1593000 

(2023000)'1 

339000 
2944000 

1023000 

87925000 

590000 

87 335000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föred ragandcn 

+3057000 
( ·\ 3177000) 
+ 2 294000 
+ 1 196000c 

.,-2129000 
+ 23000 
+ 189000 

+ 44000 

+8932000 

- 590000 

+9522000 

'Av angivet belopp har 396000 kr. inte ställts till riksarkivets och landsarkivens 
disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 
' 1 beloppet ingår de medel som tidigare redovisats under anslaget Bidrag till vissa 
arkiv. cxkl. anslagspostcn Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv for verksamheten. 
·
1 \ledcl för detta ändamål har tidigare anvisats under anslaget Bidrag till vissa arkiv. 
anslagsposten Stiliclsrn Arhctarrörclscns arki,· för verksamhctt:n. 

Prop. l 988/89: l 00 
Bil. l 0 
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Riksarkh·et 

I. Riksarkivet föreslår att myndigheten under budgetåret 1989/90 undan

tas från besparingar enligt det modifierade huvudförslag som tillämpas för 

myndigheten ( + 588 000 kr,). En besparing enligt huvudförslaget skulle 
medföra att riksarkivet måste skära ned insatserna för tillsyn, rådgivning, 

forskarservice och arkivvård i depå. 
2, Riksarkivet föreslår att myndigheten tillförs resurser enligt arkivut

redningens förslag för att ta emot och förvara statliga myndigheters arkiv 

( +4000000 kr.). för att bygga upp och vidmakthålla kompetens inom 

områdena skriv materiel och arkivlokaler ( + 650 000 kr.) och för registre
rings- och reprografi uppgifter ( + 600 000 kr.). 

3. Riksarkivet begär medel för inrättande av personliga tjänster 

(+427000kr.). 

4. Riksarkivet begär en engångsanvisning för kostnader i samband med 

värdskapet för ett sammanträde i internationell sigillkommittc ( + 40 000 

kr.) 

5. Riksarkivet föreslar att bidrag ges till ytterligare två folkrörelsearkiv 

för föreståndarlöner ( + 195 000 kr.). 

6. Myndigheten begär resurser för att överta uppgifter frän statistiska 

centralbyrån ( + 525 000 kr.) och från humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet ( + 295 000 kr.). 
7. I enlighet med arkivutredningens förslag i betänkandet (SOU 

1988: I I) Öppenhet och minne föreslår riksarkivet att uppgiften att fördela 

de medel till enskilda arkiv som nu anvisas av regeringen över anslaget 

Bidrag till enskilda arkiv, övertas av riksarkivet. I särskilda ansökningar 

till regeringen har tio enskilda arkivinstitutioner begärt sådana bidrag till 

verksamheten om sammanlagt 4 399 000 kr. Det innebär en ökning med 

I 3 77 000 kr. i förhållande till de medel som anvisats för budgetåret 

1988/89. 

8. I en särskild skrivelse har riksarkivet redovisat ett förslag till ny 
organisation för myndigheten. avsedd att träda i kraft den I juli 1989. 

Föredragandens Ö\'en·äganden 

Utredningen (U 1985:07) om vissa arkivfrägor har under år 1988 slutfört 
sitt uppdrag. Förslag har redovisats i betänkandet (SOU 1988: 11) Öppen

het och minne. Betänkandet har remissbchandlats. En beredning av frågan 

pågår för närvarande inom regeringskansliet. Jag avser att äterkomma till 

regeringen när denna beredning är avslutad. 

Utredningen har bl. a. behandlat statens stöd till enskilda arkiv som till 

en del fördelas av riksarkivets nämnd för enskilda arkiv. Till nämndens 

disposition anvisas medel över anslaget Riksarkivet och landsarkiven för 

stöd till bl. a. folkrörelsearkiven. Bidrag ges samtidigt till för närvarande 

åtta olika enskilda arkiv direkt över anslaget Bidrag till vissa arkiv, nämli

gen till Emigrantregistret i Karlstad, Stiftelsen Emigrantinstitutet. Ge
nealogiska föreningen, Föreningen Värmlandsarkiv. Folkrörelsernas ar

kivförbund. Ruotsinsuomalaisten Arkisto. Tjänstemannarörelsens Arkiv 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 10 
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och Museum samt Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv. Utredningen föreslår Prop. 1988/89: 100 
att även huvuddelen av fördelningen av detta stöd bör anförtros riksar- Bil. 10 
kivet och dess nämnd. där bl. a. den enskilda sektorns arkivintressenter 
finns representerade. 

Mot bakgrund av mina tidigare redovisade förslag om förenklad an
slagsstruktur inom kulturområdet, har jag funnit det lämpligt att ta ställ
ning till denna del av utredningens förslag redan nu. 

Det bör sålunda i fortsättningen ankomma på riksarkivets nämnd för 
enskilda arkiv att. efter beredning av ingivna ansökningar, fatta beslut om 
huvuddelen av de bidrag som tidigare lämnats under anslaget Bidrag till 
vissa arkiv. Till ledning för fullgörandet av uppgiften vill jag erinra om de 
utgångspunkter som jag angav i budgetpropositionen 1988 (prop. 
1987/88: 100 bil. 10 s. 35) för översynen av anslagsstrukturen. Jag avser att 
senare återkomma till regeringen med förslag om den närmare regleringen 

av nämndens verksamhet. Jag avser vidare att - om riksdagen bifaller 
detta förslag - senare föreslå regeringen att ansökningarna om bidrag för 
budgetåret 1989/90 överlämnas till riksarkivet för prövning och avgöran

de. 
Nämnden bör ha vissa utökade möjligheter till bidragsgivning. Jag har 

för detta ändamål beräknat ett belopp om 100000 kr., utöver de medel 
som förs över från anslaget Bidrag till vissa arkiv och utöver viss priskom
pensation. 

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv har genom en långva"rig verksamhet 
fått en särställning inom det enskilda arkivväsendet. Jag föreslår därför i 
enlighet med arkivutredningens förslag att medel till detta arkiv även i 
fortsättningen bör beräknas under en särskild anslagspost. Av praktiska 

skäl bör ändamålet föras upp under förevarande anslag. Medlen bör dock 
disponeras direkt av Arbetarrörelsens arkiv. Bidraget bör förutom pris
kompensation räknas upp med 25 000 kr. 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90, 
som följer av det treåriga huvudförslaget och den periodisering som före
slås, har jag beaktat de konsekvenser som riksarkivet har redovisat. 
Huvudförslaget har därför reducerats så att besparingen uppgår till 71 000 
kr. 

Jag har i övrigt beräknat anslaget med sedvanliga hänsyn till pris- och 
löneökningar. Tjänstebrevsrätten föreslås slopad för riksarkivet fr. o. m. 
den I juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen för 
finansdepartementet har anfört vid sin anmälan av avsnittet Särskilda 

frågor. Medel för riksarkivets portokostnader har därför beräknats under 
anslaget. Tjänstebrevsrätten för landsarkiven beräknas upphöra tidigast 
budgetåret 1990/9 l.Vidare bör det hittillsvarande inkomstkravet under 
anslaget slopas. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartcmentet resp. chefen för 
civildepartementet föresl:h jag att medel för vissa kostnader vid humanis
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och statistiska central
byrån (SCB) fr. o. m. nästa budgetår beräknas under anslag till riksarkivet. 
Till riksarkivets huvudmannaskap förs sålunda från HSFR forskningspro-
jektet Glossarium för medeltidslatinet. Frän SCB övertar riksarkivet an- 378 



svaret för vården av ett större bestånd av arkiverade magnetband. Medlen 
fördelas mellan detta anslag. som härigenom tillförs 770000 kr.. och 

anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. 
Jag vill slutligen anmäla att jag uppfattar det rörslag till omorganisation 

av den egna myndigheten som riksarkivet redovisat som ett viktigt led i 

arbetet med att se över arkivväsendet. Förslaget syftar till att skapa organi
sationsförutsättningar för riksarkivet att motsvara de krav på de statliga 
arkivmyndigheterna som nu preciserats av arkivutredningen. 

Riksarkivets nuvarande organisation har varit föremål för riksdagens 
ställningstagande efter regeringens anmälan i statsvcrkspropositionen år 
1966 (bil. I 0 s. 56- 59, statsutskottet 47, rskr. 139). I enlighet med vad 

som framgår av regeringens proposition om ledning av den statliga förvalt

ningen (prop. 1986/87: 99. KU 29. rskr. 226) bör regeringen fatta erforder
liga beslut om organisationsfrågor. Jag avser att återkomma till regeringen 

i detta ärende. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har föreslagit om regeringens rätt att bestäm

ma om riksarkivets organisation, 

2. till Riksarkirl!t och landmrkil'en för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 96 857 000 kr. 

F 24. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

17 446220 
17 602000 
18950000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 119 000 kr. inte ställts till dia
lekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkivs disposition till följd av 
tillämpande! av en utgiftsram. 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarkivet 

i Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivct i Lund, dialekt-. ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Göteborg. dialekt-. ortnamns- och folkminnesarkivet i 

Umeå. svenskt visarkiv, arkivet för ordbok över Sveriges medeltida per

sonnamn samt arkivet för ordbok över Sveriges dialekter. Myndigheten 

har till uppgift att samla in. bevara. bearbeta och ge ut material om 

svenska, samiska och finska dialekter. personnamn, ortnamn. visor, folk

musik, folkminnen och den svenska jazzens historia samt att avge yttran
den i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till namn 

på allmänna kartor. 

för myndigheten gäller förordningen ( 1988: 969) med instruktion rör 

dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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f'ön·altn ingskostnader 
(dära" lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsan\'isning 

1988/89 

12 327000 1 

(I I 894000) 1 

4147000 
I 128000 

17602000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+I 034000 
(+I 001 000) 
+ 269000 
+ 45000 

-+ 13411000 

1 Av angivet belopp har I 19 000 kr. inte ställts till dialekt- och llrtnarnnsarki ven samt 
svenskt visarkivs disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt S\"enskt visarkiv (DOVA) 

1. DOVA har redovisat ett treårigt huvudförslag för budgetåren 1989/90 
- 1991 /92. Minskningen föreslås tas ut med ca 1. 2 och 2 % för första, andra 

resp. tredje budgetåret. För budgetåret 1989/90 innebär det en minskning 

med ca 77 000 kr. Ett uttag av huvudförslaget under den kommande treårs
perioden skulle enligt DOVA innebära att vissa tjänster inte kan återbesättas 

på heltid och att arkivens möjligheter att anställa tillfälliga vetenskapliga 

medarbetare upphör. Konsekvenserna härav blir bl. a. minskad insamlings

vcrksamhct, lägre publiceringstakt och sämre service åt forskare och allmän
het. DOVA hemställer därför att DOVA-arkiven i egenskap av humanistiska 

forskningsinstitutioner måtte undantas från nedskärningar enligt huvud

förslaget. 
2. DOVA föresl:.h utökning av två halva kanslitjänster till hel tidstjänster 

vid arkiven i Göteborg och Umeå(+ 161000 kr.). inrättande av en halv 
byråassistenttjänst vid arkivet för ordbok för Sveriges medeltida person

namn ( + 80000 kr). utökning av en halv arkivarietjänst till heltid vid 
fornminnesavdelningen i Göteborg ( + 90000 kr.). inrättande av en arkiva
rietjänst med inriktning på finska dialekter och ortnamn ( + I 79 000 kr.), 
utökning av två dcltidstjänster som arkivarie till heltidstjänster vid arkivet 
för ordbok över Sveriges dialekter ( + 179 000 kr.), utökning av en trefjär
dedelstjänst till heltid vid Svenskt visarkivs jazzavdclning ( + 45 000 kr.), 

inrättande av en arkivarietjänst vid arkivet i Lund ( + 179 000 kr.) och 

inrättande av en arvodestjänst på halvtid för arkivchefen vid ortnamnsar

kivet i Uppsala ( + 148 000 kr.). 
3. Vidare anhåller DOVA om engångsanvisningar, dels för pcrsonalut

vcckling ( + 100000 kr.). dels för att kunna öka takten i skyddskopieringen 

( +90000 kr.). 

4. 1 statskontorets rapport ( 1988: 23) Översyn av små myndigheter - en 
förstudie har föreslagits att en studie bör göras av möjligheterna och 

formerna för att knyta DOVA:s verksamhet till högskolans organisation. 

Statskontoret anser bl. a. att verksamheten genom sin vetenskapliga karak

tär har ett samband med högskolans verksamhet. Härigenom skulle ar

kiven också kunna få administrativ service på platsen och på ett enklare 
sätt än nu få tillgång till de stödfunktioncr i övrigt som tillhandahålls 

institutioner och andra enheter som ingår i högskolans organisation. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. I 0 
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Föredragandens Öl'enäganden 

Statskontorets förslag om en översyn av möjligheterna till förändrad orga
nisationsform för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) utgår från iakttagelser om bl. a. den sårbarhet som följer av den 

splittrade organisationen och de relativt små arbetsenheterna. Detta har 

också påtalats av kulturutskottet (KrU 1987 /88: 14 s. 28, rskr. 223) i 

anslutning till riksdagens budgetbehandling förra året. Mot bakgrund av 

dessa omständigheter har jag gjort den bedömningen att åtgärder bör 
vidtas för att förbättra DOVA:s situation. 

Jag har därför beräknat en förstärkning av anslaget till DOVA med 

275 000 kr. Det bör ankomma på DOVA:s styrelse att disponera dessa 
resurser för åtgärder inom myndigheten. 

Vidare anser jag - i likhet med statskontoret - att det finns anledning 

att närmare pröva frågan om möjligheterna och formerna för att knyta 

DOVA:s verksamhet till högskolans organisation. Jag avser att återkomma 

till regeringen med ett förslag till uppdrag till statskontoret att genomföra 

en sådan studie. 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för buögetårct 1989/90, 

som följer av det treåriga huvudförslaget och den periodisering som före

slagits. har jag beaktat de konsekvenser som myndigheten har redovisat. 

Huvudförslaget har därför reducerats så att minskningen uppgår till 13 000 

kr. Tjänstebrevsrätten föreslås slopad för ortnamnsarkivet i Uppsala och 

svenskt visarkiv fr. o. m. den 1 juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang 

till vad chefen för finansdepartementet har anfört vid sin anmälan av 

avsnittet Särskilda frågor. Medel för portokostnader för dessa arkiv har 

därför beräknats under anslaget. Tjänstebrevsrätten för övriga arkiv inom 

myndigheten beräknas upphöra tidigast budgetåret 1990/91. I enlighet 

med vad chefen för civildepartementet har anfört under avsnittet Gemen

samma frågor har under anslaget beräknats kompensation för vissa kostna

der med anledning av ändrad finansiering av system S. Ytterligare medel 
för skyddskopicringen har som engångsanvisning beräknats under anslaget 
Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt srl'nskt risarkir för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 18 950000 kr. 

F 25. Svenskt biografiskt lexikon 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2215993 
2 455 000 
2 895 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 20 000 kr. inte ställts till svenskt 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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biografiskt lexikons disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 
Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon. 
För myndigheten gäller förordningen (1988: 630) med instruktion för 

svenskt biografiskt lexikon. 

Ltgifter 

Fönaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkost nadcr 
Engångsanvisning 

Inkomster 

Publikationer 

Nel!outgitl 

1988/89 

2526000 1 

(2015000) 1 

171000 

2697000 

242000 

2455000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+216000 
( + 136000) 
+ 28000 
+ 40000 

+284000 

-156000 

+440000 
1 Av angivet belopp har 20000 kr. inte ställts till svenskt biografiskt lexikons disposi
tion till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) 

1. SBL har redovisat ett treårigt huvudförslag för budgetåren 1989/90 
- 1991/92. Minskningen föreslås tas ut med fördelningen I, 2 och 2 % för 

första. andra resp. tredje budgetåret. För budgetåret 1 989/90 innebär det 
en minskning med 28 000 kr. En minskning drabbar utgivningstakten och 
p:l sikt innebär det en fördyring. För budgetåret 1989/90 ser myndigheten 
ingen möjlighet att hålla utgivningstakten om inte anslaget för tryckning 
avsevärt höjs. 

2. För inköp av ytterligare en persondator med ordbehandlingsmöjlighe
ter begär SBL 40 000 kr. som engångsanvisning. 

3. SBL föreslår att tryckningskostnaderna och inkomsterna av försälj
ning läggs upp som en särskild anslagspost och ges karaktären av reserva
'tionsanslag. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90. 
som följer av det treåriga huvudförslaget och den periodisering som före

slagits. har jag beaktat de konsekvenser som myndigheten har redovisat. 
Huvudförslaget har därför reducerats så att minskningen uppgår till 2 000 
kr. Tjänstcbrevsrätten föreslås slopad för svenskt biografiskt lexikon 
fr. o. m. den 1 juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen 
för finansdepartementet har anfört vid sin anmälan av avsnittet Särskilda 
frågor. Medel for myndighetens portokostnader har därför beräknats un
der anslaget. I enlighet med vad chefen för civildepartementet har anfört 
under avsnittet Gemensamma frågor har kompensation getts för vissa 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. I 0 
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kostnader med anledning av ändrad finansiering av system S. Vidare har Prop. 1988/89: 100 
jag som engångsanvisning beräknat medel för inköp av teknisk utrustning. Bil. l 0 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Srenskt biogra.fiskt lexikon för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett förslagsanslag på 2 895 000 kr. 

F 26. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 
materiel m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 808 338 
3814000 
5 658000 

Reservation 4817374 

Från anslaget betalas kostnader för följande arkiv och ändamål. 
Riksarkivet och tandsarkiven i samband med datamediekontroll m. m. 

för undersökning. vård och kontroll av tekniska medier (ADB-band, ljud
och videoband, mikrofilm m. m.), för anskaffning av teknisk utrustning. 

Riksarkivet för inköp av arkivalier och böcker samt publicering av 
källskrifter. Landsarkiven för konservering av arkivalier. bokbindning 
samt reproduktion av arkivhandlingar. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) för arvo
den för tillfälliga vetenskapliga medarbetare. inlösen av samlingar, skydds
och säkerhetskopieri ng, resor och expenser. 

Riksarkivet 
Datamcdickontroll m. m. 
Engångsanvisning 

Dialekt- och 
ortnamnsarkiven samt 
svenskt visarkiv 
Engångsanvisning 

Riksarkivet 

1988/89 

1477000 
500000 

1837000 

3814000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+- 171000 
+ 1475000 

+ 108000 
+ 90000 

+ 1844000 

I. Riksarkivet föreslår att medel anvisas till anskaffning m. m. av ADB
utrustning till myndigheten ( +408000 kr.). 

2. Riksarkivet begär en engångsanvisning till kostnaderna för en larmut
rustning till landsarkivet i Lund ( + 250000 kr.). 

3. Riksarkivet föreslår att en engångsanvisning ges för informations- och 
utbildningsinsatser med anledning av de nya arkivförfattningar som före- 383 



slagits i arkivutredningens betänkande (SOU 1988: 11) Öppenhet och min

ne (+I 000000 kr.). 

Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt \'isar kiv (DOVA) 

1. DOVA föreslår att en del av myndighetens huvudförslag tas ut under 

detta anslag. 

2. DOVA begär 408 000 kr. for att kunna påbörja projekt om dels byar 

och byalag i Mälarlänen. dels ordbok över estlandssvenska dialekter. 

Föredragandens överväganden 

Jag har under anslaget beräknat en engångsanvisning till riksarkivet på 

l 4 75 000 kr. Medlen far användas för anskaffande av brukskopior av 

mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar samt för inredning och utrust

ning m. m. Jag har dessutom beräknat anvisningens storlek med hänsyn till 

att riksarkivet skall kunna ha beredskap att genomföra de informations

och utbildningsinsatser som kan aktualiseras vid ett genomförande av 

arkivutredningens förslag om arkivlag m. m. som jag aviserat under min 

föredragning om anslaget Riksarkivet och landsarkiven. Slutligen har jag 

beräknat medel för att täcka kostnader i samband med att riksarkivet tar 

en ny arkivdepå i anspråk. 

I enlighet med vad jag tidigare nämnt under anslaget Riksarkivet och 

landsarkiven har jag också beräknat 80000 kr. till riksarkivet för överta
gande av uppgifter från statistiska centralbyrån och humanistisk-sam
hällsvetenskapliga forskningsrådet. Därutöver har medlen omräknats med 
hänsyn till prisutvccklingen. 

Under anslagsposten till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt 
visarkiv (DOVA) disponerar DOVA bl. a. medel för skydds- och säkerhets
kopiering. För att takten i skyddskopieringen skall kunna öka beräknar jag 
för nästa budget är en engångsanvisning på 90 000 kr. 

lJ nder anslaget har ett reducerat huvudförcslag tagits ut med 3 000 kr. 

för riksarkivet och 2 000 kr. för DOVA. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl

ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1a1/iga ark il': Vissa kos111ader jbr samlingar och ma1eril'I 
111. 111. for budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 

5 658000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Kulturmiljövård 
F 27. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

59 797 705 
59440000 
63188000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 424 000 kr. inte ställts till riksan
tikvarieämbetets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

För myndigheten gäller förordningen (1988: 1131) med instruktion för 
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer om
fattar riksantikvarieämbetet, statens historiska museum, kungl. myntkabi
nettet, medelshavsmuseet, en teknisk institution och ett bibliotek. Myn
dighetens förvaltningskostnader upptas dels under detta anslag, varifrån 
förvaltningskostnaderna för riksantikvarieämbetet (RAÄ) och biblioteket 
betalas, dels under anslaget Centrala museer: Förvaltningskostnader. 

RAÄ svarar för myndighetens uppgifter inom kulturmiljövård. RAÄ 
skall bevaka kulturmiljövårdens intressen i samhällsplaneringen och vid 
bebyggelse och annan markanvändning, leda arbetet med att planmässigt 
inventera och bygga upp kunskapen om kulturmiljöer och kulturminnen, 
handlägga frågor om vård och bevarande av kulturmiljön och kultur
minnen samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygg
lagen (1987: 10) och lagen (1987: 12) om hushållning med naturresurser 
m. m. RAÄ skall också utarbeta allmänna råd, främja utbildning och 
information om kulturminnesvården samt följa den regionala kulturmin
nesvården och biträda länsmuseerna i ärenden som rör denna. RAÄ skall 
medverka i det internationella arbetet med vård av kulturmiljön. 

Biblioteket är ett specialbibliotek inom ämnesområdena arkeologi, me
deltidens konsthistoria, numismatik och kulturmiljövård. Det skall svara 
för biblioteksservice inom dessa områden till myndigheten och till forsk
ning, utveckling och utbildning. 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1988/89 

51082000 1 

(42 387 000) 1 

8358000 

59440000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+3592000 
(+2601000) 
+ 156000 

+3748000 
1 Av angivet belopp har 424000 kr. inte ställts till riksantikvarieämbetets disposition 
till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Riksantikvarieämbetet 

1. En besparing enligt huvudförslaget skulle enligt riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) få återverkningar på myndighetens möjligheter att förverkliga in
tentionerna bakom 1988 års kulturmiljöreform. RAÄ föreslår därför att 
myndighetens förvaltningsanslag undantas från besparingar enligt huvud-

25 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
Rälte/se: s. 392- 393 sidorna utbytta 

Prop. 1988/89: l 00 
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förslaget ( + 618 000 kr. beräknat på ett uttag av en procent för budgetåret 
1989/90). Alternativt begär RAÄ att myndighetens forskningsföretag un
dantas från basen för beräkningen av huvudförslaget ( + 70000 kr.). 

2. RAÄ begär medel för en tjänst som fastighctsckonom ( + 260000 kr.) 
och för en tjänst som telefonist ( + 160000 kr.). 

3. RAÄ begär en höjning av medlen för övriga förvaltningskostnadcr 
( + 500000 kr.). 

4. RAÄ begär medel för att kunna flytta en del av fornminncsinvcnte
ringen för den ekonomiska kartan till Karlskrona ( + 1 000000 kr.. varav 
470000 kr. engångsanvisning). 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90. 
som följer av ett nytt treårigt huvudförslag, har jag beaktat vad myndighe
ten har redovisat. Huvudförslaget har därför reducerats så att minskning
en uppgår till 54 000 kr. 

Jag har därutöver beräknat medel under anslaget med hänsyn tagen till 
pris- och löneutvccklingen. 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har aktualiserat en omlokalisering av 
verksamheten med fornminnesinventeringcn för den ekonomiska kartan 
till Karlskrona. Enligt min mening bör RAÄ avgöra om åtgärden är moti
verad med hänsyn till kraven på inventeringens effektivitet. Jag har inte 
beräknat några ytterligare medel för ändamålet. Tjänstebrevsrätten före
slås slopad för RAÄ fr. o. m. den 1 juli 1989. Jag hänvisar i detta samman
hang till vad chefen för finansdepartementet har anfört vid sin anmälan av 
avsnittet Särskilda frågor. Medel för RAÄ:s portokostnader har därför 
beräknats under anslaget. I enlighet med vad chefen för civildepartemen
tet har anfört under avsnittet Gemensamma frågor har beräknats viss 
minskning av anslaget med anledning av ändrad finansiering av system S. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksantikmrieämhetl'l: Förl'a!tningskostnader för budget
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 63 188 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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F 28. Kulturmiljövård 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

26 145 895' 
45095000 
47 999000 

' Tidigare anslagsbeteckning Kulturminnesv:lrd 

Reservation 308922 1 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen (1981 :447) om statsbi

drag till värd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medel får även utgå 
till vård och underhåll av vissa kyrkliga inventarier. 

Från anslaget utgår vidare ersättning enligt 2 kap. 7, 8, 14- 16 **samt 3 
kap. I 0 och 12 ** lagen (1988: 950) om kulturminnen m. m., liksom för 
bidrag enligt förordningen ( 1988: 1189) om bidrag till kostnader för under

sökning m. m. av fast fornlämning liksom medel för täckande av kostnader 
föranledda av undersökningar av fornminnesplatser. 

Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastighe
ter som står under riksantikvarieämbetets (RAÄ) förvaltning och för vård 

av fornlämningar och kulturlandskap samt för insatser mot luftförore

nings- och försurningsskador på kulturminnen. Medel ur anslaget utgår 

slutligen till informations- och utvccklingsvcrksamhet. 

I. Vilrd a1· kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse 

2. V:'lrd 111. 111. av kulturlandskap och 
fornlämningar 

). Information och utvecklingsvcrk
samhi:t m. m. 

4. Insatser mot lutitörorenings- och 
forsurn i ngsskador 

5. Engilngsanvisning 

Riksantikvarieämbetet 

1988/89 

21 384000 

13956000 

4137000 

5000000 
618000 

45095000 

Beräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

+ 856000 

+ 558000 

+ 165000 

+ 200000 
+ 1125000 

+2904000 

I. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) begär att anslaget för vård av kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse ökas(+ 16000000 kr.. varav 2000000 kr. till 
vård av de fastigheter RAÄ självt förvaltar). RAÄ begär också att anslags
posten räknas upp med hänsyn till den årliga ändringen av byggnadskost

nadsindcx (+I 500000 kr.). 
2. RAÄ föreslår att anslagsposten för vård m. m. av kulturlandskap och 

fornlämningar räknas upp ( + 12000000 kr.). 

3. RAÄ föreslår att medlen för insatser mot luftförorenings- och försur

ningsskador ökas (+I 000000 kr.). 

4. RAÄ äskar engångsanvisningar för industriminnesinventering. för 

projektarbete kring fornlämningar och samiska kulturmiljöer samt för 
ADB-utveckling (totalt I 294 000 kr.). 

5. RAÄ begär medel för bokförvärv och för bok- och arkivvård 
( + 175 000 kr .. engångsanvisning) samt för inredning av klimatreglerat 
negativarkiv ( + 550000 kr.). 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Föredragandens överväganden 

Riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om kultur
miljövård (prop. 1987/88: 104, KrU 21, rskr. 390) innebär att utgångs
punkterna för riksantikvarieämbetets (RAÄ) verksamhet förändrats vä
sentligt. Det gäller i fråga om uppgifternas inriktning där målen preciserats 
inom ramen för begreppet kulturmiljövård. Det gäller också i fråga om de 
ekonomiska resurserna för verksamheten. 

Det är angeläget att arbetet med att ut veckla kulturmiljövården, både till 
innehall och form. drivs vidare. Också förhållandet till andra samhällssek
torer inom markanvändningen behöver utvecklas. Jag har i inledningen. 
liksom under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner, anmält min avsikt att ta initiativ till ett förnyelsearbe
te inom kulturområdet, bl. a. rörande den regionala kulturverksamheten. I 
detta sammanhang är kulturmiljövården en viktig faktor - med hänsyn 
till vikten att ta till vara de kulturella värden som finns i den yttre miljön 
och med avseende på samspelet mellan kulturarvet och ett aktivt och 
skapande kulturliv. 

Jag räknar därför med att föreslå regeringen att uppdra åt RAÄ att i sin 
anslagsframställning för budgetåret 1990/91 fördjupa sin framställning 
vad gäller frågan om kulturmiljövårdens förutsättningar i landets olika 
delar. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen tillkallat en 
särskild utredare som skall utreda möjligheterna att skapa förbättrade 
förutsättningar för förvaltningen av vissa kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader och miljöer, särskilt herrgårdaroch industriminnen (Dir. 1988: 51 ). 

Jag har beräknat en engångsanvisning på ca 1,7 milj. kr. för de ändamål 
av engångskaraktär som RAÄ begärt i sin anslagsframställning. RAÄ bör 
besluta om den närmare användningen av dessa medel. Jag har därutöver 
beräknat anslaget med hänsyn tagen till prisutvecklingen. 

I fråga om regeringens förslag till insatser inom kulturmiljövården vill 
jag också hänvisa till vad chefen för civildepartementet senare denna dag 
kommer att anföra. Efter samråd med mig kommer han att föreslå vissa 
förstärkningar av anslaget till länsstyrelserna för inrättande av tjänster 
som biträdande länsantikvarie. Förstärkningarna har delvis finansierats 
av medel från åttonde huvudtiteln. 

Staten bör kunna medverka till att bevara Pythagoras motorfabrik i 
Norrtälje som industrimuseum. Jag vill därför anmäla att jag räknar med 
att positivt pröva detta ändamål inom ramen för de lotterimedel som 
beräknas komma att stå till regeringens förfogande under våren 1989. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställningen hemställer 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till K11/t11rmi(iövård för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva
tionsanslag på 4 7 999 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

388 



F 29. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag l 000 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av l 000 kr. för sådana 
undersökningar och utredningar som föranleds av lagen (l 988:950) om 
kulturminnen m. m. och som på uppdrag av statlig eller kommunal myn
dighet eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet (RAÄ) mot avgift. 

Plan 
Kostnader 
Intäkter 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 

1988/89 

15500000 
15500000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

of. 
of. 

Riksantikvarieämbetet redovisar inga förslag till förändringar under ansla
get. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen att 

till Riksantiharieämbetet: Uppdragsrerk.1amhet för budgetåret 
1989/90 anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Museer och utställningar 

F 30. Centrala museer: Förvaltningskostnader 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

271214000 1 

254 7880001 

291257000 

' Anslagen Statens historiska museer. Statens konstmuseer. Livrustkammaren. Sko
klosters slott o.:11 Hallwylska museet. Naturhistoriska riksmuseet. Statens sjöhistoris
ka museum: Förvallningskostnader. Etnografiska museet. Arkitekturmuseet. Statens 
musiksamlingar, Bidrag till Nordiska museet och Bidrag till Sveriges Tekniska muse
um. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har I 399 000 kr. inte ställts till 
museernas disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Under detta anslag beräknas medel för de statliga museerna samt Nor
diska museet och Sveriges Tekniska museum. 

För dessa gäller förordningen ( 1988: 1131) med instruktion för riksanti
kvarieämbetet och statens historiska museer, förordningen (1988: 677) 
med instruktion för statens konstmuseer. förordningen ( 1988: 1183) med 
instruktion för livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet, 
förordningen ( 1988: 1249) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet. 
förordningen ( 1988:687) med instruktion för statens sjöhistoriska muse
um, förordningen (1988: 1185) med instruktion för folkens museum -
etnografiska. förordningen ( 1988: 1186) med instruktion för arkitekturmu
seet samt förordningen ( 1988: 1184) med instruktion för statens musik
samlingar. För Stiftelsen Nordiska museet gäller stadgar som har fastställts 
av regeringen den 14 maj 1981 och för Stiftelsen Sveriges Tekniska muse
um stadgar som har fastställts av regeringen den 15 november 1984. 

Statens historiska museum. statens konstmuseer, naturhistoriska riks
museet. folkens museum - etnografiska (tidigare etnografiska museet) 
samt Nordiska museet har vart och ett inom sitt verksamhetsområde 
uppgiften att vara ansvarsmuseum. 

Riksantiharieämbetet och statens historiska museer 

1. Myndigheten har inför nästa budgetår. vilket är det sista i en treårspe
riod. beräknat sin besparing enligt huvudförslaget till 6 73 000 kr. Detta 
innebär fortsatt vakantsättning av tjänster samt minskad programverk
samhet. Myndigheten föreslår att anslaget undantas från besparing. 

2. Myndigheten begär I milj. kr. för laboratoriekostnader vid tekniska 
institutionen samt 400000 kr. i engångsanslag som kompensation för det 
inkomstbortfall som förorsakats av flera års byggnadsarbeten inom medel
havsmuseets lokaler. 

Statens konstmuseer 

I. Myndigheten har redovisat ett treårigt huvudförslag om 5 % fördelat 
med 1.6. I .4 resp. 2 % för resp. budgetår. För budgetåret 1989/90 beräk-
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nas besparingen till 680 000 kr. För treårsperioden medför en tillämpning 
av huvudförslaget en personalminskning med drygt 15 tjänster vilket 
innebär att vissa verksamheter reduceras till rena skyddsarbeten för före
m:ilsbeståndet. men att den utåtriktade verksamheten tvingas upphöra. 

2. Myndigheten begär 140 000 kr. för ökade kostnader för sin telefonväx

el. 

Naturhistoriska riksmuseet 

1. Museets resurser för forskning har i likhet med vad som är fallet inom 
högskolan undantagits från museets beräkning av besparing enligt huvud

förslaget. Besparingsförslaget som redovisats innebär en minskning med 

149 000 kr. per budgetår under den kommande treårsperioden. I fortsätt
ningen måste besparingar tas ut från förvaltningsanslagets lönekostnads

del. Konsekvensen blir personalminskningar samtidigt som museet står 
inför svara och tunga arbetsuppgifter såsom färdigställande av polarut
ställningen. planerande av övriga nya basutställningar samt att inför riks

museets 250-årsjubilcum bl. a. göra en stor jubilcumsutställning. 

2. Museet föreslår att all verksamhet vid museet undantas från bespa
ringar. 

3. Museet. som erhallit en ny ledningsfunktion, anhåller att arvodet åt 
den heltidsanställde ordföranden ej skall belasta ramen för de nya basut

ställningarna. 

4. För att förbereda den nya omniteatern behövs l 510000 kr. 

Folkens museum - etnografiska 

l. Museet har redovisat ett treårigt huvudförslag om 5 % fördelat med 

en tredjedel per budgetår. För nästa budgetår beräknas besparingen till 
246 000 kr. En fortsatt besparing under treårsperioden kommer att medfö

ra en personalminskning med 4.5 tjänster vilket innebär att delar av 
verksamheten måste läggas ned. Museet begär att bli undantaget från 
besparingar. 

2. Museet begär 400000 kr. för ADB-kostnader. 100000 kr. för löpande 
konscrvcringsåtgärder samt 1 179 000 kr. för tjänster och projekt verksam
het. 

J\ordiska museet 

I. Museet har redovisat en ettårig besparing om 2 % vilken beräknats till 

849 000 kr. Museet begär att bli undantaget från besparingskravet. då en 
fortsatt minskning av anslaget skulle medföra nedläggning av delar av 

verksamheten. 

2. Som kompensation för vissa automatiska kostnadsstegringar i vad 

avser löner, försäkringar samt telefon begär museet 1 745 000 kr. 

3. För ledning av verksamheten på Julita, handläggning av utförselären
den samt utåtriktad verksamhet begär museet en anslagshöjning med l, 7 
milj. kr. 
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1488/89 Beräknad ändring Prop. 1988/89: I 00 
1989190 Bil. 10 

Föredraganden 

ANSVARSMUSEER 

Statens historiska museer 

Utg(fier 
I 

Förvaltningskostnader 23615000 I + 3847000 
(därav lönekostnader) (21431000) (+ 3949000) 

Lokalkostnader 17 247000 1435000 

40862000 2412000 

Inkomster 
Uppdragsverksamhet vid 
tekniska institutionen 461000 461000 

40401000 2873000 

Statens konstmuseer 

Utg(fier 
I 

Förvaltningskostnader 28451000 I + 5975000 
(därav lönekostnader) (25707000) (+ 5 900000) 

Lokalkostnader 22 836000 + I 534000 

51287000 + 7509000 

Inkomster 
Tavelkonservering m. m. 45000 45000 

51242000 + 7554000 

Naturhistoriska riksmuseet 

Förvaltningskostnader 
I 

26037000 I + 4513000 
(därav lönekostnader) (25052000) (+ 2905000) 

Lokalkostnader 15986000 + 1846000 
Laboratoriet för isotopgeologi 1659000 + 100000 

43682000 + 6459000 

Folkens museum - etnografiska 
I 

Förvaltningskostnader 7242000 I + I 729000 
(därav lönekostnader) (6460000) (+ I 563000) 

Lokalkostnader 7 583000 167000 

14825000 + 1562000 

Nordiska museet 

Utg(fier 
I 

Förvaltningskostnader 30045000 I + 772000 
(därav lönekostnader) (26 526000) (+ 3 749000) 

Lokalkostnader 15621000 + 171000 

45666000 + 943000 

Inkomster 
Entrc- och visningsavgifter, 
försäljning m. m. 1606000 1606000 
Fondavkastning och hyror 1173000 1173000 
Kulturarvet i Falun 173000 173000 

2952000 2952000 
42714000 + 3895000 
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ÖVRIGA CENTRALA MUSEER 

Livrustkammarcn, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

Utg!fier 
I 

Förvaltningskostnader 8523000 I + 2022000 
(därav lönekostnader) (8073000) (+ 1925000) 

Lokalkostnader 7409000 971000 
Konserveringsverksamhet 140000 140000 

16072000 + 911000 

Inkomster 
Konserveringsverksamhet 140000 140000 

15932000 + 1051000 

Statens sjöhistoriska museum 
I 

Förvaltningskostnader 11246000 I + I 775000 
(därav lönekostnader) (10164000) (+ 1703000) 

Lokalkostnader 6661000 + 9255000 

17907000 +11030000 

Arkitekturmuseet 
I 

Förvaltningskostnadcr I 862000 I + 57000 
(<lära\' lönekostnader) (I 582000) (+ 67000) 
Lokalkostnader 720000 of. 

2582000 + 57000 

Statens musiksamlingar 
I 

Förvaltningskostnadcr 8692000 I + 1199000 
(därav lönekostnader) (7976000) (+ 772000) 

Lokalkostnader 5903000 + 83000 

14595000 + 1282000 

Sveriges tekniska museum 

Utg!fier 
I 

Förvalt ni ngskostnader 10541000 I 2 736000 
(därav lönekostnader) (6808000) (+ 605000) 

Lokalkostnader 2307000 + 18000 
Kostnader för Tclemuseet 366000 366000 
Till regeringens disposition 1400000 + 84000 

14614000 3000000 

Inkomster 
Entrc- och visningsavgifter 
samt försäljning m. m. I 009000 I 009000 
Bidrag från näringslivet, 
museets vänförening m. m. 2331000 2 331000 
Ersättning från Telemuseet 366000 366000 

3706000 3 706000 

10908000 + 706000 

Summa 254788000 +36469000 

Av angivna belopp har 1399000 kr., varav för statens historiska museer 214000 
kr .. statens konstmuseer 257 000 kr .. naturhistoriska riksmuseet 251 000 kr., folkens 
museum-etnografiska 65000 kr., Nordiska museet 265000 kr .. livrustkammaren. 
Skoklosters slott och Hallwylska museet 81000 kr., statens sjöhistoriska museum 
102000 kr .. arkitekturmuseet 16000 kr .. statens musiksamlingar 80000 kr. och 
Sveriges tekniska museum 68000 kr. inte ställts till museernas disposition till följd 
av tillämpningen av en utgiftsram. 
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Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

I. Myndigheten har redovisat ett treårigt huvudförslag om 5 % fördelat 
med en tredjedel per budgetår. För nästa budgetår beräknas besparingen 
till 239 000 kr. Ett fortsatt uttag av besparingar under treårsperioden leder 
till att ·expensanslaget helt försvinner, varvid myndigheten görs beroende 
av extern finansiering. Myndigheten begär att bli undantagen frän bespa
ringskrav. 

2. Myndigheten begär 150000 kr. för återinrättande av en tjänst som 
metallkonservator samt 150000 kr. för ökade telefonkostnader vid anslut
ning till nytt telefonsystem. 

Statens sjöhistoriska museum 

I. Museet framhåller att en besparing enligt huvudförslaget för budgetåret 
1989/90 uppgår till 356 000 kr. samt för budgetåren 1990/91 och 1991 /92 
till 26 7 000 kr. per budgetår. Fortsatta besparingar kan uppnås endast 
genom minskning av lönekostnaderna. För närvarande pågår arbetet med 
det nya Wasamuseet och en trolig delning av den nuvarande institutionen 
förestår. Sedan många år finns ett uppdämt behov av att helt och hållet 
bygga om sjöhistoriska museets 20-40 år gamla basutställningar. Vid en 
delning av myndigheten måste det finnas tillräckligt med personalresurser 
kvar inom organisationen för att sjöhistoriska museet skall kunna fungera. 
De personalnedskärningar som måste bli följden av fortsatta besparingar 
slår undan grunden för sjöhistoriska museet att fungera som en självstän
dig enhet. 

2. För att täcka merkostnader till televerket i samband med anslutning 
till en ny telefonväxel begär museet l 00000 kr. 

Wasakommittcn 

Wasakommitten har lagt fram sina förslag för regeringen i juli 1988. 
Kommitten utgår från regeringens i kommittedirektiven angivna stånd
punkt att det nya Wasamuseet bör drivas som en fristående stiftelse. 
Stiftelseformen ger museet den bäst<. möjligheten att tillvarata och i verk
samheten utnyttja det stora intresset för regalskeppet Wasa. Stiftelsen 
Wasamusect föreslås bildas den I januari 1990 och då bör stiftelsen som 
stiftelsekapital överta regalskeppet Wasa med tillhörande samlingar från 

statens sjöhistoriska museum samt den nya museibyggnaden. 
Enligt kommitten väntas Wasamuseet bli självbärande vid ett besöksan

tal om 600000-650000 personer per år. Dock behöver museet ytterligare 
medel. dels för att täcka ett eventuellt underskott, dels som ett långsiktigt 
buffertkapital. Dessa extra medel föreslås i första hand tas från eventuella 
överskott. Dessutom avser kommitten att söka erhålla bidrag från organi
sationer, företag och allmänheten. 

Kommitten har redovisat att den inte lyckats med sitt uppdrag att 
engagera enskilda och företag för en finansiering av den nya museibyggna
den. Summan av erhållna bidrag uppgår till ca 4,9 milj. kr. Det av 
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penninglotteriet på regeringens bemyndigande genomförda Wasalotteriet Prop. 1988/89: 100 
har dock givit en avkastning om ca 17 milj. kr., som Wasakommittcn nu Bil. 10 
disponerar. 

En förutsättning för att Wasamuseet skall kunna drivas som en själv
ständig enhet är att den föreslagna stiftelsen kan överta museibyggnaden 
från staten utan krav på amortering eller förräntning. Kommitten förutsät
ter också att staten står som garant för museet. 

Kommitten föreslår att personalorganisationen skall omfatta 31 tjänster 
och förordar att tjänsterna skall vara statligt reglerade. 

Kommitten föreslår att stiftelsen under tiden den 1 januari - den 30 
juni 1990 erhåller medel för löpande verksamhet över statens sjöhistoriska 
museums anslag för budgetåret 1989/90. 

Sammanställning av remissyttrandena över Wasakommittens förslag 

Remissyttranden har avgetts av byggnadsstyrelsen, riksantikvarieämbetet. 
statens sjöhistoriska museum, statens kulturråd. statskontoret, riksrevi
sionsverkct. Stiftelsen Nordiska museet. Tjänstemännens centralorganisa
tion (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges Turistråd samt 
Stockholm Information Service. Arbetstagarkonsult AB har inkommit 
med en rapport i frågan. 

Kommitten föreslår att Stiftelsen Wasamuseet bildas. Flertalet av insti
tutionerna som yttrat sig i organisationsfrågan är kritiska mot förslaget. 
För att minska statens kostnader anser riksre1•isions1•erket att Wasamuseet 
i stället drivs som en institution inom sjöhistoriska museet. Statskon10ret 
är tveksamt till att det finns tillräckliga skäl att särbehandla Wasa i 
förhållande till andra statliga museer samt anser att statliga museer trots 
myndighetsformen har goda möjligheter att motta externt stöd och olika 
typer av bidrag till driften av sin verksamhet. SACOISR framhåller att det 
är särskilt värdefullt att ett så uppmärksammat och spektakulärt objekt 
som Wasa är fast förankrat i ett statligt och sedan femtio år tillbaka väl 
etablerat museum som statens sjöhistoriska museum. Nordiska museet 
bejakar tillkomsten av Stiftelsen Wasamuseet, men tvivlar på att denna 
kan bli självbärande. 

Byggnadsstyrelsen anser att en överlåtelse av museibyggnaden till den 
föreslagna stiftelsen utan krav från staten på amortering eller förräntning 
strider mot principen om ett samordnat förvaltningsansvar för byggnads
styrclscn. 

Statens .1jiihistoriska museum framhåller att museet inte får utarmas 
som ett resultat av delningen, utan måste framgent förfoga över sådana 
personella och ekonomiska resurser att museet kan fullfölja uppdraget i sin 
instruktion. 

Arkitekturmuseet 

1. Museet har inför nästa budgetår, vilket är det sista i en treårsperiod, 
beräknat sin besparing enligt huvudförslaget till 42000 kr. Museet begär 
att bli undantaget från besparing. 395 



2. Museet har presenterat en plan för utveckling av verksamheten under 
perioden 1989/90- 1993/94 och begär ställningstagande till förslaget, vil
ket bl. a. innefattar önskemål om nya lokaler till år 1992. 

3. För budgetåret 1989/90 begär museet 232 000 kr. för bl. a. personal 
med intendentgöromål, 340 000 kr. för överflyttning från arbetsmarknads
medel av två tjänster samt 196 000 kr. till förstärkning av museets övriga 
förvaltningskostnader. 

Statens musiksamlingar 

I. Myndigheten har redovisat ett treårigt huvudförslag om 5 % fördelat 
med 1,8, 1,6 och 1.6 % för resp. budgetår. För nästa budgetår beräknas 
besparingen till 291000 kr. För treårsperioden innebär en tillämpning av 
huvudförslaget personalminskningar vilket medför att myndigheten inte 
längre kan upprätthålla den verksamhet som ålagts den. Myndigheten 
begär att bli undantagen från besparingar. 

2. Myndigheten begär 240000 kr. för personalkostnader vid dokumenta
tionsenheten. 95 000 kr. för utfyllnad av en intendenttjänst vid museet 
samt 110000 kr. för ökade telefonkostnader och förstärkning av förvalt
ningsanslaget. 

Myndigheten konstaterar att nuvarande anslagsnivå inte gör det möjligt 
för myndigheten att fungera på det sätt som avsågs vid myndighetens 
bildande och att en översyn av verksamheten därför är angelägen. 

Sveriges Tekniska museum 

I. Museet har redovisat ett treårigt huvudförslag fördelat med en tredjedel 
per budgetår. För nästa budgetår beräknas besparingen till 143 000 kr. som 
kompenseras genom ökade inkomster. 

2. För vård och dokumentation av luftfartssamlingarna samt kostnader 
för Ösjöfors handpappersbruk begär museet 340000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet anser att samtliga centralmuseer måste undantas från ytterli
gare besparingar enligt huvudförslaget. Detta är särskilt angeläget i ett 

skede då de - och i synnerhet ansvarsmuseerna - skall intensifiera 
samarbetet med museiväsendet i hela landet samtidigt som de har att 
bedriva basverksamhet med specialinriktning. Varje fortsatt nedskärning 
går ut över vitala delar av den befintliga verksamheten och hindrar genom
förandet av de uppgifter och det ansvar som nu åligger de centrala museer
na. 

För de fem ansvarsmuseerna föreslår kulturrådet en anslagsökning med 
100000 kr. för resp. museum. I övrigt vill kulturrådet för budgetåret 
1989/90 markera några behov vid de centrala museerna som särskilt 
angelägna. Vid livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 
tillstyrks medel för en metallkonservatorstjänst ( + 150000 kr.). Underhål
let av stadsisbrytaren S:t Erik, vilken 1979 fördes över till sjöhistoriska 
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museets samlingar, måste garanteras långsiktigt genom en ökning av mu
seets anslag med 70000 kr. Vid folkens museum - etnografiska tillstyrker 
kulturrådet 184 000 kr. för en ny tjänst inom utställningsverksamheten och 
vidare att anslagen till arkitekturmuseet och statens musiksamlingar ökas 
med 200000 kr. för resp. myndighet. 

Flera centralmuseer redovisar att de åsamkas ökade kostnader på grund 
av att ett nytt telcfonväxelsystem installerats. Man framhåller att det nya 
systemet blir betydligt dyrare än vad televerkets ursprungliga kalkyler 
visade. Kulturrådet tillstyrker att de berörda museernas anslag kompense
ras för de ökade kostnaderna. 

Föredragandens överväganden 

Inledning 

De centrala museernas förvaltningskostnader har hittills redovisats över 
tio särskilda statsanslag. Det har emellertid visat sig att de frågor som 
aktualiserats på museiområdet i betydande utsträckning är gemensamma 
för många eller samtliga museer. Det har därmed framstått som praktiskt 
att redovisningen av museisektorns frågor samt överväganden och ställ
ningstaganden till dessa görs i mer sammanhållen form. varvid onödiga 
upprepningar kan undvikas. 

Jag har vidare sett det som en fördel att riksdagen får tillfälle att få en 
mer samlad bild av medelstilldelningen till den statliga museisektorn. 

Från dessa utgångspunkter föreslår jag att de centrala museernas förvalt
ningskostnader tas upp under ett gemensamt statsanslag i stället för under 
olika anslag för varje museum. Medlen för varje museum förs upp under 
särskilda anslagsposter på sätt som redovisats i den inledande tabellen. 

I min fortsatta föredragning om de centrala museerna kommer jag först 
att ta upp vissa frågor som berör flera museer gemensamt för att därefter 
behandla mer myndighetsspecifika frågeställningar. 

Ansrarsmuseernas resurser 

I anslutning till behandlingen av förslagen i propositionen om de centrala 
museernas ansvar och uppgifter (prop. 1986/87:97, KrU 21, rskr. 342) fick 
de fem ansvarsmuseerna, dvs. statens historiska museum, statens konst
museer, naturhistoriska riksmuseet. folkens museum - etnografiska och 
Nordiska museet vissa resursökningar för att kunna fullgöra de uppgifter 
som är knutna till ansvarsmuseirollen. Jag delar kulturrådets uppfattning 
att berörda museer bör erhålla ytterligare resurser för detta uppdrag. Jag 
har därför räknat med en resursförstärkning om 100000 kr. per museum. 

För ansvarsmuseerna har jag i övrigt räknat med resursförstärkningar 
enligt följande. 

För statens historiska museum har jag beräknat en tillfällig förstärkning 
med 500 000 kr. bl. a. för särskilda insatser i vad avser omhändertagandet 
av det arkeologiska fyndmaterialet. 

Konstmuseernas möjlighet att utveckla l:lflde egen forskning och samver-
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kan med högskolan inom det konstvetenskapliga området bör förstärkas. 
Jag kommer därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att den I 
juli 1989 inrätta en tjänst som professor i konstvetenskap, personlig för 
Per Bjurström. med placering vid statens konstmuseer. Jag har för ända
målet beräknat en ökning av myndighetens anslag med 400000 kr. 

Vid Nordiska museet föreligger behov av resurser för att förstärka 
bl. a. lcdningsfunktioncrna både i Stockholm och vid museets verksamhe
ter på Julita. För ändamålet har jag beräknat en ökning av anslaget med 
600000 kr. 

Nordiska museet har bl. a. anhållit om förstärkta resurser för handlägg
ning av utförselärenden. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den nya 
kulturminneslagcn. som träder i kraft den I januari 1989, gör det möjligt 
för museer att avgiftsbelägga denna verksamhet. 

Statens kulturråd har under de senaste budgetåren anvisat medel till 
folkens museum - etnografiska for iordningställande av museets samling
ar. Enligt vad jag tidigare har anfört under anslaget Bidrag till utvecklings
verksamhet inom kulturområdet m. m. bör medlen i fortsättningen - med 
hänsyn till projektets långsiktiga karaktär - ingå i anslaget till folkens 
museum - etnografiska. Jag har därför beräknat en ökning av anslagspos
ten med 6 76 000 kr. inkl. prisomräkning. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 
(prop. t 986/87: 80. KrU 16, rskr. 289) om forskning skall från budgetåret 
1989/90 naturhistoriska riksmuseet tillföras medel för ytterligare en pro
fessur samt för forskningssamlingarnas vård. För dessa ändamål har be
räknats 700 000 kr. 

Jag återkommer senare till frågan om resurser for omniteatern vid 
riksmuseet. 

Ueglcring al' 11wscernas inkomster 

Flera av de nuvarande statsanslagen till de centrala museerna tar upp vissa 
inkomststater, mot vilka det statliga anslagsbehovet avräknas. Det gäller i 
allmänhet inkomster till följd av uppdrag som berörda museer har rätt att 
utföra. De större inkomsterna från entremedel m. m. regleras dock huvud
sakligen i annan ordning. Enligt min mening bör även de inkomster som 
för närvarande tas upp under inkomststater regleras i annan ordning, 
genom instruktioner och regleringsbrev. Liksom hittills bör utgångspunk
ten därvid vara att museerna generellt disponerar sina inkomster i verk
samheten. Ersättningen för uppdrag bör i princip fastställas så att den 
motsvarar kostnaderna för uppdraget. 

Med hänsyn till vad jag har anfört bör samtliga inkomststater under 
förevarande anslag utgå. 

1\111seernas lwrakningskostnader 

Bevakningen i museerna har budgetmässigt en relativt komplicerad struk
tur. För vissa bevakningsuppgifter har för några museer beräknats en fast 
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resurs inom förvaltningskostnadsposten. För de andra museerna saknas 
sådana fast budgeterade medel. 

För samtliga museer gäller dock att lokalkostnadsposten - som är 
förslagsvis betecknad och därmed får överskridas automatiskt om behov 
föreligger - får belastas med kostnader för bevakning. Bakgrunden härtill 
har varit svårigheten att finna rimliga utgångspunkter för budgeteringen 
av sådana kostnader som förutsattes kunna variera kraftigt mellan åren till 
följd av utställningarnas antal och värdet av de föremål, som har ställts ut. 
Det existerande statliga försäkringsgarantisystemet har också förutsatt en 
bevakningsorganisation som har kunnat relateras till de risktaganden som 

har följt av försäkringsåtagandet. 
Systemet har dock nu lett till en rad olägenheter. Den i några fall dubbla 

budgeteringsmetoden har hos berörda museer lett till osäkerhet om vilka 
anslagsposter som skall belastas med bevakningskostnaden. 

Generellt gäller att bevakningskostnaderna har ökat mycket kraftigt 
under senare år. Sålunda har kostnaderna under de senaste åren vid 
exempelvis statens konstmuseer ökat från 4.5 milj. kr. till drygt 14 milj. kr. 
och \'id historiska museerna från ca 3.3 milj. kr. till ca 5 milj. kr. Enligt 
min bedömning kan möjligheten att automatiskt öka kostnaderna för 
bevakning ha lett till minskat kostnadsmedvetande hos vissa museer. Det 
finns därför anledning att ompröva det nuvarande systemet. Jag har därför 
under resp. museums anslagspost till förvaltningskostnader beräknat de 
resurser som bör finnas tillgängliga för ändamålet. Eventuella behov av 
överskridande får på vanligt sätt prövas av regeringen. Omläggningen av 
kostnaderna för bevakning fr. o. m. nästa budgetår innebär att dessa inte 
får belasta lokalkostnadsposten. Jag avser vidare att återkomma till rege
ringen med förslag till översyn av frågan. 

Hunuffl"irs/aget 

Vid beräkningen av den minskning av utgifterna för budgetåret 1989/90 
för de centrala museerna, som följer av det treåriga huvudförslaget och den 
periodisering som gäller eller föreslagits. har jag beaktat de konsekvenser 
som resp. museum har redovisat. Huvudförslaget har därför reducerats så 
att minskningen för hela anslaget endast uppgår till totalt 257000 kr. 
Minskningen har tagits ut proportionellt under anslagsposterna. 

Teli!_lo11räx/ar 

Flera centrala museer har redovisat att de åsamkats ökade kostnader på 
grund av att ett nytt telefonväxelsystem installerats. Frågan om huruvida 
kompensation skall ges för dessa kostnader övervägs inom regeringskansli
et och jag kan få anledning att återkomma i frågan. 

1.Jänstebrersräuen m. m. 

Tjänstebrevsrätten föreslås slopad för statens historiska museer, livrust
kammaren. Skoklosters slott. Hallwylska museet. naturhistoriska riksmu-
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sed. folkens museum - etnografiska samt för statens musiksamlingar 
fr. o. m. den I juli 1989. Jag hänvisar i detta sammanhang till vad chefen 
för finansdepartementet har anfört vid sin anmälan av avsnittet Särskilda 
frägor. Medel för myndigheternas portokostnadcr har i stället beräknats 
under resp. anslagspost. I enlighet med vad chefen för civildepartementet 
har anfört under avsnittet Gemensamma frågor har museerna tillförts 
medel med anledning av ändrad finansiering av system S. 

Omnitl'atern ricl naturhistoriska riksmuseet 

Regeringen har uppdragit åt naturhistoriska riksmuseet att inom en kost
nadsram av 43 milj. kr. i prisläget den I januari 1987 planera för en svensk 
s. k. omnitcater i anslutning till riksmuseets huvudbyggnad. Omniteatern 
förutsätts utgöra en egen resultatenhet. Vidare har regeringen godkänt ett 
avtalsförslag om inköp av en omnimaxprojektor till den planerade teatern. 

För museets förberedelsearbete för den nya verksamheten bör vissa 
resurser ställas till förfogande. Jag har beräknat I milj. kr. för detta ända
mål. Medlen bör - med hänsyn till viss osäkerhet om tidsplanen för 
projektet m. m. - tills vidare ställas till regeringens disposition. Förutsätt
ningen för regeringens hantering av frågan bör vara att utbetalade medel 
skall betraktas som ett lån och att museet skall återbetala detta av det 
förväntade överskottet i den framtida verksamheten. 

A rki tl'k turmuseet 

Museet har redovisat en plan för verksamhetens utveckling under peri
oden 1989/90- 1993/94. Planen beskriver mål och arbetsuppgifter inom 
museets vcrksamhetsfålt. 

För egen del vill jag framhålla att museets planering är uttryck för ett 
ambitiöst och målmedvetet arbete inom myndigheten. Jag räknar därför 
med att den redovisade planen skall kunna utgöra ett väsentligt underlag 
vid prövningen av de centrala museernas utvecklingsmöjligheter. Jag avser 
att återkomma till dessa frågor i anslutning till nästa års budgetprövning. 

Statens musiksamlingar 

Myndigheten har påtalat behovet av en översyn av dess verksamhet. Jag 
avser att i denna fråga återkomma till regeringen. För nästa budgetår har 
jag för myndigheten beräknat en resursförstärkning med I 00 000 kr. 

Sraiges Tekniska museum 

I förra årets budgetbehandling beräknades en ökning med 1.4 milj kr. för 
verksamheten vid Tekniska museet. Medlen har stått till regeringens dis
position i avvaktan på att en uppgörelse skall träffas med näringslivet om 
dess ekonomiska medverkan i finansieringen av 'museets verksamhet. Dis
kussion pågår för närvarande med representanter för näringslivet. Jag 
räknar med att inom kort återkomma till regeringen i frågan. 
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11 ·asamu.1·ect 

Wasakommittcn har haft två huvuduppgifter, nämligen dels att undersöka 
förutsättningarna för en extern finansiering av det nya Wasamusect. dels 
att utreda hur den framtida verksamheten bör organiseras. Av kommittens 

redovisning framgår att det har varit mycket svårt att fä externa finansi

ärer att lämna stora bidrag till investeringar i museibygget. Det nya Wasa
museet kommer dock att bli en stor turist- och publikattraktion med enligt 
kommittens bedömning goda möjligheter till evenemang av olika slag som 

kan ge ekonomiska bidrag till museets drift. Kommitten har arbetat fram 

flera konkreta förslag av intresse i ett sådant sammanhang. 

Wasakommittens uppdrag utgick från förutsättningen att väsentliga de

lar av investeringarna skulle kunna täckas av sponsorsbidrag och att den 
löpande driften skulle ge ett ekonomiskt överskott som skulle ge bidrag till 

hyran. Med dessa förutsättningar var det naturligt att Wasamuseet drevs 

av en självständig stiftelse. När de ekonomiska grundförutsättningarna har 

förändrats finns det enligt min mening anledning att se annorlunda också 

på organisationsfrågan. 

Wasaverksamhctcn bör även i fortsättningen vara en uppgift för myn

digheten statens sjöhistoriska museum. Någon särskild stiftclsebildning 

bör alltså inte komma till stånd. Museibyggnaden bör förvaltas av bygg

nadsstyrelsen. Erforderliga resurser bör ställas till förfogande för hyres

kostnader m. m. Skillnaderna i vcrksamhctsförutsättningar för Wasamu
scet och sjöhistoriska museet bör avspeglas i museets organisation. Wasa

vcrksamheten bör utgöra en självständig resultatenhet inom museet för att 

garantera att ambitionen med en så långt möjligt självbärande verksamhet 
hålls uppe. 

Enligt uppgifter från byggnadsstyrelsen kommer lokalkostnaderna för 

nästa budgetår att avse endast en begränsad tid av året. Jag har utgått från 
detta vid min beräkning av medelsbehovet. Jag räknar med att lokalkost

naden budgetåret 1990/91 skall beräknas utifrån dess helårseffekt. 
Kostnaderna för inredning, utrustning och uppbyggande av nya basut

ställningar har under hand redovisats av sjöhistoriska museet. byggnads
styrclsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Samtidigt 
har uppgivits att ca 25.6 milj. kr. finns tillgängliga för dessa ändamål i 
form av behållning av Wasalotteriet och en reservation under sjöhistoriska 
museets underhållsanslag. Enligt min bedömning är de tillgängliga resur
serna otillräckliga för att klara de behov som finns. Jag har därför räknat 
med att en engångsanvisning om 5 milj. kr. behöver tillföras. 

De medel som jag har beräknat för lokalkostnaderna för den nya musei

byggnaden bör föras upp under sjöhistoriska museets lokalkostnadspost. 

Regeringen bör meddela de närmare föreskrifter som erfordras. 

Den beräknade medelsökningen för inredning. utrustning och uppbyg

gande av basutställningar kommer jag att ta upp vid min föredragning av 

anslaget Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar 

m. m. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Centrala museer: Förraltningskostnader för budgetåret 
1989/90 an visa ett förslagsanslag på 291 25 7 000 kr. 

F 31. Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och 
samlingar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

9122 368 
13442000 
15289000 1 

Reservation 2065 813 

1 Tidigare anslagsbl'tl'rkning Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 
samlingar m. m. 

Från anslaget betalas kostnader för följande museer, och ändamål. 
Statens konstmuseer för utställningar och allmänkulturell verksamhet 

samt underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu 
levande svenska konstnärer. 

Naturhistoriska riksmuseet för materiel m. m. samt för uppbyggnad av 

nya basutställningar. 
Statens musiksamlingar för bokinköp. utställningar. allmänkulturell 

verksamhet samt underhåll och ökande av samlingarna. 

Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m. 

Statens konstmuseer 
Naturhistoriska ri ksm uscct 

Materiel m. m. 
Basutställningar 

Statens musiksamlingar 
Stall'ns sjöhistoriska museum 

Statens konstmuseer 

1988/89 

3593000 

1079000 
4 982 000 

788000 
3000000 

13442000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 210000 

~ 65 000 
-3091000 
+ 63000 
+4600000 

+ 1847000 

För inköp av konst begär myndigheten en ökning av anslaget med 4 
milj. kr. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Museet har under förvaltningsanslaget redovisat sin beräkning av huvud

förslaget. För arbetet med de nya basutställningarna har museet beräknat 

I 891 000 kr. för nästa budgetår. 
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Stat~ns sjöhistoriska museum 

Museet begär för nästa budgetår 2,6 milj. kr. för att täcka bortfallet av 

entreintäkter under den tid då regalskeppet Wasa hålls stängt för allmän

heten. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker en höjning av konstmuseernas inköpsanslag med 
500 000 kr. samt den föreslagna kompensationen för inkomstbortfallet vid 

Wasavarvet. 

Föredragandens överväganden 

Av byggnadstekniska skäl kan regalskeppet Wasa inte hållas tillgängligt för 

allmänheten under större delen av nästa budgetår. Inkomsterna vid Wa

savarvet beräknas därigenom komma att begränsas. För budgetåret 

1989/90 beräknar jag 2,6 milj. kr. som kompensation för nämnda in

komstbortfall. 
Vid min föredragning av anslaget Centrala museer: Förvaltningskostna

der har jag redovisat mina ställningstaganden till Wasakommittens förslag 

m. m. Jag har därvid anmält att jag utgår ifrån att Wasaverksamheten -

utöver de resurser som finns disponibla - måste tillföras ett engångsbe

lopp på 5 milj. kr. för inredning och utrustning av den nya museilokalen 

och för uppbyggande av nya basutställningar. Beloppet har beräknats 

under förevarande anslag. 

Under anslaget har ett reducerat huvudförslag tagits ut med 6 000 kr. för 
konstmuseerna och 2 000 kr. för musiksamlingarna. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Cl'ntrala museer: Vissa kostnader för lllställningar och 
samlingar 111. 111. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsan
slag på 15 289 000 kr. 

F 32. Bidrag till Skansen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

13239093 
12 538 000 
13248000 

För Stiftelsen Skansen gäller stadgar som fastställts av regeringen den 

mars 1984. Enligt dessa har friluftsmuseet Skansen i Stockholm till uppgift 

att i sin verksamhet levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett 

centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. 

Till Skansen hör Biologiska museet. Ordföranden i stiftelsens styrelse utses 
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av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av regeringen, tre av Stock
holms läns landsting och två av Nordiska museet. 

I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 
1968:46, SU 84, rskr. 202) regleras frågor om bidrag till Skansen. Avtalet 
innebär att det underskott som uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen 
Skansens verksamhet vart och ett av åren 1966- 1970 täcks till 40 % av 
staten och till 60 % av kommunen. Avtalet är sedermera förlängt och gäller 
så länge det inte sagts upp. Förutom driftbidrag utgår även särskilda 
investeringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för investeringar i 
kulturhistoriska byggnader och för 40 % av kostnaden för investeringar i 
vissa gemensamma anläggningar såsom vägar, parkanläggningar, vatten
och avloppsledningar, elektriska installationer m. m. Kommunen svarar 
för resterande 60 % av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom 
täcker kommunen hela kostnaden för investeringar i andra anläggningar 
än kulturhistoriska byggnader och gemensamma anläggningar. 

Stockholms kommun och Stockholms läns landsting har den 5 maj 1982 
träffat ett avtal med innebörd att landstinget fr. o. m. den I januari 1983 
träder i kommunens ställe i det mellan kommunen och staten år 1968 
träffade avtalet. Avtalets innebörd bibehålls i övrigt oförändrad. Efter 
bemyndigande av riksdagen har regeringen genom beslut den I mars 1984 
godkänt ändringen. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst- och 
utgiftsstat för år 1989. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från statens 
sida som uppgår till 11 406 000 kr.. medan tillskottet från Stockholms läns 
landsting beräknas till 17 110000 kr. Av det statliga bidraget har 5 531 000 
kr. anvisats för första halvåret 1989. 

Bt>räkning al' drUiundt>rskoll,ti'ir Skansen 

Egna inkomstn 
Utgifter 

därav löner. prnsioner m. m. 
Driftunderskott 

därav staten 
Stockholms läns landsting 

1988 
Stat 

20270000 
46082000 
(34920000) 
25812000 
(10325000) 
(15487000) 

1989 
Stat 

21486000 
50002000 

(38 170000) 
28516000 

( 11406000) 
(17110000) 

1990 
Skansens 
förslag 

21419000 
52481000 

(38 170000) 
31062000 

(12 425 000) 
(18637000) 
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Si alsbidragsbl!räkn i ng 

Dri li underskot l 
dära\' 
andra hal\'<lrct 1989 
första halv:lret 1990 

l m·L·stcringshidrag t i Il 
kulturhistoriska hyggnader 

In vcsteringshidrag till övriga 
gemrnsamma anläggningar 

Statsbidrag 1989190 
Statsbidrag 1988189 

Fiirändring 1989/90 

Skansen 

Andra halvåret 1989 
och första halvåret 
1990 

Föredraganden 

11949000 

(5 875 000) 
(6074000) 

780000 

519000 
13248000 
12538000 

+710000 

I. Skansen beräknar att antalet besök under år J 988 kommer att uppgå 

till omkring 1665000, vilket innebär en ökning med ca 9 000 besök i 

förhållande till år 198 7. 

2. Skansen påpekar att det inom friluftsmuseet finns 250 hus. gårdar och 

anläggningar av skiftande slag. Detta fordrar ett betydande underhåll. På 

grund av otillräckliga resurser har därför underhållet blivit starkt eftersatt. 

För att höja det eftersatta underhållet av anläggningarna till en godtagbar 

standard krävs betydande ekonomiska insatser. Dessa beräknas uppgå till 

3 milj. kr. under en treårsperiod utöver det belopp avseende underhåll som 

redan avsätts i den nuvarande driftsbudgeten. Av den begärda förstärk

ningen utgör l, 2 milj. kr. statens andel. 

3. Det är stiftelsens förhoppning att investeringsanslagen räknas upp så 

att en genomgripande upprustning av friluftsmuseets mångfald av anlägg

ningar och byggnader kan ske samt att nödvändiga nyinvesteringar kan 

genomföras. 

För kulturhistoriska byggnader beräknar stiftelsen ett bidragsbehov om 

l. 2 milj. kr. ( + 464 000 kr.) och för gemensamma anläggningar ett bidrags

behov från staten om 880 000 kr. ( + 390 000 kr.). 

I särskild skrivelse har stiftelsen anmält att Skansen är 1991 fyller 100 

år. Detta jubileum kommer att uppmärksammas på olika sätt. Stiftelsen 

har kostnadsbcräknat de olika aktiviteterna i samband härmed till 8 

milj. kr. under de närmaste tre åren. Mcdclsbchovet under år 1989 beräk

nar Skansen till totalt 2 milj. kr. och har från staten hemställt om ett 

tilläggsanslag om 800000 kr. 

Föredragandens övcnäganden 

Vid godkännandet av inkomst- och utgiftsstat för år 1989 har på utgiftssi

dan beräknats kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen. Statsbi

draget för att täcka väntat underskott för år 1989 har beräknats till 

13 248 000 kr., en ökning med 710 000 kr. i förhållande till 1988 års stat. 
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1 fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader har jag för 
nästa budgetår beräknat 780000 kr. För investeringar till gemensamma 
anläggningar har jag för statens del beräknat 519 000 kr. Till sådana 
investeringar som landstinget helt bekostar har. enligt vad jag har inhäm
tat, beräknats ett belopp om 780000 kr. för år 1989. Skansen har sökt 
medel för att kunna genomföra sitt 100-årsjubileum. Jag avser att pröva 

detta medelshehov i särskild ordning. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1989/90 anvisa ett för
slagsanslag på 13 248 000 kr. 

F 33. Bidrag till vissa museer 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

12 366 000 
16371000 
17 618000 

Ur anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Arbetets museum. 
Dansmuseet, Drottningholms teatermuseum, Marionetteatern för teaterns 
museivcrksamhet. Carl och Olga Milles Lidingöhem. Thielska galleriet. 
Strindbcrgsmuseet, Zornsamlingarna samt Föremålsvård i Kiruna. 

1988189 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

I. Arbetets museum 5000000 of. 
2. Dans museet 2629000 44000 
3. Drottningholms teatermuseum 1 3410000 + 179000 
4. Marionettcatern 165000 - 165000 
5. Carl och Olga Milles Lidingöhem 794000 ~ 62000 
6. Strindbcrgsmuscct 285000 + 17000 
7. Thiclska galleriet 748 000 + 240000 
8. Zornsamlingarna 169000 - 169000 
9. Föremålsvård i Kiruna 3171000 -i- l 127000 

16371000 +I 247000 

1 För stiftelsens föreställningsverksamhet utgår bidrag från an;laget Vissa bidrag till 
teater-. dans- och musikvcrksamhct. 

1. Arh<.'tets mus<.'11111 

Museet begär en ökning av verksamhetsmedlen med 2.5 milj. kr. 

2. StUie/sen DansmuseUonden 

Stiftelsen begär att Dansmuseet utöver uppräkning av bidraget för löne
och prisförändringar erhåller en ökning med 600 000 kr. för att finansiera 
föreståndartjänsten samt utställningar och vård av samlingarna. 
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3. St!ftclsc11Dro1111in1d10/ms1ea1er11111scum 

Förutom kompensation för pris- och löneförändringar. begär stiftelsen 
120 000 kr. för deltagande i ett SAM DOK-projekt. 

5. StUielscn Carl och O~ga Millc.1 Lidingiihcm 

Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar begär stiftelsen 
204000 kr. i ökade verksamhetsmedel. 

9. Stiftelsen Förcmålsrård i Kiruna 

Stiftelsen begär utöver kompensation för automatiska kostnadsstegringar 
en ökning av bidraget med 1029000 kr. för att möjliggöra en rationell 
konscrveri ngsverksam het. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Bidrag till utveck
lingsverksamhet inom kulturområdet m. m. bör anslagsposterna till Mario
netteatern och till Zornsamlingarna ingå i underlaget för beräkningen av 
anslagsposten Bidrag till organisationer och institutioner inom kulturom
rådet inom nämnda anslag. Anslagsposterna utgår därför från detta anslag. 
Jag har för verksamheten vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna beräknat en 
förstärkning på I milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ris.1a museer för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

an~agpål7618000kr. 

F 34. Bidrag till regionala museer 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

40 128 340 
40832000 
43049000 

Statsbidrag utgår enligt förordningen (1977: 54 7) om statsbidrag till 
regionala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har för

klarat berättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår endast till museum 
som också får bidrag från landstingskommun eller kommun. 

Statsbidrag utgår i form av grundbidrag. Underlaget för beräkningen är 
det antal gmndbclopp som varje år fastställs för museerna. Enligt beslut av 
regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Antalet grundbclopp för 

budgetåret 1988/89 har fastställts till 504. Grundbeloppet för innevarande 
budgetår har preliminärt beräknats till l 55 300 kr. Statens kulturråd för
delar grundbeloppen på de museer som regeringen har förklarat berättiga-

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 

407 



de till statsbidrag. 
Bidragsunderlaget för varje museum motsvaras i första hand av sum

man av de tilldelade grundbeloppen. Statsbidrag utgår med 55 % av bi
d ragsu nderlaget. 

Statens ku/turrå(/lfiirddning ar grumlbl'lopp hudgetdrl't 1988189 

Museum 

Stockholms liins museum 
U pplandsmusect 
Siidermanlands museum 
Östergötlands länsmuscum 
.Jönköpings läns museum 
Smålands museum 
Kalmar läns museum 
Gotlands fornsal 
Blekinge museum 
Kristianstads ltinsmuscum 
Kulturhistoriska museet i Lund 
Malmö museer 
Hallands länsmusecr 
Bohusnins museum 
Göteborgs museer 
Xl\'sborgs länsmuscum 
Skaraborgs Hinsmuseum 
Värmlands museum 
Örebro läns museum 
Västmanlands lans museum 
Dalarnas museum 
Uinsmuscct i Gä\lcborgs län 
Uinsmuscct - Murbergct 
Jämtlands läns museum 
Västerbottens museum 
Norrbottens museum 

Statens kulturråd 

Beslutad 
fördelning 

12 
10 
18 
16 
16 
13 
16 
15 
12 
20 
35 
27 
16 
16 
82 
17 
15 
12 
15 
13 
17 
16 
14 
20 
19 
16 

504 

Kulturrådet föreslår en fortsatt utbyggnad av statsbidraget till de regionala 
museerna med tjugo nya grundbelopp för budgetåret 1989/90. Som huvud

sakliga motiv anger kulturrådet behov i vad avser ekologisk kunskaps

spridning. utveckling av kulturmiljövården samt konst och konstbildning. 

Några av de föreslagna grundbcloppen bör i första hand användas som 

rörliga grundbelopp. 

Kulturrådet begär vidare sju nya grundbclopp för Göteborgs museer och 

fyra nya grundbelopp för Malmö museer budgetåret l 989/90. 

Totalt begär kulturrådet alltså 31 nya grundbelopp till de regionala 

museerna för budgetåret 1989/90. Anslaget Bidrag till regionala museer 
föreslås därför öka med 4 680 000 kr.. varav 2 042 000 kr. utgör kompensa

tion för kostnadsökningar och 2 638 ooo: kr. reformmedel. Rådets beräk

ning av reformkostnaden bygger på en statlig kostnad om 85 l 00 kr. per 

grundbelopp. 

Helsingborgs kommun har anhållit att Helsingborgs museum skall för-

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 

408 



klaras berättigat till statligt stöd för sin regionala verksamhet och att 
museet tilldelas statsbidrag budgetåret 1989190. Statens kulturråd har 

yttrat sig över framställningen. 

Föredragandens överväganden 

Som jag har redovisat i inledningen och också kommenterat vid min 
anmälan av anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och 

musikinstitutioner avser jag att ta initiativ att få fram ett allsidigt underlag 

för ställningstaganden till frågan om hur den regionala kulturverksamhe

ten skall kunna utvecklas i framtiden. 
De förslag som kulturrådet nu för fram inom detta område bör således 

behandlas i ett mer övergripande sammanhang. Jag räknar med att det 

skall kunna ske i anslutning till nästa års budgetberedning. 

Vid beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår har jag utgått från 

ett preliminärt beräknat grundbelopp på 1 55 300 kr.. av vilket statsbidrag 

utgår med 55 %. 
Helsingborgs kommun har anhållit att Helsingborgs museum skall för

klaras berättigat till statligt stöd. Statens kulturråd har i sitt yttrande 

avstyrkt framställningen. Jag delar kulturrådets uppfattning och är därför 

inte beredd att tillstyrka framställningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till regionala mu.1·eer för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 43 049 000 kr. 

F 35. Riksutställningar 

1987 /88 Utgift 
1 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

21 141 756 
22125000 
23 282000 

Reservation 57169 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 121 000 kr. inte ställts till Riks

utställni ngars disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar (KRFS 1978: 5) till 

uppgift att främja utställnings- och konstbildningsverksamheten genom att 

förmedla och anordna utställningar. biträda med rådgivning och annan 

service samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium för 

kunskapsförmedling, debatt och upplevelse. 

Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kommu

nala myndigheter, kulturinstitutioner. organisationer och enskilda som är 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 
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Riksutställningar 

1. Riksutställningar har inför nästa budgetår, som är det första i en ny 
treårsperiod. beräknat besparingen enligt huvudförslaget till 440000 kr. 
Riksutställningar yrkar att stiftelsen undantas helt från besparing. Som 
motivering anges bl. a. den stora efterfrågan som råder på Riksutställ
ningars tjänster. 

2. För utökad service och rådgivning samt för att slutföra uppbyggnaden 

av ett informations- och dokumentationscentrum för utställningsområdet 
(RINDOK) föreslås sammanlagt 785 000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att Riksutställningar undantas från besparing enligt 
huvudförslaget. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med 23282000 kr. Vid beräkningen av den minsk
ning av utgifterna för budgetåret 1989/90, som följer av det treåriga 
huvudförslaget och den periodisering som föreslagits, har jag beaktat vad 
institutionen har redovisat. Huvudförslaget har därför reducerats så att 

minskningen uppgår till 35 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rikslllstäl/ningar för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag på 23 282 000 kr. 

F 36. Inköp av vissa kulturföremål 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

100000 
100000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål. som har sådant 
konstnärligt. historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt 
att de införlivas med offentliga samlingar. Anslaget, som disponeras efter 
beslut av regeringen, kan belastas med högre belopp än vad som finns 
beräknat i statsbudgeten. Regeringen har att i efterhand för riksdagen 

anmäla den medelsförbrukning som erfordrats. 

Föredragandens öven-äganden 

Anslaget till inköp av vissa kulturföremål bör föras upp med oförändrat 
belopp. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inköp av vissa kulturfO'remål för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 00 000 kr. 
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Forskning 

F 37. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2334622 
4666000 
5818000 

Reservation 868 339 

Ur anslaget utgår medel för forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kultursektorn. främst avseende verksamhetsinriktad utvecklingsforskning. 

Statens kulturrad 
Riks:rntikvaridmbetet 
Riksarkivet 

Engångsam·isning 

1981\nN 

419000 
I 255 000 
l 142000 
l 850000 

4666000 

Beräknad ~indring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 297000 
+ 525000 
+ 180000 
+ 150000 

·'-1152000 

Stall.'ns kulwrrdd. riksantikrarieämlwtl!l och statens hiswriska musel!r 
samt riksarkire1 begär att anslagsposterna för resp. myndighet tillförs me
del för budgetåret 1989/90 i enlighet med riksdagens beslut över regering
ens proposition (prop. 1986/87: 80. KrU 16. rskr. 289) om forskning (totalt 
+ 1572000 kr.). Riksarkirl!l föreslår dessutom att ytterligare medel anslås 
till myndigheten för forsknings- och utvecklingsinsatser inom arkivområ
det i enlighet med förslagen i arkivutredningens betänkande (SOU 
1988: 11) Öppenhet och minne ( + 5 000 000 kr.). 

Föredragandens ö,·en·äganden 

Jag har beräknat en ökning av anslaget i enlighet med riksdagens beslut 
med anledning av regeringens proposition om forskning (prop. 
1986/87:80. KrlJ 16. rskr. 289). Beslutet innebär att delposterna Statens 
kulturråd. Riksantikvarieämbetet resp. Riksarkivet tillförs medel om 
27 2 000 kr.. 450 000 kr. resp. 150 000 kr. Därutöver har jag vid min beräk
ning tagit viss hänsyn till prisutvccklingen. 

Av de medel som anvisas till riksarkivet bör 2 milj. kr. anslås som en 
engångsanvisning i avvaktan pä regeringens ställningstagande till förslagen 

om inriktningen av arkivväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhct 
i arkivutredningens betänkande (SOU 1988: 11) Öppenhet och minne. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknings- och utrecklingsinsatser inom kulturomriidl!t för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 5 818 000 kr. 
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G. MASSMEDIER M. M. 

Gemensamma frågor 

Mediebilden i vårt samhälle genomgår genomgripande förändringar till 
följd av den ökande internationaliseringen och den tekniska utvecklingen. 
Takten i dessa förändringar ställer större krav än tidigare på snabba 
reaktio,ncr från statsmaktens sida. Regelbundna översyner inom området 
och en handlingsberedskap för förändringar av regelverk och stödordning
ar är instrument som kan användas för all forma den framtida mediepoli

tiken. 

Treårsplanering 

En ny budgetmodell kommer successivt att tillämpas i den statliga verk
samheten. Modellen innebär en övergång till treåriga budgetcykler. Chefen 

for civildepartementet kommer senare denna dag att redogöra för hela 
verksamhetens planering. Riksrevisionsverket och statskontoret har i en 
gemensam rapport lagt fram förslag om hur de statliga myndigheterna 
skall fördelas på de olika treårsperioderna. 

Enligt min mening bör övergången till treåriga budgetcykler på massme
dieområdet också avse verksamheter som inte är myndighetsanknutna. 
Jag har därför delat upp området i fyra delar: radio och television. film. 
branschstöd och insatser för handikappade. 

Radio vch tderi.1io11 

Omradct innefattar radio och television i allmänhetens tjänst dvs. Sveriges 
Radio-koncernens verksamhet och TV-utbytet med Finla!ld samt övrig 
radio och television stisom närradio och lokala kabel-sändningar. 

För Sveriges Radio gäller att företagen i koncernen för närvarande har 
avtal med staten som sträcker sig till utgången av juni 1992. Det är 
naturligt att inför en ny avtalspcriod ta upp frågor om både Sveriges Radio 
och övrig radio och television i ett sammanhang. För nämndmyndigheter
na på detta område bör budgetperioden vara 1992/93- 1994/95. 

Film 

Statens satsning på filmstöd sker inom ramen för 1982 ars film- och 
videoavtal. Stiftelsen Svenska Filminstitutet ansvarar for verkställigheten. 
Parter i avtalet är biografbranschen. videobranschen och staten. Avtalet 
gäller till utgången av juni 1991. I enlighet med avtalets 35 § har under 
hösten 1988 genomförts överläggningar om villkoren i avtalet. Ett samlat 
ställningstagande för filmområdet. inkl. den verksamhet som statens bio
grafbyrå svarar för. bör komma till stånd inför budgetperioden 1991 /92-
1993/94. 
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Bram·c"1.l'töd 

Statens stöd till press, kulturtidskrifter. bokbransch och fonogram ingår i 
detta område. Allmänt gäller att verksamheten i huvudsak bedrivs på 

kommersiella grunder, men att staten genom marginella. riktade stödin
satser söker uppnå vissa medie- och kulturpolitiska mål. Till pressen utgår 
därtill ett generellt. indirekt stöd genom momsbefrielse och reducering av 

reklamskatt. 

Utformningen av presstödet har utretts av en parlamentarisk kommittc 
- dagstidningskommittcn (U 1985: 11) - som nyligen 1988 avgivit sitt 

betänkande (SOU 1988:48) Reformerat presstöd. Betänkandet remissbe
handlas för närvarande. 

Kulturrådet skall lämna förslag till utformningen av det statliga stödet 

till kulturtidskrifter i anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 

1990/91. Det kan finnas anledning att även på övriga branschområden 

göra mindre översyner under de närmaste åren. Övergången till treåriga 

budgetcykler torde bäst ske inför budgetperioden 199 3/94- 199 5/96. 

lnsat.1·1.!rför handikappmlt' inom medieområdet 

Inom massmedieområdet görs olika statliga insatser för att göra medierna 

tillgängliga för handikappade. Detta gäller bl. a. den utgivning och utlåning 

av talböcker och punktskriftsböcker som den statliga myndigheten tal

boks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) svarar för. Vidare ges genom 

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur stöd till utgivning av 
dels en tidning för förståndshandikappade. dels lättlästa böcker. Det stöd 

till dagstidningar som är avsett att möjliggöra utgivning av taltidningar 
fördelas av den statliga taltidningsnämnden. Diirutövcr ges även stöd till 
Sveriges dövas riksforbund för utgivning av videogram på teckenspråk. 

För samtliga insatser, utom TPB:s verksamhet. gäller att verksamheter
na regleras genom avtal av olika slag. Dessa avtal löper ut vid olika 
tidpunkter. Flertalet avtal avslutas kring är 1990. En samlad genomgång 

för en treårsperiod torde kunna ske inför budgetperioden 1992/93-
1994/95. 

Övriga mediefrågor 

Överläggningarna om villkoren i Ji/111- och ridt.!oartalt.!t innebär flera vikti

ga förändringar. Genom höjning av hyrvidcoavgiften från 40 till 60 kr. per 

kassett och införandet av en avgift på säljkassctter på 20 kr. tillförs film
fonden ytterligare mellan 25 och 30 milj. kr. De ökade intäkterna möjlig

gör helt nya satsningar på videoområdet och pa biografer. Drygt 10 milj. 

kr. avsätts för stöd till distribution av värdefulla videogram och till insat

ser mot utbudet av videogram som innehåller våld och pornografi. Ca 8 

milj. kr. avsätts för stöd till biografer. i första hand på mindre och medel

stora orter. Medlen för användas för stöd till parallelldistribution av 

aktuell biograffilm och till upprustning av biografer. Till dessa båda ända

mål anslår staten dessutom 4. 8 milj. kr. För bidrag till visning av kortfilm 
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anslås 300 000 kr. under förutsättning att filmhranschen avsätter ett lika 
stort belopp. Jag vill också erinra om att den satsning på filmvisning och 

medieundervisning for barn och ungdom som inleds under innevarande 

budgetår föreslås fortsätta i oförminskad omfattning nästa budgetår. 
Visningsnämnden och Nämnden för harn- och ungdomsfilm inom 

Svenska Film institutet slås samman till en nämnd. Kopplingen till Filmin
stitutet behålls. 

Stödet till radio- och ka.1:Yettid11i11gar har permanentats fr. o. m. inneva

rande budgetår. Den nya taltidningsnämnden har redan kunnat besluta 
om stöd till så många tidningsföretag att det av riksdagen uppsatta delmå

let ell femtiotal utgivande tidningar kan vara uppnått inom en nära fram
tid. Den positiva utvecklingen är mycket glädjande och bekräftar det 

breda intresset för verksamheten. 

Våren 1988 tillsatte regeringen en särskild utredare för att utreda vissa 

frågor om närradions rcgefrerk. bl. a. frågor om närradioföreningarnas 

ställning och sändarnas räckvidd. Utredaren skall också se över vissa 

frågor om användningen av närradion i krig samt frågan om huruvida 

skyldigheten för närradion att utnyttja televerkets sändare bör upphöra. 

Arbetet beräknas vara slutfört före den 31 december 1989. 

Vii/Jrskildring.1111redningen avgav i juni 1988 betänkandet (SOU 

1988:28) Videovåld Il - förslag till åtgärder. Betänkandet har remissbe

handlats. Beredningen av förslagen är ännu inte avslutad. Av utrednings

uppdraget återstår att se över biografT"örordningen med tillhörande författ

ningar i tekniskt hänseende. Enligt vad jag fått veta avser utredningen att 
redovisa denna del av uppdraget i början av år 1989. 

Med anledning av en särskild studie av Sveriges Radio-koncernens 

verksamhet under första hälften av 1990-talet har Sveriges Radio AB 

inkommit med förslag om att medelsanvisningen till koncernen kraftigt 

förstärks. Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad. Jag avser 
därför att föreslå regeringen att för riksdagen vid 1988/89 års riksmöte 
lägga fram en särskild proposition om Sveriges Radio-koncernens verk

samhet m. m. 
TV-111by1e1 mellan Srcrigc och Finland har nyligen utökats genom att 

Sverige sedan den 1 december 1988 sänder över en svensk TV-kanal till 
Finland. Programkanalen är avsedd för återutsändning över södra Fin
land. Sedan år 1986 sänds på motsvarande vis en !inländsk TV-kanal ut 
över Stockholmsområdet. Utbytet bekostas nu på likartade villkor mellan 

de två medverkande länderna. Mina förslag för nästkommande budgetår 

innebär endast konsekvensändringar i linje med vad som tidigare föresla

gits i tilläggsbudgetcn för innevarande budgetår. 

Vid en överläggning med min finländske kollega trafikministern Pekka 

Vennamo i samband med starten av utsändningarna av svensk television i 

Finland togs frågan om framtiden för det svensk-finska TV-utbytet upp till 

diskussion. Vi kom därvid överens om all närmare låta undersöka förut

s(ittningarna för rikstäckande satellitdistribution av den finländska TV
kanalcn över Sverige. 

I enlighet med vad chefen för civildepartementet kommer att anföra 

senare denna dag vid sin anmälan till budgetpropositionen 1989 har kom-
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pensation getts till alla myndigheter under litt. G med anledning av ändrad 

finansiering av system S. 

Anslagen Arkivet för ljud od1 bild: Förvaltningskostnadcr och Arkivet 

för ljud och bild: insamlingsverksarnhct (anslagen G 4 och G 5 i 1988/89 
års budgetproposition) har förts över frän litt. G till litt. D. Högskola och 

forskning. 
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Film m. m. 

G 1. Statens biografbyrå 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 172000 
4 537000 
5 350000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 22 000 kr. inte ställts till statens 

biografbyrås disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens biografbyrå skall enligt sin instruktion ( 1988: 6 7 5) pröva frågor 
om godkännande av filmer och videogram avsedda för offentlig förevis

ning. Byrån handhar också fraktstödct för film enligt bestämmelser i 

förordningen ( 1984:465) om fraktstöd för film. Med undantag av fraktstö

det finansieras byråns verksamhet med avgifter. 

1. Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

2. Lokalkostnader 
J. Anskaffning av utrustning 
4. Fraktstöd för film 

1988/89 

2729000 1 

(2 242 000) 
641000 

I 000 
I 166000 

4537000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

.,. 655000 
(-; 586000) 
+ 111000 

of. 
- 47000 

+813000 

1 
:'\ v angivet bdopp har 22 000 kr. inte ställts till statl'ns biogratbyrås disposition till 

följd av tillämpande! av en utgiftsrarn. 

Inkomster vid statens biografbyrå. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2522 Avgifter för granskning av filmer och 

videogram. beräknas till cirka 4.7 milj. kr. för nästa budgetår. (Budgetåret 

1987/88 var inkomsterna 3.355 milj. kr.) 

Statens biografbyrå 

Statens biografbyrås anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 
I. Byrån begär ökade medel för anställning på halvtid av ytterligare två 

censorer samt en assistent ( + 358 000 kr.) samt ytterligare två extra censo
rer (...;.. 50 000 kr.). Byrån begär också ökade medel för lönekostnader. 

arvoden till tillfällig personal samt sammanträdeskostnader för statens 

lilmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd. 

2. Under flera år i rad har biogralbyrån varit befriad från krav på 

besparingar. Byrån är en liten myndighet. Film- och videobranscherna 

erlägger avgifter för byråns verksamhet och ställer krav på service utan 

dröjsmål. Några nämnvärda besparingar kan av dessa skäl inte åstadkom

mas. Med hänsyn härtill bör några besparingskrav inte heller nu ställas på 

byran. 
3. Byrån begär även ytterligare medel för portokostnadcr ( + I 0 000 kr.). 

4. Ökade medel begärs av byrån för att täcka kostnader för utlandsresor 

<+IOOOOkr.). 

27 Rihd11.t:<"ll 1988/SI). I sam/. Sr 1011. lJi/aga JO 
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5. Biografbyrån redovisar att de anvisade medlen för fraktstöd under 

budgetåret 198 7 /88 täckt 100 % av de stödberättigade kostnaderna. För att 

behålla samma ambitionsnivå under kommande budgetår förordar byrån 
att ytterligare medel tillförs fraktstödet ( + 50 000 kr.). 

6. Granskningsavgiftcrna förutsätts vara anpassade till biografbyråns 

beräknade utgifter för granskningsvcrksamheten inkl. ränte- och avskriv

ningskostnader för den tekniska utrustningen. Avgifterna, som senast höj

des med ca 45 % fr. o. m. den I juli 1988, beräknas till fullo täcka kostna
derna för granskning under såväl innevarande som nästa budgetår. 

7. Biografbyrån redovisar i skri ve I ser den 3 och 25 maj 1988 att antalet 

videogram som lämnas in till granskning ökat i betydande omfattning. 

Byrån begär därför att personalen utökas med två censorer och en assistent 

på halvtid. 

Föredragandens Öl'enäganden 

Av den redovisning som biografbyrån lämnat framgår att videobolagens 

utnyttjande av möjligheten till frivillig förhandsgranskning ökat. Det är 

enligt min mening en glädjande utveckling. Jag har därför beräknat medel 

motsvarande kostnaderna för den personalförstärkning byrån anser sig 

behöva. 

Vid min medelsberäkning har jag inte tillämpat huvudförslaget. 

Sammanlagt bör medlen för biografbyråns förvaltningskostnader ökas 

med 655 000 kr. I beloppet ingår kompensation för pris- och löneökningar. 

Avgifterna för granskning av film och videogram höjdes den I juli 1988 

med ca 45 %. Höjningen är en följd av riksdagens beslut år 1979 (prop. 

1978/79: 100 bil. 12. KrU 24, rskr. 234) att kostnaderna för biografbyråns 
granskningsverksamhet fr. o. m. budgetil.ret 1983/84 skall täckas genom av
gifter. Enligt biogralbyråns bedömning kommer byråns granskningskost
nader under budgetaret 1989/90 helt att kunna täckas av intäkter från 
befintliga avgifter. Avgiften bör därför vara oförändrad. 

För budgetåret 1989/90 bör anslagsposten till fraktstöd för film föras 
upp med ett belopp om I 213 000 kr. Det finns enligt min mening ingen 
anledning att öka stödets omfattning eftersom det för närvarande helt 

täcker det stödberättigade behovet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till Starrns hiogrqfbyrå för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag pli 5 350000 kr. 
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G 2. Filmstöd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

37 804000 
44870000 
51384000 

Reservation 

För stiftelsen Svenska Filminstitutt.:ts \'erksamhet gäller 1982 års film
och videoa\'tal. som godkändes a\' regeringen den 3 juni 1982. Xndringar 
infördes i a\'talet. för statens del genom beslut den 17 mars 1983. den 29 
augusti 1985. den 2 oktober 1986 och den 8 september 1988. Enligt 
a\'talet. som är slutet mellan staten och organisationerna inom film- och 
videobranscherna. skall avgifter till stiftelsen erläggas av biografägare och 
videogramuthyrare. Avgifterna tillförs en filmfond för att enligt närmare 
bestämmelser i avtalet användas för produktion av svensk film. for att 
främja spridning och visning a\' värdefull film. för branschfrämjande 
ändamål samt för övriga filmkulturella ändamål. För budget:iret 1987/88 
uppgick biografavgifterna till 59 997000 kr. och videoavgifterna till 
46 5 16 000 kr. 

Från anslaget utgar bidrag enligt följande sammanställning. 

I. Bidrag till tilm!i_rndcn 
1 Prnduktionsearanticr till S\'t:nska 

kortfilmer ~ 
3. främj:rndc a\· spridning och' isning 

a,· \ärdd'ull film 
4. Hidrag flir tilmkulturdla iindamål 
5. Hidrag till tilmkulturdla insatsL·r för 

barn och ungdnm 
6. Stöd till biografer 

1988/~N 

28 200tJ()() 

2 868 000 

5 757000 1 

2 045 000 

6000000 

44870000 

Beräknad ändring 
l '!89/90 

rÖn:dragandL'll 

i 1 070000 

- 114000 

I 225 000 
75000 

230000 
-r-4 800001) 

+6514000 

' Dcira,· hiigst 2 milj. kr. for f'iirsiiks,-crksamhct med lokalt arbc·tc mcJ "iden. 

s,·cnska Filminstitutct 

Svenska Film institutets anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 
1 A. Omstruktureringen av biografbranschen fortsätter. dock i en något 

långsammare takt än vad som \'arit fallet under de närmast föregående 
aren. Den 30 juni 1983 fanns det I 253 biografsalonger. Samma datum 
1988 var antalet reducerat till I 112. Minskningen uppgår alltså till 141 
biografsalonger. Under år 1987 /88 stängdes sammanlagt 18 biografer. I en 
del fall 'ar det sista biografen i kommunen som försvann. Samtidigt 
öppnades 16 biografer på större orter. Av landets 284 kommuner saknar 8 
biograf. 

R. Situationen för biografer på mindre orter är allvarlig trots att biograf
besöken ökade med 5 % under det gangna budgetåret. Besöken på icke 
a\'giftspliktiga biografer. av vilka nästan alla finns p:i mindre orter. mins
kade med nästan 4 %. 

C filminstitutets intäkter för verksamhetsåret 1987/88 ökade med ca 
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16 %jämfört med ar 1986/87. 
D. l 0 % aY priset per biobiljett går till Filminstitutet. Videobranschens 

bidrag till Filminstitutet kan för budgetåret 1987/88 uppskattas till drygt 

3 % av intäkterna från uthyrning av videogram. 

E. Sveriges Televisions bidrag till Film institutet under budgetåret 
1986/87 uppgick till 6.8 milj. kr. 

2. Filminstitutet föreslår även detta år att avgiften för innehav av televi

sionsmottagare höjs med 30 kr. per hushåll och år under en period om tre 
budgetar. Dessa medel skall förvaltas av en från Filminstitutet och Sveri

ges Television fristående fond. Medlen skall används uteslutande till pro

duktion av filmer för visning på biograf, på videogram och av Sveriges 

Television. Verksamheten föreslås pågå under fem år. dvs. två år längre än 

perioden för den tillfälliga avgiftshöjningen. 

Visning och spridning av ,·ärdefull film 

Med stöd aY regeringens bemyndigande den 12 november 1987 tillkallades 

en särskild utredare (U 1987:06) med uppgift att göra en översyn av 
verksamheten med spridning och visning av värdefull film (Dir. 1987:46). 

Utredningen överlämnade i juli 1988 sitt betänkande (SOU 1988: 37) 
Statens ansvar för visning och spridning av värdefull film. Betänkandet 

har därefter remissbehandlats. 

Utrcdar1·11s.fdrslaK 

I betänkandet föreslås att Visningsnämnden och Nämnden för barn- och 

ungdomsfilm inom Svenska Filminstitutet ersätts av ett nytt organ. statens 
filnm1d. Rådets huvuduppgift föreslås bli att hantera de bidragsformer 
som de båda nämnderna för närvarande hanterar. Vissa förändringar av 
nuvarande bidragsregler föreslås. 

Rådet föreslås bli en sj1ilvständig statlig myndighet med sina direktiY 
och medel anvisade av riksdagen. Rådet bör ha nio ledamöter med person

liga suppleanter och sammansättas så att kunskaper om den lokala medie
sit uationcn. föreningslivets villkor och aktiviteter. film- och Yideobran

schen samt film- och kulturpolitik blir representerade. 

Utredaren framhåller att inrättandet av ett fristående filmråd ökar möj

ligheterna till ett mera utåtriktat och främjande agerande. Nämndernas 

nuYarande form för samverkan med visningsorganisati0nerna bör övertas 

av det nya film rådet. P:i några områden. t. ex. utbildni~1g av filmvisare och 

framställning av visst material. föreslås ett starkare agerande av det nya 

radet än vad de båda nämnderna var för sig haft möjlighet till. Vidare 

betonas att rådet skall bygga upp en mera konstruktiv relation till kommu

nerna än vad nämnderna hittills lyckats göra. Bl. a. föreslås att lokala 

bidrag endast skall kunna utgå till kommuner som är beredda att bidra 

med ett lika stort bidrag. 

För bedömning av och information om barn- och ungdomsfilm föreslås 

ökade medel. Huvudtanki:n är att informationen skall bli snabb (skall 

finnas tillgänglig samtidigt som filmerna är möjliga att se) och nå konsu-
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mcnterna i de miljöer där film valen sker (it. ex. videobutiker). Vidare skall 
ett dl genomarbetat material om film kunna ges ut. 

Utrrdaren föreslår också att staten inte längre skall ange de bidragsbc
lopp som skall lämnas till Folkets Husförcningarnas Riksorganisation för 

Bio Kontrast-verksamheten och Sveriges Förenade Filmstudios. 

Av de 2 milj. kr. som årligen avsatts for försöksvcrksamhet med lokalt 

arbek med video bör 0.5 milj. kr. omfördelas till försök med kortfilm på 
video. 

En statlig subvention föreslås i storleksordningen 0.5-1 milj. kr. till en 

kooperativ distributionscentral för kortfilm. 

Vidare föreslår utredaren att ett statligt stimulansbidrag till biografägare 
som inte kan få stöd via samlingslokalstödet införs. Filmvisare som åtar 
sig att under en säsong visa svenska kortfilmer som förfilm föreslås få en 

särskild stimulans. 

Utredaren föreslår vidare översyn av fraktstödet. 

R cm issi nst anscma 

Efter remiss har yttranden avgetts av socialstyrelsen. arkivet för ljud och 

bild (ALB). skolöverstyrelsen (SÖ), statens kulturrad. statens biografbyrå. 

kahelnämndcn. statens ungdomsråd (SUR). statens invandrarvcrk (SIV). 

statskontoret. riksrevisionsverkct (RRV). Svenska· kommunförbundet, 
Landstingsförbundet. Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Sveriges Biograf

ägarförbund. Föreningen IFPl-VIDEO. Vidsam. Sveriges Television AB. 

Sveriges Utbildningsradio AB, Oberoende Filmares Förbund (OFF), Film

Centrum. Folkets Bio. Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Sveriges 

Förenade Barn- och Ungdomsfilmstudios (SFBF). Sveriges Filmuthyrare

förening u. p. a .. Föreningen Sveriges Filmproducenter. Sveriges Smalfilm

och Videodistributörers Förening (SDF). Svenska Teaterförbundet. Sveri

ges Allmänna Biblioteksförening (SAB). Bygdegårdarnas Riksförbund. 
Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (FHR). Riksförcningcn för 
nykterhetsrörclsens allmänna samlingslokaler (Våra Gårdar). Unga Örnars 
Riksförbund (UÖ). Studieförbundet Vuxenskolan (SY), Arbetarnas Bild
ningsförbund (ABF). Svenska Filmkritikerförbundet samt Göteborgs. 
Västerås och Bergs kommuner. 

Härutöver har skrivclsrr inkommit från Nämnden för barn- och ung
domsfilm, Kulturföreningen för Filmfestivalen i Uppsala och Förbundet 
Vi Unga. 

En klar majoritet av remissinstanserna avvisar utredarens förslag om att 

inrätta ett statens filmrd.d och förordar i stället att de båda nämnderna slås 

samman till en nämnd inom Filminstitutet. Enligt Svenska Filminstitutet 

fungerar den nuvarande nämndorganisationen i huvudsak bra. Det samar

bete som sker mellan institutet och Nämnden för barn- och ungdomsfilm 

bidrar. enligt institutets mening. till att förstärka barnfilmverksamhetens 

olika grenar och undvika dubbclarbetc och kompetenstvister som inrättan
det av ett nytt organ kan ge L•pphov till. Likartad uppfattning framförs av 

bl. a. Sveriges Biografågarförbund, IFPI-VIDEO. Sveriges Television. 

SFBF. Sveriges Filmuthyrarcförening u. p. a. och Föreningen Sveriges 
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Filmproducenter. Nämnden för barn- och ungdomsfilm och Visnings- Prop. 1988/89: I 00 

nämnden för film och video har i ett gemensamt yttrande framhållit att en Bil. I 0 
sammanslagen nämnd som är självständig och kan arbeta operativt iir att 

föredra framför inrättandet av en ny statlig myndighet. ABF. FHR och UÖ 
samt Våra Gårdar och Vi Unga framför liknande uppfattning. Statskonto-

rct framhåller att en sammanslagen nämnd bör få en självständigare ställ-
ning än vad de båda nuvarande nämnderna har och att relationerna till 

Filminstitutct bör få en tydligare utformning. 

ALB. SÖ. statens kulturråd och SY anser att kulturpolitiska och admini
strativa skäl talar för att det föreslagna filmrådets uppgifter läggs på 

kulturrådet. 

Utbildningsradion. FilmCentrum. Folkets Bio. Filmkritikcrförbundet 

samt Göteborgs. Gävle och Bergs kommuner ställer sig bakom utredarens 

förslag om inrättandet av statens film råd. 

Utredarens förslag om utökad satsning på bedömning och information 

om barn- och ungdomsfilm får ett positivt mottagande av merparten av 

rem issinstanserna. 

Förslaget att Higstsättningen av bidragen till FHR och SFF tas bort får 

stöd av bl. a. statskontoret. SFF. Teaterförbundet och Föreningen Sveriges 

Filmproducenter. SUR. Bygdegårdarnas Riksförbund. ABF. FHR och UÖ 
motsätter sig en sådan förändring. 

I likhet med utredaren är bl. a. biografbyrån. statskontorct. Föreningen 

Sveriges Filmproducenter och SDF positiva till en översyn av det statliga 

fraktstödet för film. 

Utredarens förslag till försöksvcrksamhet med utlåning av video på 

bibliotek får ett positivt mottagande av SAB. OFF. statens kulturråd och 

Gävle kommun. 

Föredragandens överväganden 

1982 års film- och videoavtal godkändes av regeringen den 3 juni 1982 
(prop. 1981/82: 111 s. 161-184). Avtalet gäller för en period om nio år 

och löper ut den 30 juni 1991. Enligt avtalets 35 * har parterna vart tredje 
år rätt till överläggningar om villkoren i avtalet. Sådana överläggningar 

ägde rum år 1985 och resulterade i en mindre ändring Ufr prop. 

1986/87: 100 bil. 10 s. 433). De överläggningar som har ägt rum under 

hösten 1988 har resulterat i flera ändringar och tillägg. Jag återkommer 

längre fram till en redovisning av resultatet av överläggningarna. 

Förändringar inomji/111- och rideoomriidet 

Film- och videoområdet är för närvarande ekonomiskt sett ett av de mest 

expansiva kulturomradena. Konsumenternas utlägg för att se film har ökat 
starkt under 1980-talct. Budgetåret 1981182 omsatte biografbranschen 44 7 

milj. kr. och hyrvidcobranschen ca 325 milj. kr.. totalt ca 772 milj. kr. 
Budgetåret 1987/88 hade omsättningen på biograferna ökat till 663 milj. 

kr. och omsättningen för hyrvideon till 1450 milj. kr. Under de senaste 

aren har dessutom sälj videon lanserats på den svenska marknaden. Någon 422 



säker uppgift om omsättningen i detaljistledet är ännu svår att få fram men 

kan uppskallas till i storleksordningen ca 30 milj. kr. Ytterligare en möjlig
het all se film har öppnats genom att hushållen erbjuds att abonnera på 

satellit- och kabddistribuerade betal-TY-kanaler. Uppgiften om omsätt

ningen i konsumentledet är osäker men kan för budgetåret 1987/88 upp
skattas till i storleksordningen 40 milj. kr. Det innebär att hushållens totala 

utlägg budgetåret 1987/88 för att se film på biograf. på video eller genom 

hetal-TV-kanalcr uppgar till ca 2,2 miljarder kr. 

Enligt branschens bedömning kommer konsumenternas utlägg på film 

att fortsätta öka. Ökningen kommer dock i liten utsträckning att hänföras 

till filmvisning på biograf. På videoområdet väntas ökningen fortsätta, 

men inte i den snabba takt som gällt under de senaste åren. Sälj videon har 
nyligen introducerats och utvecklingen är därmed svår att bedöma. Det 

finns också anledning att tro att hushållens kostnader för att se film via 

betal-TV kommer att öka väsentligt. 

De nya lilmvisningsformcrnas introduktion och snabba expansion har 

inneburit att den utländska och framför allt den amerikanska filmens 

ställning på den svenska marknaden kraftigt förstärkts. Trots att antalet 

svenska filmpremiärer ökat under senare år har inte den andel av biograf

publiken som ser svensk film nämnvärt förändrats utan ligger stilla på i 

genomsnitt 20 °,.x,. Inom videoområdet har den svenska filmen svårt att 

hävda sig. Enligt branschens bedömning är endast ca 4 % av antalet 
uthyrda filmer svenska. I betal-TV-kanaler kan man vänta sig samma 

inriktning. 

1982 års.film- och ridl!oartal 

1982 års film- och videoavtal har nu varit i kraft i sex år. Konstruktionen 

är sådan att intäkterna till avtalet är beroende av branschens ekonomiska 
utveckling. Under den gångna sexårsperioden har denna ungefär fördubb

lats. Medel till stöd åt olika filmändamål har därmed haft en gynnsam 
utveckling om man jämför med andra kulturområden som är beroende av 
statligt stöd eller inkomster från statligt reglerade avgifter. Huvuddelen av 
ökningstaktcn kan hänföras till expansionen inom videoområdet. 

En grund princip för film- och videoavtalet är att alla visningsformerför 
film skall bidra till finansieringen av filmavtalet. Medel för produktion, 
distribution och filmkulturella ändamål blir på så vis direkt relaterade till 

omsättningen inom området. När det nuvarande avtalet skrevs för sex år 
sedan, blev den då relativt nya visningsformen hyrvideo införd i avtalet. 

En konsekvens av grundprincipen är att en filmavgift bör införas även på 

sälj video. 

Innan jag närmare går in på de olika ändringar och tillägg i avtalet som 

parterna har kommit överens om, vill jag nämna två områden där det i 

dagsläget är angeläget att göra insatser. 

Hyrvideomarknaden har som nämnts expanderat kraftigt. En intensiv 

debatt om utbudets innehåll har förekommit. Bl. a. har man reagerat mot 

att barn och ungdom ser på hyrvideogram som innehåller våld och porno

grafi. Kritik har också riktats mot att utbudet i videobutikerna är alltför 
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ensidigt inriktat på lätt underhållningsfilm. 
Möjligheten att se film på biografer har på mindre och medelstora orter 

försämrats under senare år. Mycket tyder på att den utvecklingen kommer 

att fortsätta om inte särskilda insatser görs. 

Örerlägg11i11gar lzöste11 1988 

Som resultat av parternas överläggningar om villkoren i film- och videoav

talet har vissa ändringar i och tillägg till avtalet gjorts genom en överens

kommelse träffad den 22 december 1988. Denna bör fogas till protokollet i 
detta ärende som bilaga 10. 9. 

Bilagorna 4 och 5 i avtalet har ersatts av en ny bilaga 4- 5 i vilken regler 

finns angivna för hur medel för spridning och visning av värdefull film 

skall användas. Parterna har även kommit överens om ändringar i bilaga 6 

som innebär att medel under punkt G skall, förutom till produktion av 

värdefulla videogram, kunna användas även till distribution av sådana 

videogram. I en ny bilaga 9 anges regler för användning av medel under 

punkt G. Stöd till produktion eller distribution av värdefulla videogram. 

Enligt vad som framgår av bilagan skall medel under budgetåret l 988/89 

användas till utveckling och produktion av statistik över förhyrning av 

videogram och av en filmkatalog som omfattar samtliga förhandsgranska
de hyrvideogram. Medel skall även kunna användas till att bekosta insat

ser för att förbereda införande av stöd till distribution av värdefulla 

videogram. Från och med budgetåret 1989/90 skall medlen i första hand 

användas för stöd till rikstäckande distribution av värdefulla videogram 
samt till att bekosta utgivningen av filmkatalogen. Ett belopp i storleksord

ningen I 0- 12 milj. kr. kommer att avsättas för detta ändamål under nästa 
budgetår. 

Parterna har enats om att införa en ny punkt H. Stöd till biografer. 4 % 
av fördelningsbara medel, under budgetåret l 989/90 ca 8 milj. kr., tillförs 
på detta sätt biograferna. Hälften av medlen skall kunna användas för stöd 
till parallelldistribution och hälften för stöd till upprustning av biografer, i 
första hand biografer på mindre och medelstora orter. 

Under v:lren 1989 kommer parterna att överlägga om den närmare 
utformningen av stödformerna under punkt G. Stöd till produktion och 

distribution av värdefulla videogram och punkt H. Stöd till biografer. 

Parterna har vidare kommit överens om vissa justeringar av de procent

tal som reglerar fördelningen av de medel som tillförs filmfonden. Juste

ringarna innebär en ökning från lägst 20 % till lägst 21 % för punkt A. 

Stiftelsens engagemang i produktion av svensk film. Ökningen syftar till 

att möjliggöra en ökad produktion av kort- och novellfilm. Vidare reduce

ras procenttalet för punkt E. Stiftelsens förvaltning m. m. med en enhet till 

högst 20 % för varje ytterligare 10 milj. kr. i intäkter till filmavtalet i 

prisläget den l juli 1982. Procentsatsen för punkt G ändras från 6 % till 
lägst 5 tYci. 

Överläggningarna har även gällt avgifterna till filmfonden. Parterna har 

därvid kommit överens om att den I mars 1989 höja videoavgiften från 40 

kr. per kassett till 60 kr. per kassett. Avgiften har varit oförändrad alltse-
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dan den infördes år 1982. Den uppjustering som nu görs innebär att 
avgiften återförs till 1982 års värde. Parterna har även kommit överens om 
att från den 1 juli 1989 införa en avgift om 20 kr. per säljkassett. Efter ett 
år höjs avgiften till 25 kr. per kassett. 

I samband med 1982 års film- och videoavtal infördes en rätt till avdrag 
vid inkomsttaxeringen för videoavgifter. Avdragsrätten framgår av lagen 
( 1963: 173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet. 

m. m. Avdragsrätten förutsätter att avgifterna hänför sig till 1982 års film
och videoavtal. Det nu träffade tilläggsavtalet innebär att videoavgiften 
höjs fr. o. m. den 1 mars 1989 och att en avgift införs på sälj videogram 
fr. o. m. den 1 juli 1989. Även de avgifter som betalas enligt tilläggsavtalet 
bör vara avdragsgilla. Detta kräver en viss justering av 1963 års lag. 

Enligt lagen ( 1982: 691) om skatt på vissa kassettband medges avdrag för 
skatt på sådana band för vilka avgifter som avses i 1982 års film- och 
videoavtal betalats. Det nu träffade tilläggsavtalet föranleder ändring även 
i denna lag. 

Introduktionen av den nya punkten H. Stöd till biografer innebär att 
möjligheter skapas inom avtalets ram att gynna filmvisning på biograf. 

Enligt min mening är det angeläget att sätta in kraftiga åtgärder för att 
förbättra situationen för biograferna. framför allt för biografer på små och 
medelstora orter. Jag föreslår därför att också statliga medel används för 
detta ändamål. Ett särskilt belopp om 4. 8 milj. kr. bör föras upp under en 
ny anslagspost 6. Stöd till biografer. Medlen bör användas för stöd till 
parallelldistribution och upprustning av biografer och fördelas av Film in
stitutet. 

Filmkulturdla insmscr 

Som jag redovisade i 1987 års budgetproposition (prop 1986/87: 100 bil. 
JO s. 433) ställde regeringen - i syfte att göra ett aktuellt tilmutbud 
tillgiingligt även på mindre orter - hösten 1986 särskilda medel till Film

institutets förfogande för anskaffning av 16 mm projektorer. Filminstitu
tet har avsatt ett lika stort belopp för samma ändamål. Genom dessa 
åtgärder har institutet utrustat 75 biografer med 16 mm projektorer. 
Medlen är nu i sin helhet förbrukade. 

1 den nämnda budgetpropositionen (s. 434) föreslog jag att 300000 
kr. skulle avsättas för att utarbeta material för medieundervisning i skolan 
och för lokal fortbildning för lärare. Även för nästa budgetår bör en 
motsvarande summa avsättas för detta ändamål. 

I föregående års budgetproposition (prop 1987/88: 100 bil. 10 s. 460-
462) anvisade regeringen särskilda medel till Filminstitutct för bidrag till 
filmkulturella insatser för barn och ungdom. Syftet med medlen är att ge 

barn och ungdomar tillfälle att se filmer av god kvalitet på biograf och att 
deras kunskaper om rörliga bilder fördjupas. Den verksamhet som på 
detta sätt kan genomföras kan bli av stor betydelse för att stärka barns och 
ungdomars kunskap om film och rörliga bilder, inte minst som en motvikt 
mot utbudet av spekulativt våld på film och video. Att se film på biograf -

på stor duk och tillsammans med andra människor - är en kulturupp-
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levelse som är viktig all erbjuda barn och ungdomar. Prop. 1988/89: 100 
Filminstitutct och Nämnden för barn- och ungdomsfilm har träffat en Bil. 10 

överenskommelse om medlens användning. Inbjudan till samarbete med 

andra parter har gått ut. Enligt vad jag fatt veta har verksamheten med att 

fördela medlen kommit igång på ett mycket positivt sätt. Intresset att få 
del av medlen är stort över hela landet. Filminstitutct skall löpande redo-

\·isa sina erfarenheter av arbetet till regeringen. 

Med anledning av Filminstitutcts nya uppgift att fördela medel för 

bidrag till filmkulturella insatser för barn och ungdom samt stöd till 

biografer bör ett stadgande om rätt för stiftelsen Svenska Filminstitutet att 

fatta vissa beslut som innebär myndighetsutörning föras in i lagen 
(1976: 1046) om överlämnande av förvaltningsuppgiftcr inom utbildnings

dcpartcmentcts vcrksamhctsomrd.de. 

Den 30 november 1988 överlämnade Visningsnämnden till regeringen 

en rapport om en utvärdering av försöksverksamhctcn med lokalt arbete 

med video. Jag har för avsikt att efter det att rapporten remitterats till ett 

begränsat antal myndigheter och organisationer återkomma till regeringen 

med eventuella förslag till d.tgärdcr. I avvaktan på fortsatt beredning bör 
högst 2 milj. kr. även för nästa budgetår få användas för lokalt arbete med 

video. 

Visning och spridning al' l'ärc/1Ji1/l.ti/111 

Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till de förslag som 

utredarcn som haft till uppgift att göra en översyn av verksamheten med 
visning och spridning av värdcfull film presenterat i betänkandet (SOU 

1988: 3 7) Statens ansvar för visning och spridning av värdefull film. 
När 1982 ars film- och videoavtal ingicks kom parterna överens om att 

verksamheten med spridning och visning av värdefull film skulle handhas 

av två särskilda nämnder inom Filminstitutct. Den ena. Visningsnämn
den. gavs i uppdrag att handha frågor om spridning och visning av annan 
värdefull film än barn- och ungdomsfilm. Den andra, Nämnden för harn
och ungdomsfilm, fick hand om frd.gor som rör spridning och visning av 
värdefull film för barn och ungdom. Parterna kom vidare överens om att 

de b:ida nämnderna skulle utses av regeringen för att därigenom stå helt 

fria i förhållande till Filminstitutct. 

De medel som Yisningsnämndcn disponerar används till verksamhet 

som syftar till att öka möjligheterna att se och att öka intresset för värde

full film. Bidrag utgd.r för stöd till import. spridning. marknadsföring eller 

andra atgärder som syftar till att väcka intresse för kvalitetsfilmen. Av de 

medel som tilldelats Visningsnämnden får sedan år 1982 högst 2 milj. kr. 

per ar användas till försöksverksamhet med lokalt arbete med video. 

För Nämnden för barn- och ungdomsfilm gäller i huvudsak motsvaran
de uppgifter som för Visningsnämnden. Denna nämnd har dessutom i 

uppdrag att granska och informera om barn- och ungdomsfilm. 

Utbudet av kvalitetsfilm i dag är alltför begränsat. För barn består 

utbudet av film på biograf och på video i huvudsak av kommersiellt säkra 

filmer. Utbudet av ungdomsfilmer är ännu sämre. Många ungdomar är 426 



därför hänvisade till filmer avsedda för en vuxenpublik och som många 

gånger är direkt olämpliga för ungdomar. 
Kvalitetsfilmer som inte bedöms kommersiellt lönsamma når i allmän

het en liten spridning. Tillfällen att se sådana filmer är därmed för de flesta 

mycket fä. Enligt min mening har insatser för att främja visning och 

spridning av värdefull film blivit allt viktigare under de senaste åren. Men 

det räcker inte enbart med att göra filmerna tillgängliga för publik på 

biograf eller i andra sammanhang. Det är också nödvändigt att det finns 

engagerade människor som kan ta ansvar för att mötet mellan halitetsfil

men och publiken kommer till stånd. 

Jag är överens med utredaren och remissinstanserna om att insatserna 

att främja visning och spridning av värdefull film behöver koncentreras 

och förstärkas. Denna fråga har också tagits upp under de nämnda film för

handlingarna. I en ny bilaga 4- 5 till film- och videoavtalet har därför 

föreskrivits att verksamheten skall handhas av en sammanslagen nämnd. 
Denna nämnd skall överta de uppgifter som Visningsnämnden och Nämn

den för barn- och ungdomslilm nu har. Enligt vad parterna kommit 
överens om skall den nya Visningsnämnden främja verksamhet som syftar 

till att öka möjligheterna för såväl vuxna som barn att se värdefull film. 

Nämnden skall tillsammans med Filminstitutets styrelse verka för att 

förstärka filmens roll i det lokala kulturlivet i kommunerna i samverkan 

med visningsorganisationer. folkbildning. kulturnämnder m. Il. Nämnden 

skall utses av regeringen. 

Föreningslivets och visningsorganisationernas insatser för att främja 

kvalitetsfilmen är av stor betydelse. Staten bör därför även fortsättningsvis 

ange. som villkor för statsbidrag till Filminstitutet för visningsfrämjande 

åtgärder: att bidragen till vissa organisationer inte skall understiga vissa 

belopp. För budgetåret 1989/90 bör därför bidraget till Folkets Husföre

ningarnas Riksorganisation för Bio Kontrast-verksamheten samt till Sveri

ges Förenade Filmstudios inte understiga I 350000 kr. resp. 935 000 kr. 
Utredaren föreslår att 500 000 kr. avsätts för försöks verksamhet på bib

liotek med utlåning av kortfilm på video. Enligt vad jag fått veta kommer 

ytterligare förslag om hur en sådan verksamhet kan läggas upp att presen
teras inom kort av Oberoende Filmares Förbund. Jag är därför inte beredd 
att nu ta ställning till utredarens förslag på denna punkt. 

Utredaren har lagt fram konkreta förslag om hur verksamheten med 
granskning av och information om film för barn och ungdom skall kunna 

förbättras. Sådana insatser är av stor betydelse inte bua för dem som har 

till uppgift att arrangera filmvisningar utan också. för lärare och föräldrar. 

Det är av stor vikt att vuxna engagerar sig i barns och ungdomars val av 

film och hjälper dem att upptäcka filmer av god kvalitet. Det är därför 

angeläget att information om kvalitetsfilm fär en omfattande spridning 

och når människor i sådana miljöer där man väljer film. 

I betänkandet presenteras en rad förslag till förändringar av reglerna för 

bidragsgivningen. Eftersom det inte är regeringens uppgift att fastställa 

dessa avser jag. under förutsättning av riksdagens bifall till förslaget om en 

sammanslagen nämnd, att senare föreslå regeringen att överlämna betän

kandet i den del det berör bidragsfrågor till den nya Visningsnämnden. 
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j\ven remissinstanscrnas synpunkter i fraga om bidragssystemens utform

ning hörda överlämnas till den nya nämnden. 
Möjligheterna att se kortfilm på bio är starkt begränsade. Utredaren har 

därför föreslagit att filmvisare som åtar sig att under en säsong visa 

kortfilmer skall få ett särskilt stöd. Jag delar utredarens uppfattning att det 

är nödvändigt med en särskild stimulans för att öka intresset för att visa 

kortlilm. Jag forcslär därför att ett belopp om 300000 kr. används till detta 

ändamål. Filmbranschen har till detta ändamål ställt i utsikt ett belopp i 

samma storleksordning. Medlen bör disponeras av Film institutet. 
Vid min mcdclsberäkning har jag räknat med viss kompensation för 

prisutvecklingen. 

Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utbildningsdepartementct 

upprättats förslag till 

1. lag om ändring i lagen (1963: 173) om avdrag för avgiftcrtill stiftelsen 

Svenska Film institutet. m. m., 

2. lag om ändring i lagen ( 1982:691) om skatt på vissa kassettband, 

3. lag om ändring i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av förvaltnings

uppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 

Jag har beträffande utformningen av lagförslagen under punkt 1 och 2 
samrått med chefen för finansdepartementet. 

Lagförslaget torde röra sådant ämne som avses i 8 kap. 18 * andra 
stycket regeringsformen. Enligt min mening är emellertid lagändringarna 

av sådan beskaffenhet att lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. 

Förslagen bör fogas till detta protokoll som bilaga 10.10-10. l l. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

l. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1963: 173) om avdrag 
för avgifter till stiftdsen Svenska Film institutet, m. 111., 

2.anta förslaget till lagom ändring i lagen (1982:691) om skatt på 

vissa kassettband. 

3. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976: I 046) om över

lämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartenlentcts 

verksamhetsområde. 
4. till Films/öd för budgetåret 1989/90 anvisa ett rcservationsan

slag på 51 384 000 kr. 
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G 3. Stöd till fonogram och musikalier 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

9629462 
8084000 
8617000 

Reservation 6 183 974 

Frän anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1982: SOS) om statsbidrag 
för framställning och utgivning av fonogram. Under anslaget utgnr också 

bidrag till Musikaliska akademien för utgivning av den musikhistoriska 

fonogramantologin Musica Sveeiae och för notutgivning av äldre svenska 

tonsättares verk. Utgivningen av fonogramantologin regleras i ett avtal 

mellan staten och akademien träffat den 25 juni 1987. Vidare finns under 

anslaget medel för information och utgivning av noter. Stöd av engångska

raktär utgår till distribution av fonogram genom utnyttjande av medel som 

riksdagen tidigare anvisat. Detta stöd regleras i ett avtal mellan staten och 
Caprice Distribution AB träffat den 18 februari 1988. Avtalet gäller till 

utgången av december 1990. 

1988/89 

I. Stöd till fonogramproduktion 4105000 
) Stöd till utgivning a\' en musik-

historisk fonogramantologi 2094000 
3. Stöd till utgivning av ~ildrc S\'cnska 

tonsiillarl'S \'Crk 309 000 
4. Sv.::nska tonsättares inll'rnationclla 

musikbyr{l(STIM) - Svensk Musik 
rnr information och utgivning av noter I 576 000 

8084000 

Rcr~iknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

f 164000 

+294000 

+ 12000 

+ 63000 

+533000 

Statens kulturråd, Musikaliska akademiens styrelse och s,·ensk Musik 

m.fl. 

I. Kulturrådet framhåller aH introduktionen av kompaktskivan (CD) 
under en övcrgångstid, som kan sträcka sig över flera år, för många 
fonogramutgivare medför ökade kostnader beroende på nödvändig paral
lellutgivning av såväl kompakt- som LP-skivor. Överföringar av äldre LP
produktioner till CD-utgåvor är också musikpolitiskt angelägna. Rådet 

föreslnr därför en ökning av anslagsposten I med 300000 kr. utöver kom
pensation för årets prisökningar (+SOS 000 kr.). 

·2. Under budgetåret 1989/90 planeras tio nya produktioner ingående i 

fonogramantologin Musica Sveciae varav sju avses bli utgivna i både LP

och CD-format. Styrelsen begär med hänsyn till utgivningsplanen. 

nödvändiga marknadsföringsinsatser samt de ökade kostnaderna till följd 

av parallellutgivning pä kompaktskivor inkl. kompensation för prisökning

ar för budgetnret 1989/90 ett belopp av 2 419 000 kr. ( + 325 000 kr.). 

3. Musikaliska akademiens styrelse beräknar kostnaderna för utgivning 
av noter till äldre svenska tonsättares verk till totalt 400000 kr. Enligt 
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styrelsen är denna utgivning bl. a. en viktig förutsättning för akademiens 
fonogramantologi ( + 91 000 kr.). 

4. För allmiin information till utlandet om svensk musik samt medel för 
notutgivning. utskrifter och tryckning begär STIM-Svensk Musik 

3029000 kr. STIM-Svensk Musik anför att den svenska staten härvidlag 

tar ett mindre kostnadsansvar än vad som sker i jämförbara länder. Den 

begärda höjningen motiveras särskilt med behov inom notutskrifts- och 

notutgivningsområdena (+I 453 000 kr.). 

5. Kulturrådet föreslår att en ny anslagspost inrättas för stöd till notdis
tribution. notinformation m. m. (+I 000000 kr.). Rådet har i en skrivelse 

den 20 oktober 1988 preciserat förslaget. 

Föredragandens överväganden 

Fonogramantologin Musica Svcciac ges för närvarande ut parallellt i såväl 

CD- som LP-format. Det är viktigt att kunna tillhandahålla antologin i 

båda formaten för såväl export som försäljning till svenska köpare. Detta 

fördyrar dock utgivningen. Efter vad jag har fått veta har mottagandet och 

den hittillsvarande försäljningen av Musica Sveciae-utgivningcn i stort 

varit framgångsrik. Trots detta torde en ännu större publik kunna nås. 

Marknadsföringsinsatserna bör därför ökas. Jag föreslår att stödet till 

Musikaliska akademien till antologiutgivningen. utöver viss kompensa

tion för prisutvccklingcn. förstärks med 210 000 kr. för att möjliggöra dels 
paralldlutgivning av fyra produktioner. dels en förstärkning av marknads

föringsätgärderna. (2) 

När det gäller stödet till fonogramproduktion. utgivning av äldre svens
ka tonsättares verk samt till STIM-Svensk Musik för information och 
utgivning av noter har jag räknat med viss kompensation för prisutveck
lingen. Övriga framställningar föranleder inga förslag frän min sida. (I, 3, 
4.5) 

I prop. 1986/87: 100 anförde jag (bil. 10 s. 444-449) att stöd av 

engångskaraktär till distribution av bl. a. Svenska rikskonscrters fonogram 
under vissa villkor skulle kunna ställas till förfogande. Jag angav då att 
finansieringen av detta stöd skulle kunna ske genom utnyttjande av medel 
som riksdagen tidigare anvisat under förevarande anslag. Riksdagens be

slut ( KrlJ 1986/87: 17, rskr. 209) innebar att regeringen bemyndigades att 

ikläda staten ekonomiska förpliktelser i vad avser distribution av fono

gram. Ett avtal slöts i februari 1988 mellan staten och Capricc Distribution 

AB. Aktiemajoriteten i detta bolag innehas av stiftelsen Svenska rikskon

sertcr. Ett flertal av de övriga mindre fonogramutgivarna i Sverige har 

smärre aktieposter. Enligt avtalet mellan staten och Caprice Distribution 

AB skall sammanlagt 3 milj. kr. betalas ut under den treåriga avtalspcri

odcn. För kalenderåret 1988 har I 200000 kr. anvisats. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att ge kulturrådet i uppdrag att 

senast inför anslagsframställningen för budgetåret 1993/94 komma in med 
en fördjupad redovisning av de stödområden som rådet ansvarar för. samt 

lämna förslag rörande dessa verksamheter för perioden 1993/94-

1995/96. 

Prop. 1988/89: I 00 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd til/fonogram och musikalier anvisa ett reservationsan

slag på 8 617000 kr. 
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Dagspress och tidskrifter 

G 4. Presstödsnämnden och taltidningsnämnden 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigare anslaget G 6. 

I 942000~ 
3 760000 
3960000 

! A vscr endast prcsstödsnämndens förvaltningskostnader. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 20 000 kr. inte ställts till press
stödsnämndcns disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till 
dagspressen i enlighet med förordningen (1981 :409) om statligt stöd till 
dagstidningar och förordningen ( 1988: 6 73) med instruktion för prcsstöds
nämndcn. Därutöver har nämnden enligt sin instruktion till uppgift att 
följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper 
och övriga väsentliga förändringar inom pressen samt att rapportera om 

utfallet av de presstödjande åtgärderna och om förändringar inom tid
ningsägandct. 

Taltidningsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till 
radio- och kassettidningar i enlighet med förordningen (1988: 582) om 

statligt stöd till radio- och kassettidningar och förordningen ( 1988:674) 
med instruktion för taltidningsnämnden. 

De två nämndernas förvaltningsuppgifter fullgörs av presstödsnämn
dens kansli. 

1. Fönaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

' Lokalkostnadl'r 

1988/89 

3597000 1 

(2049000) 
163000 

3760000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 196000 
(+182000) 

_,_ 4000 

+200000 

1 Av angivet belopp har 20000 kr. inte ställts till prcsstödsnämndens disposition till 
följda\ tillämpandet a\' l'n utgiftsram. 

Prcsstödsnämnden 

Nämnden har i sin anslagsframställning tagit hänsyn till att vissa medel för 
innevarande budgetår anvisats för engångskostnader i samband med det 
nya förvaltningsansvaret för taltidningsnämndens verksamhet. Huvud

förslaget - en besparing med 5 % över tre budgetår - beräknas för 
budgetåret 1989/90 medföra en besparing pä 29 000 kr. som föreslas tas ut 
på övriga förvaltningskostnader (-I 06 000 kr.). 

Föredragandens öwnäganden 

Med hänsyn till förhållandet mellan resurser och arbetsuppgifter i press
stödsnämndens och taltidningsnämndens verksamheter har ett begränsat 
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ettårigt huvudförslag tillämpats vid beräkningen av anslaget. Jag har i mitt 

förslag beaktat att tjänstcbrevsrätten föreslås slopad för presstödsnämn

den fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Press1öds11ä11111den och taltiJ11ingsnä11111de11 för budgctaret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 960000 kr. 

G 5. Stöd till dagspressen 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
'Tidigare anslaget (i 7. 

439757000 
478600000 
476 300000 

Frän anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1981 :409) om statligt stöd 

till dagstidningar. 

Stöd kan utgå i de former som framgår av sammanställningen. Villkoren 

för tilldelning av bidrag framg:ir av stödförordningens 5-45 ~~· Vidare 

kan dagstidningar erhålla lån ur pressens lånefond (se anslaget G 6. Lån till 

dagspressen). 

I. Prnduk1i,1nsbidrag 
J Ut \'Ccklingshidrag 
3. Sa111\'crkansbidrag 
4. Samdistributionsrabatt 

Presstödsnämnden 

1988/89 

410300000 
5800000 
5000000 

57 500000 

478600000 

Beräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

-.1300000 
of. 
of. 

+I 000000 

-2300000 

1. För år 1988 har t. o. m. augusti månad 77 dagstidningar beviljats 
sammanlagt 407 4 72 100 kr. i produktionshidrag. Ytterligare bidrag för år 

1988 beräknas uppgå till ca 1.5 milj. kr .. dvs. totalt för året ca 409 milj. kr. 

För ar 1989 beräknas behovet av produktionsbidrag minska med ca 2 

milj. kr. Nämnden har i sina bedömningar utgått från gällande regler. 

Nämnden avstår från att göra bedömningar om eventuella nedläggningar 

eller ändrad periodicitet av stödberättigade dagstidningar. 

För budgetåret 1989/90 begär nämnden 407 milj. kr. (-3.3 milj. kr.). 

2. Under budgetåret 1987 /88 har l/freck/ingsbidrag beviljats och betalats 

ut till nio tidningar med sammanlagt 4 790000 kr. Nämnden bedömer att 

efterfrågan pä utvecklingsbidrag kommer att vara stor under nästa budget

år och överstiga vad som står till förfogande för innevarande budgetår. 

För budgetåret 1989/90 begär nämnden 7.5 milj. kr. ( + 1. 7 milj. kr.). 

28 Riksdag<'ll 1988189. l sc.1111'. Nr 100. TJi/aga JU 
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3. Under budgetåret 1987/88 betalades sammanlagt I milj. kr. ut i tidiga- Prop. 1988/89: 100 
re beviljade samrerkambidraR till två tidningar på Gotland. För närvaran- Bil. I 0 
de är sammanlagt 8.3 milj. kr. intecknade för samverkansbidrag, varav ca 
4.5 milj. kr. kommer att betalas ut under innevarande och kommande 
budgetår. Med hänsyn till det i olika sammanhang uttalade presspolitiska 
önskemålet att stimulera samverkan anser nämnden att anslagsposten bör 

höjas. 
För budgetåret 1989/90 begär nämnden 7 milj. kr., varav högst 500000 

kr. för samverkansutredningar och högst 500000 kr. för större bransch
projekt ( + 2 milj. kr.). 

4. Under budgetåret 1987/88 betalade nämnden ut sammanlagt 
58 418 660 kr. i samdistributionsrabatt för drygt 984 miljoner samdistri
buerade tidningsexemplar. 

För budgetåret 1989/90 begär nämnden 58.5 milj. kr. (+I milj. kr.). 

Föredragandens Öl·en·äganden 

Den parlamentariskt sammansatta kommittc - dagstidningskommitten 
(U 1985: 11) - som tillsatts för att genomföra en översyn av det statliga 
stödet till dagspressen har nyligen slutfört sitt arbete. Kommittens betän
kande (SOU 1988:48) Reformerat presstöd remissbehandlas för närvaran

de. 
Kommitten har tämligen uttömmande behandlat såväl direkta förmåner 

som indirekta stödinsatser inom det nuvarande systemet och har föreslagit 
en rad förändringar. Förslagens huvudambition är, enligt kommitten. att 
de statliga stödåtgärderna mer effektivt än för närvarande skall kunna 
bidraga till angelägna omstruktureringar och ett förbättrat kostnadsläge 
för stöd tagande tidningar i syfte att därigenom förstärka mfogfalden inom 
dagspressen. 

I avvaktan på kommittens överväganden och förslag beslutade riksda
gen om en viss höjning av produktionsbidraget inom presstödet fr. o. m. 
innevarande budgetår. Till följd av denna åtgärd och vissa positiva effek
ter av en fortsatt god konjunktur för dagspressen har lågtäckningstid
ningarnas utgivningsmöjligheter tills vidare kunnat upprätthållas. 

Presstödsnämnden har föreslagit att utvecklingsbidraget inom presstö
det höjs med L 7 milj. kr. och samverkansbidraget med 2 milj. kr. Med 
utgångspunkt i dagstidningskommittens förslag och inkomna remissyn
punkter m. m. avser jag att senare föreslå regeringen att lämna ett samlat 

förslag till riksdagen angående ändringar i det statliga presstödet. Innan 
beredningsarbetet är avslutat är jag inte beredd att förorda ändringar i 

stödet till dagspressen. 
I övrigt beräknar jag anslaget i överensstämmelse med presstödsnämn

dens förslag. Anslaget bör föras upp med 4 76 300 000 kr. för budgetåret 
1989/90. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till c/ag.1prcs1·c11 för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 476 300000 kr. 

G 6. Lån till dagspressen 1 

1987/88 Utgift l l 195000 Reservation 58251000 
l 988/89 Anslag 87 500000 
1989/90 Förslag 87 500 000 
1 Tidigare anslaget G 8. 

Från anslaget utbetalas lån enligt förordningen (l 98 l :409) om statligt 

stöd till dagstidningar. 

Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1987/88 har fem tidningar och tidningstryckerier bevil

jats lä'n med sammanlagt 12 800000 kr., varav 9 700000 kr. har betalats ut. 

Dessutom har I 495 000 kr. betalats ut för lån som beviljats under tidigare 

budgetår. 
Nämnden påpekar att det ökande behovet inom tidningsbranschen av 

att successivt ersätta de omfattande investeringar som gjordes i början av 

l 970-talet ger anledning tro att många företag kommer att söka lån ur 

pressens lånefond i en nära framtid. Nämnden avser att aktualisera frågan 
om tillskott till lånefonden via tilläggsanslag om och när det finns en 

dokumenterad efterfrågan som inte kan tillgodoses med tillgängliga medel. 

Genom riksdagsbeslut år 1987 och år l 988 har totalt 112,5 milj. kr. 

anvisats i syfte att möjliggöra lån till KB Aftonbladet AB och HB Svenska 
Dagbladet AB & Co för uppförande av en gemensam tryckerianläggning. 
Nämnden anmäler sin avsikt att inte förbruka mer på andra ansökningar 
än att de för ändamålet reserverade medlen finns tillgängliga under ansla

get till dess att det blir aktuellt att betala ut lånet. 
För budgetåret 1989/90 begär nämnden oförändrat 25 milj. kr. för ordi

narie långivning och 62.5 milj. kr. för återst3ende del av det av riksdagen 
beslutade lånet till Aftonbladet och Svenska Dagbladet, dvs. totalt 87.5 
milj. kr. (of.). 

Föredragandens Ö\'Cr\'ägandcn 

Lån ur pressens lånefond skall enligt stödförordningen företrädesvis ges 

för projekt som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan mellan 

tidningsföretag. Dagstidningskommittcn (U 1985: l ll har i sitt betänkan

de (SOU 1988:48) Reformerat presstöd hl. a. behandlat frågan om statligt 

stöd för sådana ändamål. Betänkandet remissbehandlas för niirvarande. I 
avvaktan på att beredningen av kommittens förslag kan slutföras finner jag 

att lånefonden för ordinarie långivning bör tillföras oförändrat 25 milj. kr. 
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för budgetåret 1989/90. 
Riksdagen har redan tidigare beslutat tillföra medel under anslaget 1 

sådan omfattning att presstödsnämnden under en treårsperiod kan effek
tuera ett beslut om lån med sammanlagt 175 milj. kr. till tidningarna 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet för uppförande av en gemensam tryc

kerianläggning. Hittills har totalt 112,5 milj. kr. avsatts för ändamålet. I 

enlighet med riksdagens beslut och uttalande i frågan föreslår jag att 

fonden för budgetåret 1989/90 tillförs ytterligare 62.5 milj. kr. för detta 
ändamäl. 

I lemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ldn till dagspressen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 87 500000 kr. 

G 7. Stöd till kulturtidskrifter' 

1987/88 Utgift 18848015 Reservation 75 369 
1988/89 Anslag 18 6 70000 
1989/90 Förslag 19 417000 
1 Tidigare anslaget G 9. 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 393) om statligt stöd 
till kulturtidskrifter. 

Statens kulturråd 

För budgetåret 1987/88 ansökte 338 tidskrifter om stöd. Bidrag beviljades 
till 223 tidskrifter med belopp mellan 5 000 och 250000 kr. 

Kulturrådet genomfor fr. o. m. budgetåret 1987 /88 en treårig försöks
verksamhet avseende möjligheterna att förbättra kulturtidskrifternas eko
nomiska situation genom marknadsföringstekniska åtgärder m. m. Under 
det andra verksamhetsåret disponerar kulturrådet 3 milj. kr. av anslaget 

för detta ändamål. Inför det tredje och sista försöksåret anser kulturrådet 
att endast 1,5 milj. kr. behöver avdelas för detta ändamål. I övrigt föreslås 

en priskompensation om 5 %. 

Föredragandens öwnägandcn 

Det statliga kulturtidskriftsstödet bidrar till att mångfalden i tidskriftsut

budct kan upprätthållas. Den försöksvcrksamhet som kulturrådet genom

fi.'lr och som nu är inne på sitt andra år har till syfte att med olika 

stöd insatser öka tidskrifternas prenumerantantal och därigenom förbättra 

deras ekonomi. Med tanke pa att medelsbchovet för stödinsatserna avtar 

under det tredje försöksåret bör i enlighet med kulturrådets förslag högst 
1,5 milj. kr. av anvisade medel få avsättas för försöks verksamheten under 
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nästa budgetår. Kulturrådet skall efter innevarande budgetår göra en ut
värdering av försöksverksamhetcn. Den bör kunna läggas till grund för ett 
förslag till utformning av stödet till kulturtidskrifterna under de närmaste 
åren. Därefter avser jag föreslå regeringen att ge kulturrådet i uppdrag att i 
anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 komma in 
med en fördjupad redovisning av detta område och eventuella förslag till 
förändringar av stöd insatserna inför perioden 1993/94- 1995/96. 

Vid min medclsberäkning har jag räknat med viss kompensation för 
prisutvecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till kulturtidskr(fier för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 19 417000 kr. 

G 8. Stöd till radio- och kassettidningar 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigare anslaget G I 0. 

17724000 
37124000 
38609000 

Reservation 5 885 000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1988: 582) om statligt stöd 
till radio- och kassettidningar. Frågor om stöd prövas sedan den 1 juli 1988 
av taltidningsnämnden i enlighet med nämnda förordning och förordning
en ( 1988: 6 74) med instruktion för taltidningsnämndcn. Nämnden skall 
också handlägga ärenden om fördelning av mottagarutrustningar för ra

diotidningar och bedriva ett visst utvecklingsarbetc. 

1988/89 

I. Bidrag till utgirningsvcrksa111hcl 
111.111. 36624000 

1 l'rcsstödsnii111nden och taltidnings-
närnndcn för utbildnings- o.:h utvcck-
lingsvcrksamhet 500000 

37124000 

'Jaltidningsnämndcn 

Beriiknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1465000 

+ 20000 

+ 1485000 

U ndcr budgetåret 1987 /88 har totalt 1 7 713 510 kr.av de anvisade medlen 
förbrukats, varav 15794000 kr.avser bidrag till 16 tidningsföretag för 
utgivningsvcrksamhct och resterande belopp avser förvaltningskostnader 

för den under budgetåret verksamma taltidningskommittcn, kostnader för 
särskilda projekt, m. m. 

Taltidningsnämnden bedömer att det under budgetåret 1989/90 kom-
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mer att bli möjligt att bekosta utgivning av radio- och kassettidningar till 
ett sammanlagt belopp a\' 45 milj. kr.. däri inräknat eventuella justeringar 
av för budgetåret 1988/89 utbetalade bidrag. 

För budgetåret 1989/90 begär nämnden för bidrag till utgivningsverk
samhet m. m. 45 milj. kr. ( +8 376000 kr.). 

För utbildnings- och utvecklingsverksamhet begär nämnden oförändrat 

500000 kr. (of.). 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Genom beslut av riksdagen permanentades verksamheten med radio- och 
kassettidningar den I juli 1988. Taltidningsnämnden inrättades och stödet 
förstärktes. Riksdagen angav som primärt mål att ett femtiotal dagstid
ningar så snart som möjligt inom en tid av fem år skall ge ut radio- och 

kassettidningar. 
Taltidningsnämnden har redan efter ett par månaders verksamhet be

handlat preliminära ansökningar om stöd från ett så stort antal tidningsfö
retag att det motsvarar riksdagens delmål ett femtiotal tidningar. Nämn
den gör bedömningen att fördelningen av mottagarutrustningar för radio

tidningar bör kunna breddas så avsevärt under budgetåret 1989/90 att ett 
uppnående av det angivna delmålet även i praktiken ligger nära i tiden. 

Det är glädjande att verksamheten synes utvecklas så positivt. Detta 
pekar mot att de av riksdagen uppställda målen bör kunna uppnås inom 
angivna tidsramar och att höjningen av anslaget ligger väl i fas med det 

växande intresset för utgivningsverksamheten. Jag föreslår att anslaget 
förs upp med 38 609 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till S1öd 1i/I radio- och kasseltidningar för budgetåret 1989/90 

anvisa ett rcservationsanslag på 38 609 000 kr. 

G 9. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och 
litteratur1 

1987/88 Utgift 2575000 1 

1988/89 Anslag 5 894000 1 

1989/90 Förslag 6 384 000 
1 Tidigare anslaget G 11. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 

Enligt stiftelsens stadgar. söm fastställdes av regeringen den 22 juni 
1988. har stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för 
hegåvningshandikappade samt att ombesörja utgivning av lättlästa böcker 
(LL-böcker). Tidningen hör utformas så att den blir till nytta även för 
andra grupper med läshandikapp. Bokutgivningen hör koncentreras till 
böcker för sådana vuxna läsare som har särskilt stora och inte tillgodo-
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.sedda läsbchov. framför allt bcgåvningshandikappade personer. 
Mellan staten och stiftelsen träffades den 24 november 1986 avtal för 

perioden den 1 januari 1987 - den 30 juni 1990. Avtalet reglerar bl. a. 
frågor om bidrag till stiftelsens verksamhet och om prenumerationsavgift. 
1 ett avtal. som träffades mellan parterna den 22 juni 1988 och som 
omfattar perioden den 1 juli 1988 - den 30 juni 1990, regleras verksamhe
ten med bokutgivning. 

I. Utgivning a\' Nyhctstidningen 
8SlDOR 

2. Utgivning av lättläst litteratur 

1988/89 

2 838 000 
3056000 

5894000 

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+232000 
+258000 

+490000 

Skolöverstyrelsen, som fram till den 30 juni 1988 ansvarade för utgivning
en av LL-böcker. har i en skrivelse den 27 september 1988 redogjort för 
verksamheten under budgetåret 1987 /88. Under budgetåret utkom 23 
titlar i LL-sericn. Dessutom gavs tre skrifter ut i serien Om LL-boken. 

Under året har arbete pågått bl. a. med ett stort antal nya bokprojekt och 
en pristävling om bästa LL-novell. 

Stiftelsen saknar ekonomiska resurser för att möta kostnadsökningar 
och genomföra investeringar. Därför bör stiftelsekapitalet höjas frän 
100000 kr. till l milj. kr. Stiftelsen föreslår - med hänvisning till kost
nadsökningar inom bl. a. det grafiska området samt till att upplagan för
väntas öka - att anslagsposten för utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR 
höjs med ca 18 % (+ 522000 kr.). 

För utgivning av lättläst litteratur föreslås. med tanke på behovet av 
medel till nya bokprojekt samt marknadsföringsinsatscr, en ökning med 
23 % ( + 704 000 kr.). 

Föredragandens ÖYerväganden 

Stiftelsen för lättläst nyhctsinformation och litteratur har fr. o. m. inneva
rande budgetår övertagit verksamheten med utgivning av LL-böcker från 
skolöverstyrelsen. Före den l september 1989 skall stiftelsen redovisa en 
plan för den fortsatta utgivningen och marknadsföringen av LL-böcker. 
Vidare skall stiftelsen senast vid utgången av år 1989 redovisa erfarenhe
terna av tidningsutgivningen. För att kunna planera verksamheten på lång 

sikt och få en bättre överblick över de statliga insatserna på stiftelsens hela 
område krävs emellertid utöver detta en mer ingående studie av verksam

heterna som kan ligga till grund för regeringens överväganden om framtida 
stöd insatser. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att ge stiftelsen i 
uppdrag att senast i anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 
1992/93 komma in med en fördjupad redovisning av dessa områden och 
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eventuella förslag till förändringar av stödinsatserna inför perioden 

1992/93- 1994/95. 
Vid min mcdelsheräkning har jag tagit hänsyn till kostnadsutveeklingen 

inom bl. a. den grafiska branschen. Jag räknar med en ökning av medclsbe

hovet om sammanlagt 490000 kr. 
Stiftelsens framställning i övrigt föranleder inga förslag frän min sida. 

A.nslaget bör i fortsättningen benämnas Bidrag till Stiftelsen för lättläst 

nyhetsinformation och litteratur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till St(fil:'!sn1 .fi'ir lättlä.11 11yhetsil!fiJrmatio11 och lille
ratur för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 6 384 000 
kr. 
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Litteratur 

G l 0. Litteraturstöd 1 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigare anslaget G 12. 

34 727 360 
32 486000 
33861000 

Reservation 13489512 

Frän anslaget utgår stöd till utgivning av litteratur enligt förordningen 

( 1978:490) om statligt litteraturstöd. De ändamål som fär stöd under 

anslaget framgår av följande sammanställning. 

I. Utgirningsstöd 
2. Stiltelscn Lilleraturfrtimjandct för ut

givning av En bok för alla s~1mt 
läsfrämjandc :itgärdcr for barn och 
ungdom 

3. Kommitten for Ö\'crsättning till 
S\'enska av finsk facklitteratur 

1988/89 

25 773000 

6713000 

(72 000) 1 

32486000 

Beräknad ändring 
1989190 

Förl·draganden 

+1031000 

+ 269000 

-i- 75000 

+ 1375000 

1 Innc\'arandc budgct:ir anvisat under anslaget H 5. Bilateralt nordiskt kultursamar
bete m. m. 

Statens kulturråd, m. fl. 

I. Statens kulturråd föreslår för utgivningsstödet en prisomräkning med 
7 % med hänsyn till kostnadsutvecklingen inom den grafiska industrin. 

För verksamheten med En bok för alla föreslår Stiftelsen Litteratur

främjandet en prisomräkning med knappt 4,5 %. 

2. Kulturrådet begär för utgivningsstödet, förutom prisomräkning. 
450000 kr. för att kunna stödja ytterligare 15 titlar inom stödordningen 
för skönlitteratur för vuxna i S\'ensk översättning. Även stödordningen för 
barn-och ungdomslitteratur bör tillföras 450000 kr. så att antalet stödda 

titlar kan öka med 20. Stödordningen för tecknade serier för barn och 
ungdom bör tillföras ytterligare 200 000 kr .. bl. a. med syfte att kunna 
stödja ytterligare sex seriealbum varav fem översättningar och ett svenskt 
original samt fem å sex svenska originalserier i se<ietidningar. För stöd
ordningen för litteratur på invandrar- och minoritetsspråk begärs 250 000 

kr., vilket skulle göra det möjligt att stödja ytterlig.ire tolv titlar. 

3. Högst 990000 kr. bör avsättas för kostnader för arvoden m. m. i 

samband med fördelningen av utgivningsstödet. För urval m. m. för klassi

kerserien för skolan bör högst 98 000 kr. få avsättas. 

Expcrtkommittcn för översättning a\' finskspråkig facklitteratur till 

svenska betonar att principen om lika stort bidrag från Finland och Sveri

ge talar för att det svenska bidraget höjs. Kommitten anhåller därför om en 

förstärkning av bidraget ( + 48 000 kr.). 
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Föredragirndens öl·en·äganden 

Statens kulturråd heslutar självt om fördelningen av anslagsmedel pa olika 
stödkatcgoricr inom utgivningsstödet. Jag går därför inte in på frågan om 
den närmare fördelningen mellan olika stödområden. 

Kostnader i samband med arvoden m. m. bör liksom tidigare kunna 

belasta detta anslag. I likhet med tidigare är bör det ankomma pa regering

en att efter förslag frän kulturrådet ange högsta belopp för dessa ändamål. 

Jag vill erinra om att kulturrådet våren 1988 lämnade sin andra redovis

ning av utvecklingen inom bokmarknaden, rapporten Boken - en över
sikt 11. Rådet konstaterar sammanfattningsvis att det senaste verksamhets

året. dvs. budgctaret J 986/87. inte inneburit några dramatiska förändring

ar inom bokbranschen. Rådet har emellertid noterat vissa tendenser som 
pä sikt kan bli en fara för mångsidigheten i utgivningen. Bl. a. tenderar 
marknadsföringen av böcker att koncentreras på ett litet antal titlar, me

dan andra böcker mer eller mindre lämnas åt sitt öde. Samtidigt finns en 

tendens till en försvagning av den svenska litteraturens ställning, menar 

rådet. 

Statens stöd till litteraturområdet är marginellt i jämförelse med bok

branschens totala omsättning. Huvudansvaret för litteraturområdet ligger 
självfallet på bokbranschen själv, medan staten genom riktade insatser kan 

uppnå vissa kulturpolitiska mål. För att få en bättre överblick över effek

terna av de statliga insatserna krävs en ingående studie av hela verksamhe

ten som kan .ligga till grund för regeringens överväganden om framtida 

stöd insatser. Jag avser därför att senare föreslö regeringen att ge kulturrå
det i uppdrag att senast i anslutning till sin anslagsframställning för bud

getåret 1993/94 komma in med en fördjupad redovisning av området och 

eventuella förslag till förändringar av stödinsatserna inför perioden 
i 993/94- 1995/96. Jag ämnar strax. under anslaget G 12. Stöd till bokhan

del. förcsld regeringen att ge ett liknande uppdrag till Bokbranschens 
Finansicringsinstitut rörande de statliga bokhandclsstöden. 

Jag vill i detta sammanhang även nämna att ett avtal slöts mellan staten 
och Stiftelsen Litteraturfrämjandet rör;rnde den fortsatta utgivningen av 
En bok för alla den 15 september 1988. Avtalet gäller under tiden den 1 juli 
1989- 30 juni 1992. 

I nu gällande avtal mellan staten och stiftelsen regleras att minst ett 

belopp av 400000 kr. av den bii;lragssumma, som utgår under anslagspos

ten 2 under förevarande anslag. varje budgetår skall arivändäs för särskilda 

insatser i samband mect';läsf~ämjande ~·erksamhet tör ba~n och ungdom. 

Riksdagen har tidigare uttalat sig i denna fråga (KrU 1983/84: 21. rskr. 

354). Enligt min bedömning bör storleken av dett.a stöd inte låsas för flera 

år p1\ det sätt som hittills skett. Bestämmelsen har därför slopats i det nya 

avtalet. Regeringen bör ha till uppgift att besluta om vilket belopp som 

skall avsättas för detta ändamål. För riksdagens Information vill jag med
dela att jag även för nästa budgetår räknar med att minst 400000 kr. av

sätts för läsfrämjande verksamhet bland barn och ungdomar. 

Vid min medelsberäkning har jag räknat med viss kompensation för 
prisutvecklingen. 
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I lcmställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lillerawrstiid för hudgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag på 33 861 000 kr. 

G 11. Kreditgarantier till bokförlag 1 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

' Tidigare anslaget Ci I J. 

88000 
1000 
I 000 

Statliga kreditgarantier för lån till bokförlag utgår enligt förordningen 

( 1978:490) om statligt litteraturstöd. Kreditgarantier får fr. o. m. budgct-

6.ret 1985/86 beviljas inom en total engagemangsram av 6 milj. kr. 

Statens industriverk 

Under budgetåret 1987/88 har inga garantier beviljats. Tre ansökningar på 

totalt 1400000 kr.har avslagits. En garanti på 88000 kr.har infriats. Av 

engagemangsramcn om totalt 6 milj. kr. var 2 milj. kr. intecknade vid in

gången av innevarande budgetår. 

För budgetåret 1988/89 föreslår verket inte några förändringar. 

Föredragandens överväganden 

1 enlighet med riksdagens beslut (prop. I ~84/85: 141, KrU 2 L rskr. 392) 

har för de statliga kreditgarantierna till bokförlag en engagemangsram om 

6 milj. kr. beviljats. Förlusten i garantisystemet uppgar t. o. m. budgetåret 

1987 /88 till 88 000 kr. 1 enlighet med riksdagens ställningstagande skall 
garantiramen för verksamheten rcduct>ras med motsvarande bdopp. Den 

uppgå mu därför till 5 912 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 
att till 1'reditgarantil'r till bokfi:ir/ag för budgetåret 1989190 a1;~i~a 

ett förslagsanslag på 1 000 kf. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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G 12. Stöd till bokhandel 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989190 Förslag 

'Tidigare anslaget G 14. 

3111600 
2 705000 
2813000 

Reservation 965 278 

Enligt förordningen (1985: 525) om statligt stöd till bokhandeln kan 
bl. a. sortimentsstöd utgå till bokhandel som inte är fackbokhandel. Denna 
stödform utgår från förevarande anslag. Frän anslaget utgår dessutom stöd 
till spridning av bokinformation samt bidrag till Bokbranschens Finansie
ringsinstituts AB (BFI) kostnader för administration av den statliga 
stöd verksamheten. 

1988/89 

I. Sortimentsstöd I 050000 
2. Stöd till spridning av bokinformation I 136 000 
3. Bokbranschens Finansieringsinstitut 

AB 519000 

2705000 1 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 42000 
+ 45000 

+ 21000 

+ 108000 

'Av beloppet far BFI omfördela högst 200000 kr. mellan anslagsposterna. Till an
slagsposten 3 far dock inga medel föras. 

Bokbranschens Finansieringsinstitut AB 

BFl har i anslutning till sin anslagsframställning överlämnat rapporten 
Bokhandelsbranschcn 1987 /88. 1 rapporten redovisas bl. a. förändringar i 
bokhandclsbcståndet mellan ån::n 198 7 och 1988. I mars 1988 fanns totalt 
243 bokhandlar anslutna till det s. k. fackbokhandelsavtalct, vilket innebär 
en minskning med en bokhandel jämfört med år 1987. Vid samma tid år 
1988 fanns 96 scrvicebokhandlar. vilket innebär en ökning med 4 bok
handlar jämfört med året innan. 

Enligt rapporten har de tre storstadsregionerna under den senaste sex
årsperioden minskat sitt bokhandclsbestånd inte enbart avseende fackbok
handeln utan även totalt sett. medan orter med färre än 30000 invånare 
har fått fler försäljningsställcn. 

Även på orter med färre än 10000 invånare har antalet faekbokhandlar 
minskat beroende på att kundunderlaget där är för litet för att en enskild 
bokhandel skall kunna hålla den lagcrberedskap m. m. som fackbokhan
dclsavtalet kräver. På dessa orter· fyller servicebokhandlarsystemet en 

viktig kultur- och konsumentpolitisk uppgift. Beträffande bokhandelns 
ekonomiska situation konstateras att den förbättring som tidigare noterats 
fortsatt även under budgetåret 1987 /88. 

BFI:s anslagsframställning innebär i huvudsak att sortimentsstödet och 
stödet till spridning av bokinformation i likhet med medlen för BFl:s 
administrativa kostnader (anslagsposten 3) bör ökas med ca 5 %. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Föredragandens överväganden 

Som jag nyss berört under anslaget G I 0. Litteraturstöd har jag för att få en 

bättre överblick över effekterna av de statliga insatserna på litteraturområ

det för avsikt att uppdra åt kulturrådet att inför budgetåret 1993/94 

komma in med en redovisning av området samt med eventuella förslag till 

förändringar av stödinsatserna för en treårsperiod. Även för bokhandels

området finner jag att en liknande ingående studie är angelägen för att få 
en bättre överblick över statens insatser och för att kunna planera dessa på 

lång sikt. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att ge Bokbran

schens Finansieringsinstitut i uppdrag att senast i anslutning till sin an

slagsframställning för budgetåret 1993/94 komma in med en fördjupad 

redovisning av detta område och eventuella förslag till förändringar av 

stöd insatserna inför perioden 1993/94- 1995/96. 

Vid min medelsberäkning har jag räknat med viss kompensation för 

prisutvecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1öd Li/I bokhand1!1 för budgetåret 1989/90 anvisa ett rcscr

vationsanslag på 2 813 000 kr. 

G 13. Distributionsstöd till fackbokhandel m. m. 1 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigare anslaget G 15. 

2141449 
2 792000 
3043000 

Från anslaget utgår statligt distributionsstöd till bokhandeln enligt be
stämmelserna i förordningen (1981 :445) om statligt stöd till distribution 

av böcker. 

Statens kulturråd 

Fr. o. m. budgetåret 1985/86 utgär det statliga stödet till distribution av 

böcker med 30 procentenheter av den rabatt om 50 1l'u som förlagen lämnar 

för litteraturstödda böcker. Det s. k. fackbokhandelsavtalet mellan för

lagen och fackbokhandeln föreskriver numera att alla titlar för vilka förlag, 

anslutna till fackbokhandelsavtalet. söker statligt utgivningsstöd skall ingå 

i bokhandelns abonnemang. Antalet titlar som fick distributionsstöd upp

gick under budgetåret 1987/88 till 509. Antalet stödberättigade bokhand

lar uppgick till 245. Kulturrådet förcslår en ökning av anslaget med 5 %. 

Föredragandens överväganden 

Fackbokhandelsavtalet träffades den 21 februari 1985 mellan Svenska 

Bokförläggareföreningen och davarandc Bok-, Pappers- och Kontorsvaru-

Prop. 1988/89:100 
Bil. I 0 
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förbundet. numera Svenska Bokhandlareföreningen, och började gälla 
fr. o. m. den 1 juli 1985 .. Avtalet kan sägas upp senast den 31 december till 
upphörande med utgången av nästföljande mars månad. Vid min beräk
ning har jag utgått från detta avtals förutsättningar. Jag har även tagit 
hänsyn till att belastningen på anslaget bestäms av det totala antalet titlar 
som är stödberättigade samt av prisutvecklingcn. Jag beräknar det ökade 

medelsbehovet till 251 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Distributionssröd till fackbokhandel m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 043 000 kr. 

G 14. Lån för investeringar i bokhandel m. m. 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigare anslaget G 16. 

1038000 
2 250000 
2250000 

Reservation 2188200 

Från anslaget utgår kreditstöd och stöd till rådgivning enligt förordning
en ( 1985: 525) om statligt stöd till bokhandeln. 

Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI) 

BFI föreslår en ökning av anslaget med nära 5 % eller 112 000 kr. 

Föredragandens Ö\·erväganden 

Anslagsbcloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ldn .ti"ir investeringar i bokhandl!I m. m. anvisa ett rcscrva

tionsanslag på 2 250 000 kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. I 0 
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G 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Förvaltningskostnadcr 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
19891')0 Förslag 
1 Tidigare anslaget G 17. 

14495 936 
16165000 
18 126000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 107000 kr. inte ställts till tal

boks- och punktskriftsbibliotekcts (TPB) disposition till följd av tilläm

pandet a\· en utgiftsram. 

·TPB har enligt sin instruktion ( 1988: 341) till uppgift att i samverkan 

med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handi

kappade far tillgång till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att fram

ställa och lana ut talböcker och punktskriftsböcker. att tillhandahålla 

punktskriftsböckcr för försäljning samt att inom sitt verksamhetsområde 

lämna information och råd till folkbibliotek och andra. I fråga om utlå

ningen av talböcker skall TPB inrikta sin verksamhet på att fungera som 

lånecentral. Biblioteket svarar ocksa för framställning av studielitteratur 

för högskolestuderande. som är synskadade. rörelsehindrade eller dyslekti

ker. Vidare beslutar TPB om utbetalning enligt förordningen ( 1982: 798) 

om kompensation i vissa fall för kostnader pä grund av kassettskatt. 

Utgifter härför bekostas av medel ur anslaget. Till biblioteket är knuten en 

punktskriftsnämnd. Enligt förordningen ( 1985: 391) om talboks- och 

punktskriftsbibliotckets punktskriftsnämnd har nämnden till uppgift att 

främja och utveckla punktskriften för synskadade. Nämnden skall bl. a. 

utarbeta normer för den svenska punktskriften. 

f örYaltningskcJsl nader 
!där::n lön~kostnadcr) 

Lokalkostnader 
Kompensation för kostnader fi.ir 

kassettskatt 

1988/89 

I 2 531 000' 
(10682000) 1 

2 159000 

1475000 

16165000 

Beräknad ändring 
1989/'!0 

Föredraganden 

+I 590000 
(-1 230000) 

371000 

or. 
+ 1961000 

'AY angi\·et belopp har 107000 kr. inll' stiillts till TPB:s disposition till följd aY 
tilliimpandet aY en utgiflsram. 

Talboks- och punktskrifts biblioteket 

TPB:s utlåning av talböcker uppgick under budgetåret 1987/88 till nära 

186 000 lån. vilket innebär en ökning med 5. 9 % jämfört med budgetåret 

1986/87. Talboksutlåningen från folkbiblioteken uppgick år 1987 enligt 

uppgift från statistiska centralbyrån till närmare 1.5 miljoner lån. vilket 

innebär en ökning med 7 % jämfört med år 1986. 

TPB:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

I. Huvudförslag 137000 kr. 

2. TPB anser att. om huvudförslaget skall tillämpas. bör I. I % eller 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

447 



137000 kr. tas ut för budgetåret 1989/90. För budgetåren 1990/91 och 
1991 /92 föreslår TPB en neddragning med 1.2 % eller 149 000 kr. resp. 
2. 7 % eller 334 000 kr. Sammanlagt för de tre budgetåren uppgår den fem
procentiga besparingen till 620000 kr. 

För budgetåret 1989/90 innebär besparingen att personalens resor och 
medverkan i kurser/konferenser drabbas, vilket medför mycket negativa 

konsekvenser för TPB och landets talboksverksamhet. Det är både för 
TPB och biblioteken av stor vikt att TPB har möjlighet att medverka i 
olika arrangemang ute i länen, särskilt som verksamheten ute i landet är i 
kraftig utveckling. TPB måste också kunna följa utvecklingen i andra 
länder, vilket är angeläget när ny teknik för talboksframställning snart kan 
bli aktuell. En neddragning beskär vidare möjligheten att delta i kurser och 
konferenser, vilket innebär försämrad fortbildning för personalen och i 
förlängningen svårigheter att på ett tillfredsställande sätt kunna fylla de 
rådgivande uppgifter som skall utföras enligt instruktionen. En besparing 
skulle även drabba medlen för inventarier. Apparatskötseln blir eftersatt 

och föråldrad materiel kan inte ersättas vilket i sin tur orsakar lägre 
effektivitet i verksamheten och stora olägenheter för avnämarna. 

För budgetåret 1990191 innebär besparingen att medlen för en heltids
tjänst som assistent på produktionsenheten dras ned. Minskad personal
styrka på denna enhet innebär oavsett vilken personalkategori som drab
bas att färre tal- och punktskriftsböcker kan förvärvas. Produktionsansla
get skulle inte kunna utnyttjas helt och minskningen i förvärvsnivån skulle 
bli bestående. En mindre noggrann kvalitetskontroll av färdiga talböcker 
skulle också bli följden och innebära att talboksläsarna i sista hand kan 
drabbas av felaktiga eller ospelbara böcker. Om besparingen i stället togs 

ut på handläggarsidan skulle det utvecklingsarbete med redigering av 
talböcker som kontinuerligt bedrivs inskränkas betydligt. Vidare skulle det 
redigerings- och förberedelsearbete som krävs for att producera interfolie
rade punktskriftsböcker för barn inte kunna utföras. 

För budgetåret 1991/92 innebär besparingen att medel motsvarande en 
heltidstjänst som handläggare och en heltidstjänst som assistent på tal
boksutlaningsenheten dras ned. Denna besparing medför en minskning av 
utläningen med ca 20000 Ian. 

TPB anser att biblioteket hör undantas från tillämpningen av huvud
förslaget ( + 13 7000 kr.). 

3. För att kunna producera 30 specialinläsningar för bl. a. utvecklings

störda och afatiker bör biblioteket tillföras medel mots' arande kostnader
na för en halvtidstjänst som handläggare/redigerare ( + 95 000 kr.). Vidare 
bör antalet talböcker öka. Som en följd därav begärs medel motsvarande 
kostnaderna för en halvtidstjänst som assistent ( + 7 5 000 kr.). Biblioteket 

begär även medel motsvarande kostnaderna för en heltidstjänst som redi
gerare av böcker som skall produceras i punktskrift ( + 190000 kr.). I 
anslutning till dessa tre tjänster begär biblioteket också medel för vissa 
förvaltningskostnader (-;- 90000 kr.). 

4. Biblioteket begär medel motsvarande kostnaderna för en heltidstjänst 
som expeditionsvakt ( + 150000 kr.) samt medel för vissa förvaltningskost
nader ( + 30 000 kr.). 
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5. Medel motsvarande kostnaderna för en kvarts handläggartjänst begärs 
för den starkt expanderande verksamheten inom punktskriftsnämnden 

( +47000 kr.). 
6. lnternational Federation of Library Associations. lFLA. kommer att 

h:'J.lla sitt årsmöte i Stockholm år 1990. TPB skall stå som värd vid ett 
förmöte till konferensen och begär därför en engångsanvisning for att 
täcka kostnaderna för lokal- och utställningshyra. personal for förberedel

ser och genomförande, administration och viss representation ( + 150000 
kr.). 

7. För att effektivisera sin personal- och ekonomiadministration, biblio

tekets adressregister och trycksaksframställning behöver TPB anskaffa sex 

persondatorer och två skrivare. För detta ändamål begär biblioteket en 

engångsanvisning ( + 250 000 kr.). 
8. Fördelningen av punktskriftsnämndens medel på förvaltnings- och 

produktionskostnadsanslagen är inte ändamålsenlig, eftersom nämnden 

under ett budgetår kan ha stora konsultkostnader och under ett annat stora 

produktionskostnadcr. TPB föreslår därför att medel för punktskrifts

nämndens verksamhet exkl. löncmedel i stället anvisas som ett bidrag 
under bibliotekets produktionskostnadsanslag och att medlen får använ

das även till förvaltningskostnader ( - 135 000 kr.). 

9. TPB har i skrivelse den 25 april 1988 och i sin anslagsframstiillning 

begärt extra medel för att kunna utöka sina lokaler. I skrivelse den 13 

september 1988 begär TPB medel för att redan· under budgetåret 1988/89 
kunna utöka sina lokalytor. Som stöd för sin begäran anger TPB de stora 

svarigheter som uppstar innevarande budgetår då ny personal skall inrym

mas i redan fullbesatta utrymmen ( + 291 000 kr.). 

Föredragandens Ö\•en·äganden 

Huvudförslaget bör tillämpas. Av den femprocentiga besparingen bör en 
tredjedel tas ut under vart och ett av budgetaren 1989/90, 1990/91 och 
199 l/92. Besparingen för nästa budgetår ( - 265 000 kr.) bör. i likhet med 
motsvarande besparing på anslaget för innevarande budgetar, tas ut under 

bibliotekets produktionskostnadsanslag. (I. 2) 
Jag ansluter mig delvis till bibliotekets förslag om personalförsliirkning 

och anser att lönemedel motsvarande kostnaderna härför. sammanlagt 
197 000 kr., samt medel for vissa forvaltningskostnadcr. 30000 kr .. bör 
tillföras biblioteket. (4, 5) 

I likhet med TPB anser jag. alt punktskrilisnämndens medel, 135 000 

kr .. bör föras över från förevarande anslag till bibliotekets produktions

kostnadsanslag. Enligt min mening bör medlen även få användas till 

förvaltningskostnadcr. (8) 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrättcn föreslås slopad för 

TPB fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Sammanlagt bör medlen för anslagsposten I. Förvaltningskostnader 

under förevarande anslag ökas med 1 590000 kr. I beloppet ingår kompen

sation för pris- och löneomräkning. 

TPB:s begäran om utökning av bibliotekets lokaler har tillstyrkts av 

29 Ribdag,·11 /988189. I sam/. Sr IUU. Bi/aga /Il 
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byggnadsstyrelscn. För riksdagens information vill jag nämna att regering
en den 3 november 1988 beslutade medge att byggnadsstyrelsen får hyra 

ifrågavarande lokaler för bibliotekets räkning. För nästa budgetår bör 

såkdes beloppet för lokalkostnader beräknas till 2 530 000 kr. (9) 

TPB:s framställning i övrigt föranleder inga förslag från min sida. (3. 6. 
7) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till Tu/boks- och p1111k1sknJisbiblio1dc1: Förl'lllt11ingskns111ad<'r 
för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 18 126 000 kr. 

G 16. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Produktion skostnader 1 

198 7 /88 Utgift 33 792 785 Reservation 1834472 
1988/89 Anslag 33 936000 
1989/90 Förslag 35 612 000 
1 Tidigare anslaget Ci 18. 

Fran anslaget bekostas talboks- och punktskriftsbibliotckcts (TPB) pro

duktion av talböcker och punktskriftsböckcr samt kataloger och annat 

informationsmaterial. LI ndcr en period av fem :'.tr fr. o. m. den I juli 1985 

utbetalas fr:'.tn anslaget statsbidrag tör länsbibliotekens inköp av talböcker. 

Från anslaget utgår också bidrag till Sveriges dövas riksförbund (SDR) för 

produktion av videogram för döva. 

I. l'rnduktionskpstnadcr for talböcker. 
punkt>krilisbikkcr. i nfllrmat ionsma
tc·rial rn.rn. 

1 ProduktiLmskostnaJc·r för punkt
slo.rilisbiickcr for forsiiljning 

3. Bidrag for inkiip a' talbiic·kcr till l:ins
bibliokk 

-t Hidrag till S\'c•rigcs diiYas riksförbund 
mr produktion a\' \'idcogram för dii\ a 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

1988/lN 

2281200\) 

4370(1(1 

3152000 

7535000 

33936000 

lkräknad ändrin\( 
19l<9/90 ' 

Fiircd raga ndcn 

I I 247000 

28000 

I- %000 

+ 305000 

; 1676000 

Under budget:'.tret 1986/87 förvärvade biblioteket totalt 3095 titlar. varav 

832 titlar frtm utomstående talboksproducenter. Produktionen av 

punktskrilisböcker uppgick till 549 titlar. 

TPB:s anslagsframställning innebär i övrigt i huvudsak följande. 

I.Huvudförslag 341 000 kr. 

2. TPB anser att. om hu\'udförslagct skall tillämpas. 1.5 % eller 341 000 
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kr. hör tas ut för budgetåret 1989/90. För budgetåren 1990/91 och 1991 /92 Prop. 1988/89: l 00 
förcslflr TPB en neddragning med I. 7 % eller 380000 kr. resp. 1,8 % eller Bil. l 0 
420000 kr. Sammanlagt för de tre budgetåren uppgår elen femprocentiga 
besparingen till I 141000 kr. 

För budgetaret 1989/90 innebär besparingen att årskatalogen över tal
böcker inte ges ut fr. o. 111. detta budgetår. Katalogen är i första hand ett 
hj1ilpmcdcl för bibliotckspcrsonalen. En utebliven årskatalog betyder att 

en lång rad förmedlare av talböcker berövas ett utomordentligt hjälpme

del. 

för budgetåret 1990/91 innebär besparingen att förvärvsnivån för 

punktskrirtsböcker dras ned med tio titlar och förvärvsnivån för talböcker 

med 35 titlar. 

För budgetåret 1991 /92 föreslås att TPB upphör att förvärva ca 350 
talbokstitlar från andra producenter. Härigenom kommer en lucka alt 

uppst:i i det antal titlar som biblioteket kan erbjuda för lån. 

Bihliotekets produktionskostnadsanslag bör undantas från tillämpning 

av huvudförslaget. llcsparingcn för budgetåret 1989/90 bör således inte tas 
ut ( + 341000 kr.). 

3. Särskilda medel begärs för att producera 30 specialinläsningar för 

bl. a. utvecklingsstörda och afatiker ( + 360 000 kr.). Talboksproduktionen 

bör ökas med 200 titlar (+I 200000 kr.). I konsekvens med detta förslag 

begär TPB medel för ökade kostnader för mer omfattande kataloger m. m. 
( + 130 000 kr.). För verksamheten med förvärv av talböcker på invand~ 

rarspråk begär Tl'B konsultmedel ( + 50000 kr.). 

4. I TPB: s bestånd finns I 400 talbokstitlar inlästa på C 120.-kassetter, 

vilka har sämre hållbarhet än C 60- och C 90-kassetter. Medel för att 
ersätta 700 titlar begärs för nästa budgetår ( + 1 890000 kr.). Härutöver 

beglirs medel för katalogisering och informationsmaterial ( + 95 000 kr.). 
5. Punktskriftsproduktionen bör öka med 50 korta och lättlästa titlar 

( + 850 000 kr.). Som en följd av detta förslag begär TPB medel för ett 

utökat informations-och katalogmaterial(+ 150000 kr.). Vidare bör 75 
harnbfa:ka i punktskrift med äldre förkortningssystcm ersättas ( + 390000 
kr.). I anslutning härtill begär TPB medel för ökad information i form av 
omfångsrikare nyförvärvslistor ( + 39 000 kr.). 

6. Tl'B begär medel av engångskaraktär för att utreda förutsättningarna 

att införa ett integrerat lokalt ADB-system för produktionskontroll. kata
logisering och utlåning ( + 100 000 kr.). 

7.1 enlighet med vad som redovisats under TPB:s förvaltningskostnads
anslag. bör medlen för punktskriftsnämndcns verksamhet anvisas som ett 

bidrag under bibliotekets produktionskostnadsanslag och få användas 
liven för vissa förvaltningskostnadcr ( + 135 000 kr.). 

8. TPB begär bemyndigande att för budgetåret 1988/89 få lägga ut be

ställningar av talböcker. punktskriftsböcker och informationsmaterial som 

belastar budgetåret 1990/91 upp till ett belopp av 8.4 milj. kr. 

9. Försäljningen av punktskriftsböcker till svartskriftspris bör utökas 
( + 285 000 kr.). 

I 0. Bidraget till SDR bör höjas med 10 °1<) ( + 754 000 kr.). 

11. TPR bör ersättas för de personalkostnader som följer med admini- 451 



strationen av bidraget till SDR. Detta innebär för innevarande budgetår 
35000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget bör enligt min mening inte tillämpas för förevarande 
anslag. Däremot bör den besparing om 265 000 kr.. som beräknats under 

bibliotekets förvaltningskostnadsanslag. tas ut här. (I. 2) 

Som jag nyss har berört under föregående anslag anser jag att medel för 

punktskriftsnämndens verksamhet, 135 000 kr., bör överföras från tal

boks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) förvaltningskostnadsanslag till 

förevarande anslag. Enligt min mening bör medlen även få användas till 

andra förvaltningskostnader i samband med nämndens verksamhet. (7) 

TPB bör i likhet med föregående år ges ett bemyndigande att under 

budgetåret 1989/90 fä lägga ut beställningar av talböcker. punktskriftsböc

kcr och informationsmaterial som kommer att belasta anslaget budgetåret 

1990/91. Jag föreslår att bemyndigandet får avse ett belopp om högst 8,4 
milj. kr. (8) 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att biträdande socialministern 

tidigare i dag under femte huvudtiteln. anslaget G 7. Kostnader för viss 

verksamhet för handikappade. föreslagit att ett bidrag om 1.5 milj. kr. 

skall anvisas för genomförande av ett särskilt punktskriftsprojekt inom 
Synskadades riksförbund. 

TPB har som bidrags- och tillsynsmyndighet för Sveriges dövas riksför

bund (SDR) personalkostnader i samband med information om och kata

logisering av videogram på teckenspråk samt för det administrativa arbe
tet. Innevarande budgetår får högst 35 000 kr. av bidraget till SDR:s video

verksam het användas för TPB:s kostnader i samband härmed. Även för 
budgetåret 1989/90 bör en del av bidraget till SDR:s videoverksamhet fä 
användas för detta ändamål. Även andra producenters videogram bör då 
tas med i arbetet med information och katalogisering. Det bör vara rege
ringens uppgift att efter förslag från TPB ange ett högsta belopp för 

ändamålet. ( 11) 
För att kunna planera verksamheten på lång sikt och samtidigt få en 

bättre överblick över de statliga insatserna på såväl TPB:s som SDR:s 

område krävs ingående studier av verksamheterna som kan ligga till grund 

för regeringens överväganden om framtida stödinsatser. Jag avser därfor 

att senare föreslå regeringen att ge TPB i uppdrag att senast i anslutning till 

sin anslagsframställning för budget<irct 1992/93 komma in med en fördju

pad redovisning av dessa områden och eventuella förslag till förändringar 

av stöd insatserna inför perioden 1992/93-1994/95. 
TPB:s framställning i övrigt föranleder inga åtgärder fran min sida. (3. 

4, 5. 6. 9, JO) 

Vid min medclsberäkning har jag räknat med viss kompensation för 

prisutvecklingen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbibliote

ket det beställningsbemyndigande om 8.4 milj. kr. för budgetåret 
I 990/91 som jag har förordat, 

2. till Talboks- och punktskr(tisbih/ioteket: Produktionskostnader 
för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 35 612 000 

kr. 

G 1 7. Bidrag till Svenska språknämnden m. m. 

1987/88 Utgift 
I 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 764000 1 

I 772000 1 

2 320000 
1 Tidigare anslaget G 19. Bidrag till Sv<:nska språknämnden. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 14 000 kr. inte ställts till Svenska 
språknämndens disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Från anslaget utgår medel till löner för föreståndare och fem forsknings
assistenter vid nämndens sekretariat. Vidare utgår bidrag till vissa kostna
der för lokaler och expenser samt projektet Terminologiskt utvecklingsar
bete på invandrarspråk. Övriga kostnader täcks av anslag från olika fon
der. prenumerationsavgifter för tidskriften Språkvård, m. m. 

I. Lönekostnader 
1 Hidrag till lokal- och kontorskost

nadcr 
3. Terminologiskt utYccklingsarbctc pil 

invandrarsprak 
-1. Bidrag till SYcrigcfinska spr:'tk

nämndcn 

1988/89 

I 380000 1 

222000 

170000 

1385 000)~ 

1772000 

lkräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 132000 

+ 9000 

I 7000 

+-100000 

+548000 

'AY angivet belopp har 1-1000 kr. inte ställts till S\'cnska spr;iknämndcns disposi
tion till följd aY tillämpandl'l aY en utgiftsram. 
~För budgctdn:t 1988/89 anYisat under anslaget H 5. Bilateralt nordiskt kultursamar
bl'lc m. m. 

Swnska språknämnden och s,·erigefinska språknämnden 

I. Huvudförslag för Svenska språknämnden 33 000 kr. 
2. För budgetåret I 989/90 beräknar Svenska språknämnden en bespa

ring med 2 %, vilken tas ut dels på anslagspostcn l. Lönekostnader. dels på 
anslagsposten 2. Terminologiskt utvecklingsarbete på invandrarspråk. 

3. Svenska språknämnden anhåller om medel för ytterligare två statligt 
reglerade forskningsassistenttjänster ( + 360 000 kr.). Nämnden föreslår 
även att personalen i övrigt ges statligt reglerade tjänster. 

4. l budgetpropositionen 1985 (prop. 1984/85: I 00 bil. I 0 s. 554) redovi-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. l 0 
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sades att Svenska spraknämnden hade förklarat sig villig att lämna en Prop. 1988/89: l 00 
redoYisning av möjligheterna att hiilla nere kostnaderna för projektet Bil. I 0 
Terminologiskt utvecklingsarbetc på invandrarspråk genom att införa av-

gifter pa utskrifter från systemet. Språknämnden anför nu att de komman-

de termfortcckningarna bör kunna erhållas till självkostnadspris för att fä 
den nödvändiga spridningen. Därmed ges nämnden ingen möjlighet att 

finansiera övriga delar av projektet genom att ta ut högre avgifter för det 

distribuerade materialet. 

5. Svcrigctinska spraknämnden anhåller om en ökning av anslaget för 

personalförstärkning ( + 300 000 kr.). 

Föredragandens öwnäganden 

R iksdagcns kulturutskott har i betänkandet ( KrU 1987 /88:6) om svenska 

spriiket och datorn anfört att det är nödvändigt med konkreta åtgärder för 

att främja det svenska språket i samband med den allt större datoranvänd

ningen. Vilka åtgärder som bör vidtas kräver enligt utskottet närmare 

överväganden under medverkan av bl. a. språklig expertis och dataexper

tis. Riksdagen har givit detta till känna för regeringen (rskr. 1987/88:86). 

Svenska spraknämnden har förklarat sig villig att med beaktande av vad 

som anförts i kulturutskottets betänkande och efter samråd med andra 
sprakvårdande organ och dataexpertis lämna detaljerade och konkreta 

förslag till atgärder för att främja det svenska språket i datorsammanhang. 

Regeringen har uppdragit at Svenska språknämnden att senast den I juni 

1989 redovisa förslaget. 

För nästa budgetår bör I 743 000 kr. anvisas till kostnader för löner. 

lokaler och expenser vid Svenska språknämnden. Vid beräkningen av 
detta belopp har ett begränsat ettarigt huvudförslag tilliimpats. Anslaget 
har därutöver tillförts medel genom omprioriteringar inom medieomra
det. (l, 2) 

För projektet Terminologiskt utvecklingsarbete p;i invandrarspråk har 

jag beräknat l 77 000 kr. ( 4) 
Svenska språknämndens framställning i övrigt föranleder inga förslag 

frän min sida. (3) 

För Sverigefinska språknämnden bör 400000 kr anvisas. (5) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Srrnska spraknä11111Je11 111. 111. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 320000 kr. 
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Radio och television 

Sveriges Radio m. m. 

Föredragandens ön•n'äganden 

Inom Sveriges Radio-koncernen har en särskild studie. den s, k, SR-stu

dien. genomförts i syfte att ange förutsättningarna för koncernens verk

samhet under första hälften av 1990-talet samt ge underlag för en bedöm

ning av verksamhetens inriktning och omfattning mot bakgrund av den 

nya svenska och internationella mediemiljön, Mot denna bakgrund har 

Sveriges Radio AB inkommit med förslag om att medclsanvisningen till 

koncernen kraftigt förstärks, 

Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad, Jag avser därför att 

föreslå regeringen att för riksdagen vid 1988/89 års riksmöte lägga fram en 

särskild proposition om Sveriges Radio-koncernens verksamhet m, m, 

I Iemställan 

Jag hemställer att regeringen 

i avvaktan pa en särskild proposition i ämnet bereder riksdagen 

tillfälle att ta del av vad jag har anförL 

G 18. Kabelnämnden: Förvaltningskostnader 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigari: anslaget G 20, 

2902000 
2491000 
3131000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 17 000 kr, inte ställts till kabel

nämndens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram, 

Kabdnämnden skall enligt sin och närradionämndens instruktion 
(1988:340) pröva frågor om lokala kabclsändningar, Nämnden skall ha 

tillsyn över verksamheten med sådana sändningar och även i övrigt följa 
utvecklingen på områdcL Nämnden skall också handlägga ärenden om 
avgifter enligt lagen ( 1985: I 061) om avgifter i ärenden om lokala kabel
sändningar samt pröva frågor om bidrag enligt förordningen (1985: I 065) 
om statsbidrag till lokal program verksam het Kostnaderna för kabelnämn

dens verksamhet finansieras helt med avgifter. 

l, Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

1 Lokalkostnadtr 
3, Anskaffning av inn:d

ning och utrustning m, nL 

1988/89 

2325000 1 

(I 718000) 1 

165000 

I 000 

2491000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 626000 
(+320000) 

-'- 14000 

oL 

-r640000 

1 Av angivet belopp har 17000 kL inte ställts till kabclnämndcns disposition till 
följd av tillämpandt·t :1v en utgiftsrani, 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Inkomster vid kabclnämnden. som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under rubriken 2544 Avgifter i ärenden om lokala kabelsänd
ningar bcriiknas till 13.8 milj. kr. för budgetåret 1988/89 (budgettlret 
1987 /88 var inkomsterna 6.543 milj. kr.). 

Kabelnämnden 

I. Antalet tillstånd för satellitsändningar och upplåtelse av kanalutrym

me för egensändningar uppgick vid utgtlngen av juni 1988 till 260. Av 

tillstånden avsåg 139 televerket. 23 bostadsföretag. 40 privata kabel-TV

bolag och 53 bostadsrätts- och samfållighetsföreningar samt 5 enskilda 

fastighetsägare. 155 kommuner var berörda. I 5 tillstånd för egensändning

ar hade beviljats. Antalet till kabel-TV-nät anslutna bostäder med möjlig

het att ta emot satellitsändningar uppgick till ca 4 75 000 vilket motsvarar 

13 % av landets hushåll. Anslutningstakten i genomsnitt per mtinad under 

det senaste budgetåret har varit ca 16 500 mot ca 10000 året innan. 

2. Kabel nämnden föreslår att någon besparing i enlighet med huvudfor

slaget inte görs. En besparing skulle framtvinga en minskning av persona

len och leda till att nämnden inte kan fullgöra ålagda arbetsuppgifter. 

3. Under budgetåret 1987/88 inrättades en tidsbegränsad arvodestjänst 

för en juridisk expert. finansierad med särskilda, av regeringen anvisade 

medel. Kabel nämnden begär nu att tjänsten permanentas ( + 281 000 kr.). 

Nämnden redovisar också ett stort behov av personal vid det med närra
dionämndcn gemensamma kansliet och understryker vikten av att närra

dionämndens yrkande om en sådan personalförstärkning tillgodoses. 

4. I övrigt föreslås för löner och övriga förvaltningskostnader en ökning 

med 410 000 kr. Bl. a. begärs förstärkta resurser för driftskostnader för 
ADB. för resor samt ersättning för förlorad tjänstebrevsrätt. 

5. Kabclnämndcn har preliminärt beräknat vilka kostnader som upp
kommer i samband med flyttning av kansliet till nya lokaler ( + 645 000 
kr.). 

Föredragandens Ö\·cnäganden 

Sammanlagt bör anslaget höjas med 640 000 kr. Jag har beräknat medel för 
att kabclnämndens behov av juridisk expertis skall tillgodoses. Jag har 

också tagit hänsyn till behovet av en viss allmän förstärkning. Jag har 

vidare i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten för kabelnämndcn före

slås slopad fr. o. m. den 1 juli 1989. Vid min mcdelsberäkning har jag inte 

tilliimpat huvudforslaget. Anslagshöjningen täcks av beräknade inkoms

ter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kabdnä11111dc11: Färraf111i11gskostnader för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 131 000 kr. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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G 19. Kabdnämnden: Stöd till lokal programvcrksamhet 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1 989/90 Förslag 
1 TidigarL' anslaget (i 21. 

1 040000 
I 000000 
1000000 

Reservation 428000 

Från anslaget utgår stöd till lokal programverksamhet i enlighet med 

bestämmelser i förordningen ( 1985: 1065) om statsbidrag till lokal pro

gram verksam het. 

Kabel nämnden 

Kabelnämnden har under budgetåret 1987/88 beslutat om bidrag till 16 
mottagare med sammanlagt I 320 000 kr. För budgetåret 1989/90 föreslas 

att anslaget höjs till 1 500000 kr. ( + 500000 kr.). 

Föredragandens övt-rväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kabl'/11ä11111de11: S!iid !il! lokal 11rogra111l'erksa111hl'l för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag pä I 000000 kr. 

G 20. Närradionämnden 1 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 
1 Tidigarl' anslagl'l Ci 22. 

3 296 000 
2 599000 
3 428 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 19 000 kr. inte ställts till närra
dionämndcns disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Närradionämnden skall enligt sin och kabclnämndens instruktion 
( 1988: 340) pröva frågor om närradio och ha tillsyn över närradioverksam
heten. Nämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt förord

ningen ( 1984:463) om avgifter i ärenden om närradio. Kostnaden för 

närradionämndens verksamhet finansieras helt med avgifter. 

Prop. 1988/89:100 

Bil. 10 
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I. Fi"irvallningskostnader 
(diirav lönekostnader) 

2. 1.,1kalknstnader 
3. Anskaffning a' inrl'dning 

od1 utrustning m. m. 

:?. 378000 1 

(I l'7.Hlllll)' 
220000 

I 000 

2599000 

lkräknad ändring 
1989190 

Föredraganden 

+812000 
( +424000) 
+ 17000 

of. 

+829000 

'Av angivet hrl(lpp har 19000 kr. intl' stiillt> till närradinnämndrns disposition till 
följd av til!Limpandct av .:n utgiftsram. 

Inkomster vid närradionämndcn. som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under rubriken 2545 Närradioavgifter beräknas till 3. 4 milj. kr. 
för nästa budgetår (budgetåret l 987 /88 var inkomsterna 2. 765 milj. kr.). 

Närradionämnden 

l. I juli 1988 var 128 sändare i drift. Tillstånd fanns för sändare på 
ytterligare 24 orter. Antalet tillståndshavare var 2 345. Sändningstiden 
uppgick till 184 800 timmar under år 1987. För budgetåret 1988/89 räknar 
nämnden med minst 219 000 sändningstimmar. 

2. Mot bakgrund av att verksamheten fortfarande befinner sig i ett 
uppbyggnadsskcdc och är under stark expansion föreslår närradionämn
den att någon besparing enligt huvudförslaget inte görs. En sådan bespa
ring skulle framtvinga en minskning av personalen och bl. a. leda till en 
oacceptabel förlängning av handläggnings- och bcslutstiderna. 

3. Närradioniimndcn föreslår för budgetåret 1989/90 en personalför
stärkning med två tjänster, en assistent för tids- och tillståndsärendcn och 
en byrådirektör för tillstånds- och tillsynsärenden samt nämndernas ge
mensamma administration ( + 331 000 kr.). 

4. I övrigt föreslås för löner och övriga förvaltningskostnadcr en ökning 
med 703 000 kr. Bl. a. begärs förstärkta resurser för driftskostnader för 
ADB. resor. information samt ersättning för förlorad tjänstcbrcvsrätt. 

5. Närradionämnden har slutligen preliminärt beräkn~a vilka kostnader 
som uppkommer i samband med flyttning av kansliet till nya lokaler 

( + 855 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör höjas med 829 000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn till närra
dionämndens behov av en tidsbegränsad personalförstärkning för tillsyns
och sändningstidsärenden och av en viss allmän förstärkning. Jag har 
också i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrättcn föreslås slopad för närra
dionämndcn fr. o. m. I juli 1989. Vid min mcdclsbcräkning har jag inte 
tillämpat huvudförslaget. Anslagshöjningen täcks av beräknade inkoms

ter. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Ilemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Närradio11ämnde11 för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 3 428 000 kr. 

G 21. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland 

1989/90 Nytt anslag (förslag) I 0 7 I 8 000 1 

1 för innevarande budgettlr gäller att medel för ifrågavarande ändamål har anvi
sats dels under anslaget G 23. Sändningar a\· finländska tckvisionsprogram 
(I 400000 kr.). dels p:i tilläggsbudget under anslag..:! G 24. Utbyte av TV-sändningar 
mellan Sverig..:och Finland (4056000 kr.). 

Frän anslagen Sändningar av finländska televisionsprogram samt Utby

te av TY-sändningar mellan Sverige och Finland har dels medel anvisats 

till televerket för tekniska kostnader. dels bidrag för sändningsverksamhe

ten lämnats till tillståndsinnehavaren. Televerkets medclstilldelning avser 

dels utsändning av ett finländskt TY-program i Sverige. dels tillhandahål

lande och överföring av ett svenskt TY-program till Finland. 

Utsändningen av ett finskt program i Sverige sker med stöd av lagen 

( 1986: 3) om rundradiosändning av finländska tclevisionsprogram. Rege

ringen får för tiden intill utgången av år 1989 medge rätt till rundradio

sändning fran radiosändare av televisionsprogram i radio- eller trådsänd

ning från Finland. 

Regeringen har den 22 december 1988 meddelat Riksförbundet Finska 

Föreningar i Sverige tillstånd att också under år 1989 bedriva sådana 

sändningar. Som villkor för tillståndet gäller bl. a. att en sändare i Nacka 

med viss räckvidd skall användas. att sändningarna skall ske i en kanal. att 
sändningarna skall bestå av vidaresändning av program som samtidigt 
sänds eller kort dessförinnan har sänts i Finland av Oy Ylcisradio Ab samt 
att sändningarna inte fär innehålla kommersiell reklam. 

l. Tck\'l·rkct for 
tekniska kostnader m. m. 

1 Bidrag till Riksförbundet 
finska Föreningar i 
Sverige för sändnings
l'erksamhet 

1988/89 

4 !45000 1 

I 311 OOOc 

5456000 

lkr~iknad ändring 
1989/llO 

Föredraganden 

+ 3 951 000 

+ 1.11l000 

. 5 262 000 

1 För budgct::iret 1988/89 anvisat under anslaget Ci 23. Sändningar av tinliindska 
tcle,isionsprogram och anslaget G 24. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och 
Finland. 
~För budgetaret 1988/89 anvisat under anslag..:! (i 24. Utbyte av TV-sändningar 
mcllan Sverige och Finland. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Tele,·erket 

För budgetåret 1989/90 behövs dels I 500 000 kr. för utsändning av ett 
finskt program över Storstockholm, dels 6 612 000 kr. för tillhandahållan

de och överföring av ett svenskt TV-program till Finland. Televerket har 

den 22 december 1988 i en skrivelse kompletterat anslagsframställningen. 

Sammanlagt begär televerket 8 112 000 kr. ( + 3 96 7 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

l prop. 1988/89: 25 (bil. 5 s. 19-21) lade regeringen fram förslag om att 

utvidga det nuvarande TV-utbytet mellan Sverige och Finland. Dels före

slogs att Sverige skulle tillhandahålla och överföra ett svenskt TV-program 

till Finland, dels att Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, som är 

innehavare av tillståndet för de finländska sändningarna över Storstock

holm, skulle få bidrag för sin sändningsverksamhet. Därmed skulle det 

föreliggande TV-utbytet bekostas på likställda villkor mellan de två med

verkande länderna. Riksdagen (KrU 1988/89: 8, rskr. 16) godtog förslagen. 

Sändningarna av en finländsk TV-kanal över Storstoekholm har därige

nom sedan den I december 1 988 haft sin motsvarighet i en svensk TV

kanal över Helsingforsområdet. 

De positiva erfarenheterna från den hittillsvarande försöksverksamhe

ten i Sverige gör det naturligt att diskutera formerna för den fortsatta 
verksamheten. Jag anser det vara angeläget att frågan om hur man i 

framtiden kan utsträcka tillgången av den finländska kanalen till merpar

ten av de finsktalande hushållen i Sverige studeras närmare. Utredningen 

(U 1987:02) om ökat TV-utbyte mellan Sverige och Finland arbetar nu 
med denna uppgift. Bl. a. undersöks de möjligheter som satellittekniken 

erbjuder. 
Lagen om rundradiosändning av finländska televisionsprogram är i 

avvaktan på ett bredare nordiskt TV-satellitsamarbete tidsbegränsad 
t. o. m. den 31 december 1989. Med hänsyn till detta samt till det utred
ningsarbete som pågår. bör lagens giltighetstid förlängas med ytterligare ett 
år. Förslag härom har upprättats inom utbildningsdepartementet och bör 

fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 10.13. 
Lagförslaget rör i och för sig sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~ andra 

stycket regeringsformen. Enligt min mening är dock frågan av sådan be

skaffenhet att yttrande från lagrådet skulle sakna betydelse. 

Eftersom de båda ansJagen Sändningar av finländska televisionspro

gram och Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland hänger 

nära samman bör de föras ihop till ett anslag under den senare anslagsbe

teckningen. 

För utsändning av ett finländskt TV-program över Storstockholm samt 

för tillhandahållande och överföring av ett svenskt TV-program till Fin

land bör televerket erhålla 8 096 000 kr. för tekniska kostnader m. m. 

under nästa budgetår. 
Bidraget till Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige för sändnings

verksamhet utbetalas till förbundet av regeringen. En viktig faktor vid 
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bedömningen av medelsbehovets storlek är utgangen av ännu ej slutförda Prop. 1988/89: I 00 
förhandlingar mellan tillståndsinnehavaren och företrädare för berörda Bil. 10 
upphovsrättsorganisationer. I 1990 års budgetproposition kommer jag att 
redovisa om utfallet av förhandlingarna har föranlett ändringar i stödet till 
förbundet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till 

lag om fortsatt giltighet av lagen ( 1986: 3) om rundradiosändning av 
finländska televisionsprogram, 

2. till C!hyte ar JT-sä11J11i11gar mellan Srerige och Finland anvisa 
ett förslagsanslag p:l. I 0 718 000 kr. 

G 22. Bidrag till dokumentation av medieutvccklingen 

1989/90 Nytt anslag (förslag) 348 000 

Bakgrund 

Enligt 1987 års riksdagsbeslut om forskning (prop. 1986/87:80 bil. 6, s. 
159 L, KrU 16, rskr. 262) bör fr. o. m. budgetåret 1989/90 särskilda medel 
anvisas för :l.tgärder för att förbättra underlaget för massmediepolitiska 
bedömningar och beslut. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 april 1988 tillkallades 
samma dag en särskild utredare (U 1988:05) med uppgift att förbereda 
insatser för att förbättra underlaget för massmediepolitiska bedömningar 
m. m. (Dir. 1988: 14). Utredaren överlämnade i december 1988 sina för
slag till ätgtirder i betänkandet (SOU 1988: 52) Att följa medieutveekling
en. 

I forskningspropositionen anges den ekonomiska ramen för en fullt 
utbyggd verksamhet till totalt 750000 kr. i 1987 års kostnadsläge. 

Utredningen om åtgärder för att förbättra underlaget för 
massmediepolitiska bedömningar m. m. 

Utredaren har kartlagt aktuella bevaknings- och dokumentationsinsatser 
inom det massmediepolitiska området som görs inom sttväl den offentliga 
som den privata sektorn. Utredaren föreslår att medel under budgetåret 
1989/90 anvisas den svenska avdelningen av Nordiska dokumentations
centralen för Masskommunikationsforskning (NORDICOM) för bidrag 
till information om forskningsresultat och till insamling och bearbetning 
av mediestatistik. 

:--:ORDICOM förutsätts få stor självständighet vid fördelningen av med
len mellan personal och omkostnader. 

De ytterligare insatser som utredaren föreslår för tiden fr. o. m. budget- 461 



aret 1990/91 bör omfatta dokumentation av bl. a. debatt om medieutveck
lingen samt av den tekniska utvecklingen på medieområdet. För ändama

let föreslås en förstärkning av resurserna till antingen kabelnämnden eller 
arkivet för ljud och bild (ALB). 

Enligt utredaren är en remissbehandling av förslagen avseende budget

året 1989/90 inte erforderlig. Däremot bör förslagen avseende den andra 

etappen remissbehandlas. 

Föredragandens ÖYcn·äganden 

Den särskilde utredaren med uppgift att förbereda insatser för att förbättra 

underlaget för massmediepolitiska bedömningar m. m. har i betänkandet 

(SOU 1988:52) Att följa medieutvecklingen lagt fram förslag om hur 

underlaget för massmediepolitiska bedömningar skall förbättras. Försla

gen fran utredningen avseende tiden fr. o. m. budgetåret 1990/91. dvs. den 

andra etappen. har därefter remitterats till berörda organ. Efter remissom

gångens slut avser jag att återkomma till regeringen med förslag om hur en 

fullt utbyggd verksamhet skall utformas. 

För budgetåret 1989/90 har utredaren föreslagit att den svenska avdel

ningen av Nordiska dokumentationscentralen för Masskommunikations

forskning (NORDICOM) anvisas medel för bidrag till information om 

rorskningsresultat och till insamling och bearbetning av mediestatistik. Jag 

tillstyrker rörslaget och har beräknat ett belopp om 348 000 kr. för detta 
ändamål. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresl:ir riksdagen 
att till Bidrag till doku111c111a1io11 ar medicutrl'Ck!ingen för budget

arct 1989/90 am isa ett rcservationsanslag på 348 000 kr. 
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H. INTERNATIONELLT KULTURELLT 
SAMARBETE 

Utbildningsministern anför 

.·lflmänt 

En växande internationalisering präglar samhällslivets olika omraden. 
Inte minst är detta tydligt inom kulturliv. utbildning och forskning. Denna 

internationalisering. i form av utbyte och kontaktskapande. är av grund

läggande betydelse för förnyelse och utveckling. Den internationella jäm

förelsen t1irblir tillika en måttstock på vitalitet och kvalitet i kulturliv. 
utbildning och forskning. 

Den europeiska integrationsprocessen har i särskild grad kommit att 
fokusera debatten om samhällets internationalisering till att handla pri

märt om den Europeiska Gemenskapen (EG). Även mGd erkännande av 

den betydelse EG:s ut veckling har också för svensk utbildning och forsk

ning - och i någon man för vårt kulturliv - finns det anledning att 

framhålla att den internationalisering som pågår måste inbegripa också 

anda ländcrgruppcr och kulturkretsar. I det europeiska perspektivet måste 

uppmärksammas också de östeuropeiska staterna. I ett utomeuropeiskt 

perspektiv förblir Nordamerika. särskilt USA. av utomordentlig betydelse 

för utvecklingen av kulturliv. utbildning och forskning. Stillahavs-områ

dct. särskilt Japan. och den arabisk-islamiska länderkretsen kommer att fä 
växande betydelse också för vårt land. 

Betydelsen av detta breda och flerdimensionella synsätt på inkrnationa

liscringsprocessen har illustrerats i några av de utredningsförslag som 

under år 1988 lämnats i fråga om skolans. högskolans och kulturlivets 
internationella kontakter och samarbete. Skolöverstyrelsen (SÖ) har på 

regeringens uppdrag utarbetat ett handlingsprogram för skolväsendets 

fortsatta internationalisering. Statsrådet Göransson har i inkdningen till 

littera R. Skolväsendet närmare redovisat sina bedömningar med anled
ning av SÖ:s förslag. 

Universitets- och högskoldmbetet (lJHÄ) har i sin anslagsframställning 
för budgetåret I 989/90 vidareutvecklat förslag till högskolans fortsatta 
internationalisering. med utgångspunkt i den kartläggning av hittillsvaran
ck arbete som LJHÄ genomförde år 1987. Jag har under avsnitt D 6. Vissa 
särskilda utgifter inom högskolan m. m. kommenterat LJHÄ:s förslag och 
redovisat mina bedömningar. 

Regeringen uppdrog i december 1986 :it en särskild utredare att göra en 

översyn av de statliga insatserna inom det svenska kultur- och informa

tionsutbytet med utlandet (LID 1986:2). Utredaren har under dr 1988 redo

visat sina förslag i betänkandet Sverigeinformation och kulturutbyk (SOU 

1988:9). Betänkandet har därefter varit föremål för remissbchandling. För

slagen bereds f. n. inom regeringskansliet. 

De förslag till fortsatta insatser för kulturlivets. skolans och högskolans 

internationalisering som under år 1988 redovisats ger en god grund för 
bedömningar om de långsiktiga målen och prioriteringarna. Detta är en 

beredningsproeess där i första hand de i verksamheten engagerade måste 
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ta del. Huvuddelen av allt kulturutbyte och utbildningssamarbctc sker Prop. 1988/89: I 00 
genom direkta initiativ från de närmaste berörda. Statsmakternas roll och Bil. I 0 
uppgift i denna process är att medverka i preciseringen av mål och priori-

teringar, att aktivt verka för att hinder för utbyte och kontakter undanröjs. 

samt att underlätta det internationella samarbetet genom bl. a. initicrings-

rcsurscr. 

Nordt'n 

Den nordiska kulturgemenskapen och de uttryck den fått i praktiskt sam

arbete på kulturområdet är unik. De nordiska ländernas kulturgemenskap 

är en viktig förutsättning för samarbetet också på andra omd\dcn och för 
det vardagliga samarbetet i hela Norden. 

För att kunna delta i ett internationellt kulturutbyte krävs en egen stark 

kulturidentitet. Genom det nordiska samarbetet stärks och berikas de 

enskilda ländernas kultur och tillsammans utgör vi en viktig del av den 

internationella kulturella scenen. 
En kulturhandlingsplan för att stärka den nordiska kulturgemenskapen 

och engagera flera i det nordiska samarbetet på kultur-. utbildnings- och 

forskningsområdcna presenterades av Nordiska ministerrådet (kultur- och 

utbildningsministrarna) i samband med Nordiska rådets session i Oslo våren 
1988. 

Kulturhandlingsplanen har under hösten 1988 fastställts av ministerrå

det och förverkligandet av planen inleds under år 1989. I den nordiska 

kulturbudgeten som beslutades av ministerrådet i november 1988 har 

medel avsatts för att främja kulturutbytet, öka språkförståelsen och för att 

stimulera rörligheten inom utbildningsområdet. Hög prioritet ges åt det 
s. k. NORDPLUS-programmct (Nordiskt Program for Lacrare. Uddannel
sesogcndc och Studcrende) som syftar till att främja studerande- och 

lärarutbytet i Norden. 
Samarbetet mellan de nordiska länderna är sedan gammalt väl etablerat 

och omfattar o!Tentliga myndigheter på alla nivåer, likaväl som folkrörel
ser och privata företag. En central uppgift för ministerrådet är att på olika 
sätt stödja detta rika och vittförgrenade samarbete bl. a. genom att undan

röja hinder som fortfarande existerar mellan de nordiska länderna för en 

fri rörlighet av personer. Särskilt angeläget är att åstadkomma en nordisk 

utbildningsgcmenskap i den meningen att utbildningsinstitutionerna i de 

olika länderna står öppna på i princip samma villkor för samtliga stude

rande i Norden. Vidare att utbildningar och examensbevis har giltighet över 

hela den nordiska arbetsmarknaden. Som en konkret åtgärd för att stärka 
ut vecklingen av en nordisk utbildningsgemenskap har jag, som jag redovisat 

i det. föregående. avsatt 2 milj. kr. för att stimulera kommunerna att ta emot 
gymnasieelever från de andra nordiska länderna (anslaget B 19. Bidrag till 

driften a' gymnasieskolor). 
Det nordiska samarbetet omfattar i stort sett alla de områden som 

upptas i EG:s vitbok om den inre marknaden. Integreringen mellan de 

nordiska länderna har i vissa avseenden kommit längre än mellan de tolv 

EG-ländcrna. I andra avseenden är det nordiska samarbetet mindre långt- 464 



gående. Jag ser det som en viktig uppgift för ministerrådet att följa utveck

lingen inom EG och utarbeta underlag för att kunna bedöma hur de 
nordiska integrationssträvandcna förMller sig till motsvarande utveckling 

inom EG. 

Europeiskt k11/1ur-. 111bildnings- och.f(1rskni11gssa111arhete 

EG:s mycket betydande satsning på utbildnings- och forskningssamarbete 

innebär för Sverige både en möjlighet och en utmaning. Intensifieringen 

av internationellt samarbete inom utbildning och forskning skapar nya och 

bättre förutsättningar också för vårt land. Ett aktivt deltagande i ECi:s 
utbildnings- och forskningsprogram förutsätter tillika betydande egna an

strängningar. bl. a. i form av ett ökat utbud av kurser med undervisningen 

bedriven på främmande språk, i första hand engelska. 
Det är min uppfattning att Sverige så långt möjligt skall delta i full skala 

i EG:s utbildnings- och forskningsprogram. En snabb och stegvis utbygg

nad av vårt deltagande i forskningsprogrammcn sker f. n. Under år 1989 

kommer Sverige att gå in som fullvärdig deltagare också i det s. k. SCI

ENCE-programmet (A Programmc Plan to Stimulate the International 

Coopcration and lntcrchange Needcd by Europcan Research Scientists), 

som syftar till forskningssamarbetc och utbyte av forskare och forskarstu

dcrandc. Under år 1989 beräknas förhandlingar kunna inledas om svenskt 

deltagande i COMETT-programmct (Community Action Programmc in 

Education and Training for Technology). som syftar till utbildningssamar

betc mellan universitet och näringsliv. Något senare torde det bli aktuellt 

att inleda förhandlingar om deltagande i det s. k. ERASMUS-programmet 

(thc European Community Action Scheme for thc Mobility of Univcrsity 

Students). som syftar till universitctssamarbctc och studerande- och lärar

utbyte. Detta eftersom EG-kommissionen inte väntas komma med förslag 

till framtida utformning av det programmet förrän under senare delen av 

år 1989. 
Andra delar av EG:s utbildningsprogram som särskilt kommer att upp

märksammas gäller arbetet med att främja erkännandet av examina från 

såväl yrkcsutbildning som högre utbildning, samt arbetet med att stärka 
spr:ikutbildningcn i skola och högskola. 

Riksdagens beslut våren 1988 att tillåta svenska studerande att ta med 
sig sina studiemedel vid studier utomlands kommer att väsentligt undcr
liitta ett svenskt deltagande i bl. a. EG:s utbildningsprogram. Regeringens 

uppdrag till Svenska institutet att bygga upp ett centrum för information 

om studier utomlands är en annan viktig förberedelseåtgärd. 

Den stora betydelse som EG tillmäter utbildning och forskning, och de 

resurser som satsas. har givit förnyad näring åt debatten inom andra 

europeiska samarbetsorgan om mål och prioriteringar. 

EG-samarbctcts utveckling och ett växande intresse från skilda östeuro

peiska stater att delta i västeuropeiskt kultur- och utbildningssamarbete 

har för Europarådet inneburit nya utmaningar och samtidigt i viss mån en 

identitetskris. 
På svenskt initiativ har Europarådets kommittc för utbildning och kul-

30 Niksdagl'n JC)SS/89. I sam!. Nr {(JO. Ni/aga 10 
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tur påbörjat ett långsiktigt projekt med internationell examination av 
medlemsländernas kulturpolitik. Syftet är att möjliggöra för resp. land att 
bedöma de egna kulturpolitiska insatserna i ett internationellt perspektiv. 
Frankrikes kulturpolitik granskades med hjälp av en internationellt 
sammansatt expertgrupp under år 1987. Under år 1989 granskas Sveriges 
kulturpolitik på motsvarande sätt. 

Som statsrådet Göransson tidigare anfört pågår, som ett led i att förstär
ka samarbetet på det massmcdiapolitiska området i Europa, sedan några 
år ett arbete inom Europarådet med en konvention om gränsöverskridan
de TV-sändningar. På svensk inbjudan anordnade Europarådet en minis
terkonferens hösten 1988 i Stockholm för att diskutera europeiska mass
mediafrågor och möjligheterna att fullfölja arbetet med denna konvention. 

Konferensen blev framgångsrik och möjligheterna att inom kort slutföra 
konventionsarbctet synes vara goda. 

Sverige har inte tidigare kunnat ansluta sig till Europarådets konvention 
om utbetalande av hemlandets studiestöd för studier utomlands. Det nya 
studiemedelssystem som trädde i kraft den I januari 1989 öppnar möjlig
heter för svenska högskolestuderande att studera utomlands med bibehåll
na studiemcdelsförmåner. Därmed är det nu möjligt för Sverige att ratifi
cera konventionen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag 

om detta. 
Som ett uttryck för viljan att stärka det europeiska samarbetet på utbild

ningsområdet arrangerade U ncsco hösten 1988 en europeisk utbildnings
ministerkonferens. Enighet rådde om vikten av att stärka· högskolesamar

betet i Europa och att underlätta ett fritt utbyte av lärare och studerande. 
Betydelsen av Unescos konvention om betygsekvivalens på den högre 
utbildningens område framhölls. 

Även det pågående uppföljningsmötet inom ESK-processen (konferen
sen om säkerhet och samarbete i Europa) i Wien förefaller ha förutsätt
ningar att nå enighet om ökad samverkan i Europa på kultur- och informa
tionsområdena. Slutdokumentet från uppföljningsmötet kan komma att 
innehålla beslut om ett informationsforum redan under år 1989 liksom ett 
symposium om beskydd av kulturarvet under år 1990 eller år 1991. 

Utgäende frän bl. a. erfarenheterna från den av OECD år 1988 arrange
rade konferensen om utbildning och ekonomisk tillväxt har organisationen 
identifierat ett antal verksamhetsområden som prioriteras av medlemslän

derna. 
Den roll vuxenutbildningen spelar för ekonomisk utveckling och möjlig

heterna att upprätthålla en flexibel arbetsmarknad med full sysselsättning 
understryks i OECD:s verksamhetsprogram. Studier kommer att genomfö
ras av såväl formell vuxenutbildning och den utbildning som bedrivs i 
företag och myndigheter som av den högre utbildningens möjligheter att 
bidraga till den sociala och ekonomiska utveckling som nu pågår. Organi
sationen framhåller särskilt vikten av åtgärder för att höja kvaliteten och 
elTektiviteten i utbildningen. Andra mal är att åstadkomma ett ur social 
synvinkel jiimnare fördelat utbud av utbildningstillfällen samt att tillvara
ta både ekonomiska och mänskliga resurser på ett effektivare sätt i ett 
samhälle under omstrukturering. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

466 



Unesco 

Sverige är under åren 1985- 1989 medlem av Unescos styrelse och inne

har numera också vice ordförandeposten för den europeiska regionen. 

Avgörande beslut rörande bl. a. Uncscos framtida programinriktning kom

mer att fattas vid den 25:e generalkonferensen hösten 1989. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till Sveriges ökade ansvar i 

organisationen finner jag det angeläget att för riksdagen än en gång samlat 

anmäla vissa frågor rörande Unesco. 

Den aktuella medelfristiga planen för åren 1990-1995 kommer inte 

bara att styra programinriktningen utan också att påverka beslutsorganens 

funktioner och sekretariatets arbete. Viktiga förberedande beslut för den 

medelfristiga planen har fattats av styrelsen under år 1988. Det nära 

samarbetet med övriga nordiska länder i program- och budgetfrågor har 

fortsatt. 

En huvudfråga för höstens generalkonferens blir att nå enighet om 

prioriteringar inom programmet. Dessa kommer att diskuteras mot bak

grund av såväl alla medlemsstaters intresse att de länder som lämnat orga

nisationen skall återgå till denna som u-ländernas fruktan att ensamma 

behöva betala priset för en ökad programkoncentration. Det förnyade in

tresset för europeiskt samarbete inom Unesco är också en utgångspunkt för 

de avvägningar som måste göras. 

I december 1986 beslöt Förenta Nationernas generalförsamling att för

klara perioden 1988- 1997 för ett internationellt kulturårtionde. Unesco 

har samordningsansvaret för verksamheten, i vilken alla FN:s medlems

länder och alla organisationer inom FN-systemet förväntas delta på olika 

sätt. Planering av den svenska insatsen under kulturårtiondet pågår f. n. 

inom utbildningsdepartementet. Jag avser inom kort att återkomma till 

regeringen med förslag i denna fråga . 

. 4 ml agst ek 11 i.1ka förä ndri llK(Jr 

Bidrag till bilateralt nordiskt kultursamarbete har tidigare beräknats under 

anslaget H 5. Som framgått i det föregående har de olika anslagspostcrna 

under detta anslag förts över till de littera och anslag till vilka de har en 

saklig anknytning. Anslaget H 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

föreslas därför upphöra. Motsvarande förändring föreslås också i fråga om 

vissa anslagsposter under anslaget H I. Kulturellt utbyte med utlandet. 

Förslaget innebär att i framtiden endast sådana anslagsposter som berör 

flera sakområden eller Svenska institutet tas upp under littera H. 

De bidrag som lämnas till institutioner utomlands föreslår jag samlas 

under anslaget H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet m. m. 

Jag föreslar att eventuella reservationer vid utgången av juni 1989 på de 

ÖYcrförda anslagen skall tillföras de anslag resp. anslagsposter till vilka 

medlen förts. De reservation.er som kan finnas på kvarvarande anslag 

under littera H bör föras till anslaget H I. Kulturellt utbyte med utlandet, 

anslagsposten Till regeringens disposition. 

Jag har samrått med statsrådet Göransson om dessa anslagstckniska 

förändringar. 
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Vad avser den särskilda budgeten för det internationella utbildnings
och kultursamarbetet föreslår jag i det följande i huvudsak endast sådana 

nya :itaganden som har kunnat finansieras genom omprioriteringar mellan 
hclintliga anslag eller anslagsposter. 

H 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 885 000 
8 873000 
9090000 

I. Statrns kulturr<id fi.ir internatio
ndlt kulturutbvte 

, Svenska instill;tet tlir 
a) int.:rnationdlt kulturutbyte 
bl viss stipendie\'erksamhet 
c·) integrerad utlandsut-

bildning (l lJ lJ) 
dl inform;tion;;- och 

dokumrntationsccnt rum 
:1. Skcilöverstvn.:lsen for 

internatio1iellt utbyte· pi1 
skolans omradc 

4. Svenska studenthemmet 
i Paris 

5. Niimndrn för svc·nsk
amerikanskt forskarutbytc 
( Fulhright-kommissionrn) 

6. Riksfö1~eningen Sverige
kontakt 

7. 1-olkrörds..:rnas internationell::! 
kulturkontakter 

Sl"l'11ska.li.in·11i11~,·11 S11rd<'11 

S. Fiir<'ningt'ns a//111ä1111a 
\'nksamhet 

9 Fortbildning av l~irare 
i de nordiskZ1 spräkc·n 

I 0. Uirarutbyte mellan de 
nordiska länderna 

11. Nordiska studieut
byt.::sresor för skolungdom 

12. Stip..:ndi..:r till 
svenska gymnasieskol
ele\'.;r for studieresM 
i Norden 

I :1. Stipendier till 
kulturkritiker och kultur
journaliskr 

1-1. Stiprndiertill isländska 
folkhögskolcclc\·cr 

15. Kulturdlt uthvtc med 
Island · 

16. Kulturellt utbyte med 
Eiröarna 

17. Kurser 1 svenska för 
tinl~indska l~irare 

18. Stipendiertill isländska 
forskare och forskar
studnande 

Reservation 652273 

1988/89 

2 538 000 

829000 
62000 

360000 

540000 

248 000 

1544000 

:1:18000 

214000 

(I 686000)'' 

(612000)" 

(-12000)" 

(77000)" 

(125000)" 

( 36 000 )1' 

(39000)" 

(110000)" 

Beräknad ändring 
I QSQ/90 

Föredraganden 

- 2 538 000 1 

80000 
3000 

360000 

+ I 0000002 

5400003 

2480004 

94000 

92000 

- I 7%000 

+ 672000 

-,- 45000 

+ 80000 

135 000 

+ 40000 

45000 

+ 127000 
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l<J. Kurser i finska och 
svenska inom Norrboltens-
distriktl't av föreningen 
"lorden 

20. Norrbottenskretscn av 
Förrningen Norden 

} 
al I\. urs i svl'nska för 

islänningar 
b) Kurs i isländska for 

dcltag:irc frttn nordkalotten 
21. Föreningen Nordens 

institut Biskops-Arnö 
22. Svensk lektor. Rl'ykjavik 
JJ T i Il rcg.:ri ngl'll s 

disposition 

Summa 

1988/89 

(260000)'' 

(98000)" 

(200000)" 
(150000)" 

2200000 
+(338000)' 

8873000 

+ 
+ 

+ 

Beräknad ändring 
1989/90 

Förl'draganden 

276000 

105000 

400000 
150000 

l 023000 

217000 

' Beräknas under anslaget F 2. Bidrag till utn·cklingsv.:rks:imhet inom kulturomrd.
det m.m. 
'Varav 550000 kr. tidigare beräknats under anslagsposten Till rcgcringt:ns disposi
tion 
.i Beräknas under anslaget B 3. Stöd för Ut\cl·kling av skolväsendet 
4 Ber~iknas under anslaget H 4. Bidrag till svl'!lska institut i utlandet 111. 111. 

; Beräknas under anslagspostcn Till regeringl'!ls disposition 
''Tidigare beräknat under anslaget 1-1 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete 111. 111. 

'Tidigare beräknat under anslag.:! 1-1 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. 111. 

anslags posten Till regeringens disposition · 

Srenska instituter 

Institutet söker ökade medel för gästspel och utställningar utomlands. 
lntstitutet hänvisar också till kostnadsutvecklingen utomlands 

( + 1000000 kr.). 
Vidare begärs ytterligare medel för integrerad utlandsutbildning med 

hänvisning till att universitets- och högskoleämbetet inte som tidigare 

tillskjuter medel till denna verksamhet ( + 240000 kr.). 
Regeringen har genom beslut den 18 februari 1988 uppdragit åt Svenska 

institutet att påbörja uppbyggnaden av ett informations- och dokumenta
tionscentrum i syfte att främja utbytet mellan Sverige och andra länder på 
högskole- och gymnasienivå. Medel har anvisats för ändamålet innevaran
de budgetår (prop. 1987 /88: I 00 bil. 10. KrU I 7. rskr. 225 ). För den 
fortsatta uppbyggnaden begär institutet ytterligare 50JOOO kr. Vidare be
gärs 500 000 kr. för att centret skall kunna ge service !nom skolans område 
främst till gymnasieskolan samt vuxenutbildningens lärare och studeran

de. Skolöverstyrelsen tillstyrker detta i sin anslagsframställning. 

51'ensk teaterunion - Srensku TT/ 

Svensk teaterunion - Svenska ITL som är ett organ för samarbete inom 
svensk teater. har i en särskild skrivelse anhållit att medel reserveras med 
40 000 kr. per budgetår för svenskt deltagande i den vart fjärde år återkom
mande internationella scenografi- och teaterarkitckturutställningen i Prag, 
den s. k. Prag-Quadriennalen. 
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Nii 11111de11 .f i'ir s1·e11sk-a111ni ka 11sk1 ,tiJrskarutbytc (Frtlbri gh t-k1>m m issioncn) 

Nämnden hcgär en ökning av bidraget för att jämn bidragsfördclning 
mellan Sverige och USA skall kunna upprätthållas ( + 232 000 kr.). 

Rik.~{i"ire11inge11 Srerigekontakt 

För att åstadkomma balans i ekonomin och för att fä möjligheter att 
utvidga samarbetet med Svenska institutet och skolöverstyrelsen i syfte att 
utveckla och stödja svenskundervisningen utomlands genom li.tteraturför
medling begär föreningen ökade bidrag ( + 512 000 kr.). 

Sl'e11ska./Öreninge11 Norden 

En höjning av bidraget begärs för att förstärka föreningens disti"iktsorgani
sation för att sprida information om nordiskt samarbete och om grannlän
derna(+ 1314000 kr.). Föreningen framhåller också behovet av ökat 
bidrag för att förstärka ungdomsverksamheten samt för uppföljning av det 
svensk-norska samarbetsprojektet "Ny Giv" år 1988. . 

Föreningen begär vidare att bidraget till skolinriktade projekt skall ökas 
( + 888 000 kr.). Föreningen framhåller sin unika kompetens att sprida 
kunskap och förankra det nordiska samarbetet hos en bred publik och den 
roll föreningen kan spela för att förverkliga den av Nordiska ministerrådet 
under våren 1988 beslutade kulturhandlingsplanen. Skolöverstyrelsen för

ordar prisomräkning. 

Föreningen Nordens institut Hiskops-Arnö 

Ett ökat bidrag begärs för att kunna planera och genomföra nordisk kurs
och seminarievcrksamhet inom kulturområdet ( + 500000 kr.). Skolöver
styrelsen förordar prisomräkning. 

Föreningen Nordens Norrhottensdistriktjlir kurser i .1w11ska och.finska 

Föreningen begär ett ökat bidrag för försöksverksamhet med fortbildnings
kurser ( + 180 000 kr.). Skolöverstyrelsen tillstyrker + 16 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

De anslagstekniska förändringar som jag inledningsvis redogjort för fram
går av sammanställningen. 

Anslaget till integrerad utlandsutbildning (IUU) infördes budgetåret 
1985/86 som ett led i högskolans internationalisering. Bidrag till I UU
utbildning har efter ansökan från enskilda och högskolor fcirddats av en 
särskild referensgrupp vid Svenska institutet. Jag förordar att samtliga 
medel till högskolans internationalisering utgår från ett och samma anslag 
- D 6. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. - och fördelas till 
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högskolorna enligt samma principer.Jag utgår fran att de specifika behov Prop. 1988/89: 100 
som tillgodosetts med IUU-medlcn skall beaktas även med den nya ord- Bil. I 0 
ningen. 

Under anslagspostcn 2 a) har 40000 kr. reserverats för Svensk teater

unions - Svenska ITl:s deltagande i Prag-Quadriennalcn år 1991. 

I det allt ökande internationella samarbetet är det angeläget att fortsätta 
uppbyggnaden av ett informations- och dokumentationscentrum vid 

Svenska institutet. Jag har utöver de medel som anvisats på dispositions

postcn innevarande är beräknat 450000 kr. för centrets verksamhet under 

det kommande budgetåret. 

För att stödja och utveckla litteraturförmedling till svenskundervisning 
utomlands föreslår jag att bidraget till Riksföreningen Sverigekontakt ökas 

med 92 000 kr. Vidare föreslås att Riksföreningcns bidrag, liksom vissa 
andra bidrag till svenskundervisning utomlands. i fortsättningen skall 

utbetalas av Svenska institutet. 

Jag föreslår att de olika anslagsposterna till Föreningen Norden slås 
samman så att i fortsättningen ett bidrag utgår till föreningens allmänna 

verksamhet och ett annat till föreningens skol- och kulturverksamhet. Det 

bör lämnas åt Föreningen Norden att avgöra till vilka särskilda ändamål 

bidrag bör utgå. 
För ökad nordisk kulturverksam het har jag räknat med en förstärkning 

av bidraget till Föreningen Nordens institut Biskops-Arnö med 200000 kr. 

Anspråken på bidrag fdn anslagsposten Folkrörelsernas internationella 

kulturkontakter har varit mycket varierande från år till år. Jag finner det 

därför lämpligt att medel för ändamålet i fortsättningen beräknas under 

anslagsposten Till regeringens disposition. 
Medel för högskolesamarbete över Kvarken har för nästa budgetår be

räknats under anslaget D 6. Vissa särskilda utgil'ter inom högskolan m. m. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kulturl'llt utbytl' ml'd 111/andl'! för budgetåret 1989/90 anvi
sa ett reservationsanslag av 9 090000 kr. 

H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

16525000 
16015000 
20100000 

Reservation -3 249 529 

Ar 1950 anslöt sig Sverige till Förenta Nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur. Unesco (Sveriges överenskommelse med 

främmande makter 1950: 114). Enligt förordningen (SFS 1988: 1462) har 

svenska unescorådet till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant natio

nellt samarbetsorgan som enligt stadgan för Förenta Nationernas organisa

tion för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) förutsätts finnas för att 471 



samordna de viktigaste nationella organen inom Unescos område med 
organisationens verksamhet. 

Rådet skall främja LJ ncscos verksamhet i Sverige och stödja svenska 
insatser inom ramen för organisationens program. 

Medel för den upplysningsverksamhct i Sverige om Unesco, för vilken 
svenska FN-förbundet ansvarar. anvisas över tredje huvudtiteln. 

l. Arsbidrag till llnesco 
2. S\'cnska unl'scor:'.ldet för 

a) rådets möt.:n } 
b) utr.:dnings- od1 prograrn

verksamhl't 
3. Ddtagand(• i Uncscos 

gencralkonforl'ns 1989 
.:I. A \'gili till konvention om 

världl'ns kultur- och naturarv 
5. ML'dlernsa\'gift till lntnnatinnal 

Centre for thl' Studv 
ofthe Prcsl'rvation.and the 
R.:storation ofCultural 
l'ropcrty in Rome (ICCROM) 

Summa 

Srenska ll11C'.1·coratlet 

1988/89 

15 200000 

505000 

155000 

155000 

16015000 

Beriiknad ändring 
1989190 

föredraganden 

+ 3 800000 

.,. .:15000 

+ 170000 

+ 35000 

+ 35000 

+4085000 

Medlemsländernas bidrag till Unescos reguljära budget antas av general
konferensen. Vid Uncscos 24:c generalkonferens hösten 1987 fastställdes 
organisationens budget för tvåårsperioden 1988- 1989 till 
US$ 350 miljoner. Den svenska andelen kalcndcrån:t 1988 utgör 1.24 %. 
Uncscoddet uppskattar preliminärt medelsbehovet för Sveriges bidrag till 
Uncsco år 1989 till ca. 19 milj. kr. Budgeten för kalenderåren 1990- 1991 
fastställs av generalkonferensen hösten 1989. 

Unescorädet begär en ökning av bidraget för utrednings- och pro
gramvcrksamhet och för att utgivningen av Unesco-kuriren på svenska 
skall kunna garanteras. Rådet begär ökade medel för bidraget till konven
tionen om världens natur- och kulturarv samt för bidraget till ICCROM. 
Bidragen beräknas till I% av årsbidragen. 

Slutligen begär rådet 170000 kr. för deltagande i Unescos generalkonfe
rens i Paris hösten 1989. 

Föredragandens öven·äganden 

Jag har i mina beräkningar beaktat behovet av medel för uneseorådcts 

deltagande i Unescos generalkonferens hösten 1989. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fdr Sr<'ri!{l'S medlemskap i Unesco m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag av 20 I 00000 kr. 
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H 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

648000 
871000 
906000 

Reservation 106 339 

Frän anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse- och 

administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella kongres

ser och symposier. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Jag har räknat med viss kompensation för prisökningar. Anslaget bör inför 

nästa budgetår ökas med 35 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till illll:'riwtiond/a kongrl:'ssa m. m. i Svl!rigl:' för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag av 906 000 kr. 

H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

3175000 
3 552000 
8 720000 

Från detta anslag utgår för närvarande bidrag bl. a. till tre svenska icke

statliga forsknings- och kulturinstitut i utlandet. 

I. S"enska ins1i1u1e1 i Rom 
J~irav hvrL'Sk1.1s1nadcr 

1 Swnsk;; instilulet i :\thcn 
3. S"rnska forsknings

institutl'l i Istanhul fl)r lokal
kostnader 111. m. 

4. S\'cnska studL'nthL·mmet i 
Paris 

5. S\'enskhcm111l't Voks..:nåsen 
a) Lokalkosllladcr 
bl Kulturdl \t:rksamhct 

\'id hl'111met 
.:) Täcknin!!. aY underskotl 

samt inY'Cntari..:anskaffning 
( cng:! ngsan ,. isning) 

d) S"ensk-norska samar
betsfonden 

6. Hanaholm..:n, kulturcentrum 
l(ir S\'erigc och fin land 

Summa 

1988/89 

.:!819000 
I 068000 

627000 

106000 

(248000) 1 

(1417000) 2 

( 185 000)'~ 

( \ 80000)' 

(379000f 

3552000 

Hcräknad ändring 
1989/90 

föredraganden 

- 174000 
42000 

+ 43000 

+ <JOOO 

+ 270000 

.;.- J 806000 

+I 390000 

+ 700000 

- 142000 

I 5840()0 

I 5168000 

1 Tidigare beräknat under :mslaget H I. Kulturellt utbyte med utlandel 
2 Tidigare beräknar under anslagel H 5. Bilateralt nordiskt kulcursamarhete 111. 111. 
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lnstiluten 

Styrelsen för Srt'lzska institutel i Rom begär en höjning av bidraget för 
bl. a. löner. omkostnader och stipendier. Institutet begär också särskilda 
medel för en forskarassistent. Institutet hänvisar vidare till att statsbidra

gets realvärde sjunkit kraftigt och att enskilda bidrag för finansiering av 
verksamheten minskat ( + 450000 kr.). 

Institutet har under det gänga året byggts om. Som en följd härav 
kommer lokalkostnaderna att öka för vilket kompensation begärs ( + 
42000kr.). 

Styrelsen för Sl'e11ska institlllct i Athen framhåller Rom- och Athcninsti

tutens betydelse för Sveriges kulturella profil i Medelhavsländerna. Insti
tutet begär ökat statsbidrag som kompensation för allmänna kostnadsök
ningar och hänvisar till risker för underskott i verksamheten ( + 163 000 
kr.). Styrelsen framhåller det samarbete som inletts mellan de nordiska 
ländernas institut i Athen. 

Inom S1•cnska.fiJrskningsi11stitulel i Istanbu/ pågår en utredning om dess 

framtida organisation och finansiering. Institutet begär kompensation för 
kostnadsökningar ( + 9 000 kr.). 

Styrelsen för Srrnska studt'nlhemmet i Paris begär en höjning av stats
bidraget med hänvisning till valutaförändringar samt för att kunna hålla 
rumspriserna på en för studenterna rimlig nivå ( + 25 000 kr.). 

Styrelsen för Srenskhemmet Vokst'lzåsrn framhåller behovet av en re
konstruktion av Svenskhemmets förvaltning och ekonomi för att kunna 
stabilisera och utveckla verksamheten. Styrelsen betonar att detta är nöd
vändigt för att Vokscnåsen dels kortsiktigt skall kunna undvika ett under

skott. dels på längre sikt skall kunna driva en verksamhet som står i linje 
med nationalgåvans syfte. 

Styrelsen föreslår att Vokscnåsen tilldelas medel för en treårig försökspe
riod för att utveckla verksamheten. Styrelsen föreslår att medlen till egen
verksamhet ökas med 2 115000 kr. årligen. för anskaffande av nya inven~ 
taricr begärs 700 000 kr. Styrelsen begär vidare medel för ökade hyreskost
nader ( + 389 000 kr.). 

Srcnsk-11orska samarbet\f(mden begär ökat bidrag för stipendier för vis
telse på Voksenåscn ( + 55 000 kr.). 

Styrelsen för k11/1urcentre1 J!anaho/men anhåller om ökning av bidraget 

( + 205 000 kr.) för ökad extern verksamhet och framhåller att det svenska 
bidraget bör ligga i nivå med det finska. 
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Fört"dragandens Ö\'erväganden 

De anslagstekniska förändringar som jag inledningsvis redogjort för fram

går av sammanställningen. 

Jag har under anslaget beräknat medel för Rominstitutets ökade lokal

kostnader. 

lnflationstakten i Grekland har urholkat anslaget till Athcninstitutct 

varför jag tillämpat en högre prisomräkningsproccnt för detta anslag. 

Styrelsen för Svenskhemmet Voksenåsen A/S har redovisat dels akuta 

ekonomiska problem. dels problem som nuvarande förvaltningsform på 

både kort och lång sikt kan komma att föra med sig för ekonomin och 

verksamhetens innehåll. 

Det är synnerligen angeläget att Yoksenåsen snarast kommer till rätta 

med de kortsiktiga ekonomiska problemen.Jag har beräknat medel såsom en 

engangsanvisning som bidrag för att täcka nuvarande underskott samt för 

inköp av inventarier (700000 kr.). Vidare är det viktigt att finna former för 

den fortsatta verksamheten vid Svenskhemmet Voksenåsen. Jag har för det 

kommande budgetåret räknat med en förstärkning av bidraget för att ut

veckla egen verksamheten ( + 1205000). Jag har vidare räknat med att 

Svenskhemmet skall kompenseras förökade lokalkostnader ( + 389000 kr.). 

Jag har räknat med en ökning av bidraget till Hanaholmen med 205 000 

kr. 

Ht"mställan 

Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställningen hemställer 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1il/ .1Trnska i11s1i1111 i 111/a11de1 111. 111. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett anslag av 8 720 000 kr. 
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I. LOKALFÖRSÖR:JNING M. M. 
Inledning 

Fr. o. m. budgetåret 1988/89 redovisas investeringar m. m. för riksdagen i 
form av en treårsplan. Regeringens bemyndigande att själv besluta om 
utförande av byggnadsprojckt inom denna treårsplan har höjts till 50 milj. 
kr. Medel för samtliga departements investeringar beräknas under ett 
gemensamt anslag under sjunde huvudtiteln (prop. 1987/88: 100. bil. 9. 
FiU 26. rskr 338). 

Byggnadsstyrelscn är lokalhållare för högskoleenheterna. HögskvlcL'nhL'
tcrnas sammanlagda lokalinnehav uppgår till ca 2.2 milj. mc. Av lokalinne
havet är ca 86% statsägda lokaler. medan resten utgörs av förhyrda loka
ler. Högskoleenheterna disponerar under innevarande budgetår drygt 1.4 
miljarder kr. för lokalkostnade:r. vilket motsvarar ca 23% av anvisade 
medel vid högskoleenheterna. 

Under innevarande budgetår kommer följande byggnadsprojekt att ha 
färdigställts: om- och tillbyggnad för sektion kemi. etapp V, vid tekniska 
högskolan i Stockholm. ombyggnad av konsthögskolan i Stockholm. etapp 
I. och tillbyggnad av hus E för högskolan i Luleå. Sammanlagt innebär det 
en ökad lokalkostnad om ca 3.8 milj. kr. för nästa budgetår. Ökningen 
belastar anslaget D 4. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

Byggnadsstyrelscn är lokalhållare för statliga instillltioncr inom kultur-
01111iulct, såsom bl. a. Operan. Dramatiska teatern. arkiv och museer. 
Nuvarande lokalbcstimd omfattar totalt ca 310600 m". varav större delen 
utgör statsägda lokaler. Ifrågavarande institutioner disponerar under inne
varande budgetår knappt 190 milj. kr. för lokalkostnader. vilket motsvarar 
genomsnittligt 28% av anvisade medel för myndigheterna. 

För närvarande pågår en etappvis upprustning av Operan och Dramatis
ka teatern. Vidare pågår nybyggnad för ett nytt Wasamuseum i Stockholm. 

Myndigheternas förslag 

För budgetåret 1989/90 har byggnadsstyrclsen i samråd med universitets
och högskoleämbetet redovisat en lokalförsörjningsplan som tar hänsyn 
till högskoleenheternas lokalbehov oavsett om dessa löses genom en statlig 
investering eller genom förhyrning. Lokalförsörjningsplancn upptar 36 

ärenden som måste underställas regeringen. Av dessa bijr enligt byggnads

styrclsens bedömning 19 pabörjas under den närm<.1ste treårsperioden. 
Byggnadstyrelsen räknar med en medelsförbrukning om 365 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. 
Byggnadsstyrclscn har i sin lokalförsörningsplan för kultursektorn den 

närmaste femårsperioden redovisat fortsatt upprustning av teatrarna och 
museerna. 

1 den följande redogörelsen för hyggnadsstyrelsens förslag redovisas 
endast de byggnadsobjekt som kräver riksdagens godkännande för utfö
rande och för vilka byggstart beräknas kunna ske under de tre närmaste 
budgetåren. dvs. för perioden 1989/90 - 1991192. Kostnaderna redovisas i 
det följande i prisläget den 1 januari 1988 om inte annat anges. 
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l;tbildning och forskning 

Stockholm 

Nybyggnad ar mikrobiologiskt cclllrum rid karolinska in.1titllfl't. Projektet 

omfattar 3 550 m" bruksarl'a för vcrksamhctsutrymmcn och 430 m:' bruks

arca för personalutrymmen för institutionerna för virologi. tumörbiologi 

och immunologi (AIDS-forskning. cancerforskning m. m.) samt gemen

samma djurlokaler. Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen den 18 

december 1986 att projektera nybyggnaden t. o. m. bygghandlingar inom 

en kostnadsram motsvarande 112.9 milj. kr. 

Nybyggnad,li'ir sektion E rid tdrniska högskolan. etapperna Il-Il/. Re

dogörelse för projektet i sin helhet har lämnats i prop. 1985/86: I 00 (bil. I 0 

s. 551 ). Regeringen uppdrog den 26 juni 1986 at byggnadsstyrelsen att 

projektera nybyggnaderna t. o. m. systcmhandlingar inom en kostnadsram 

motsvarande 148.1 milj. kr. Regeringen lämnade utförandeuppdrag för en 

första etapp den 18 februari 1988 inom en kostnadsram motsvarande 76 

milj. kr. Resterande etapper innehåller lokaler för kurslahoratorier. läro

salar. terminalsalar och skyddsrum i byggnad 15 och restaurang. godsmot

tagning. soprum. rcprocentral m. m. i byggnad 17. Hus 15 omfattar 7 224 
mc och hus 1 7 I 810 mc bruttototala rea. 

Göteborg 

Nyhyggnadfi'ir matematiskt ce111ru111. etapp /. Byggnadsstyrelsen har redo

visat byggnadsprograrn för nybyggnad för matematiskt centrum vid Chal

mers tekniska högskola/universitetet i Göteborg. Tomten ligger i omedel

bar anslutning till Chalmersområdet. Etapp I omfattar 4420 m 2 URA:Y 

(verksamhetsarea) för sektionerna matematik och datavetenskap samt för 

Göteborgs datacentral. Kostnaderna beräknas till 93 milj. kr. 

Kulturområdet 

Nat11rhis10riska riksmusel'f inkl. 1111111i1eata. Projektet utgör den andra 

etappen av planerad modernisering och upprustning av naturhistoriska 

riksmuseet och avser de publika delarna. Regeringen uppdrog den 12 april 

1984 åt byggnadsstyrclscn att projektera etapp 2 t. o. m. bygghandlingar. 

En deletapp omfattande ombyggnad för polarmuseum m. m. är färdig

ställd. För planering och uppbyggnad av nya basutställningar under en 

tioårsperiod finns avsatt en ram under museets anslag om 50 milj. kr. i 

prisläget den I .januari 1985. Regeringen har den 17 december 1987 med

delat riktlinjer för den fortsatta planeringen av en omniteater och den 28 

april 1988 godkännt avtal avseende inköp av en omnimax-projektor (jfr 
prop. 1982/83: I 00 bil. I 0 s. 641 och prop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 553 ). 

Byggnadsstyrelsen har den I november 1988 redovisat bygghandlingar 

för etapp 2 och utreclningsskiss~r för tillbyggnad av omniteater m. m. 
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Föredragandens övenäganden 

I gällande investeringsplaner finns uppförda kostnadsramar för pågående 

och beslutade byggnadsobjekt inom utbildningsdepartementets vcrksam
hetsomdde om sammanlagt drygt 836 milj. kr. 

Med hänsyn till rådande regleringar inom byggmarknadcn kan de tid

punkter för igångsättning av byggprojekt. som jag anger i det följande, bli 

iindrade. 

Med hänvisning till tidigare redogörelser (prop. 1987 /88: I 00 bil. I 0 s. 
539 och 541) för 0111- och tillbygg11ad (Il' kungliga biblioteket beräknar jag 

kostnaderna till 225 milj. kr., varav 32 milj. kr. skall finansieras via 
byggnadsstyrelsens driftstat. En kostnadsram om 193 milj. kr. för projek

tet behöver därför föras upp i invcstcringsplanen. 

I förra årets budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. I 0 s. 539) redo

gjorde jag för förutsättningarna för en 0111- och tillbyggnad för teater- och 
111usik111bildni11garna i Giitl'horg. Efter redovisning av byggnadsprogram 
samt en omarbetad kostnadskalkyl har byggnadsstyrclsen erhållit projektc

ringsuppdrag inom en kostnadsram om 170 milj. kr. Avtalet med Göte

borgs kommun i samband med förvärvet av fastigheten förutsätter att 

utförandcuppdrag lämnas under v:'i.ren 1989. 
I enlighet med vad som redovisades i prop. 1987/88: 100 (bil. 10 s. 541) 

räknar jag med att 0111byggnad ar lokall'r i110111 / d. SI-området.for dataut
bildningar rid 1111ii·e1:1·itetet i Uppsala skall kunna påbörjas budgetåret 

1989190 samt 0111- och tillbyggnad ,ti.ir landmrkivct i Uppsala budgetåret 
1990/91. Vidare räknar jag med alt resterande etapper av 11yhygg11ad ,tdr 
sektio11 l:" rid tekniska hiigskolan i Stockholm. skall fullföljas under budget

äret 1989/90 samt att nybyggnad/dr 111atematiskt crntrum i Ciätehorg skall 

påbörjas budgetåret 1990/91. 
Vidare räknar jag med att 11ybygg11ad (Il' mikrobiologiskt cetllrum rid 

karolinska institutet skall kunna påbörjas. I prop. 1987/88: 100 (bil. 10 s. 
429) redovisas förslag till ens. k. om11i1eata rid rik11111sel't. Regeringen har 
medgivit att en omnimax- projektor får beställas. Det är inte möjligt att nu 
medge utförande av hela projektet. Jag räknar med att en mindre tillbygg
nad omfattande för omniteatcrn nödvändiga lokaler skall kunna p:'i.börjas. 

Beträffande hr"igskolu11 ,tbr lärarutbildning i Stockholm vill jag anföra 
följande. Jag har tidigare under avsnittet D. Högskola och forskning före

slagit en omlokalisering till Södertälje kommun av huvuddelen av verk

samheten vid HLS. Jag har d:'i. exkluderat idrottslärarlinjcn och förskollä

rarutbildningen i Solna och Blommcnsbcrg samt de ämnesteorctiska ut

bildningsavsnitten vid universitetet i Stockholm. Högskolan för lärarut

bildning har under en längre tid brottats med lokalproblem framförallt 

beroende på att nuvarande lokaler är geografiskt splittrade och till stora 

delar inte uppfyller de krav som ställs på ändamålsenliga undcrvisningslo

kaler. Regeringen uppdrog den 28 juli 1988 ~\! byggnadsstyrclsen att utar

beta en lokalförsörjningsplan för successiv överflyttning av nämnd andel 

av verksamheten vid HLS till Södertälje kommun. Enligt byggnadsstyrcl
sens redovisning kan dL~n nya anläggningen stå färdig tidigast hösten 1994. 

lnvcsteringskostnaden bedöms uppgå till 300 milj. kr. Byggnadsstyrclscn 
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utgår från att staten förvärvar tomten och står som ägare till byggnaderna. 
En lokalisering till Södertälje kommun ger möjlighd att samla huvuddelen 
av verksamheten under samma tak i moderna och för verksamheten an

passade lokaler. Jag avser att föreslå regeringen att ge byggnadsstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta ett byggnadsprogram i enlighet med sitt förslag. 

Lokaler för utbildningen i geologi och geografi vid universitetet i Stock
holm hyrs f. n. i fastigheten Kungstenen 2. Fastigheten såldes av staten den 

I januari 1988 och lokalerna får hyras t. o. m. den 30 september 1989 (prop 

1987/88:25). Som ersättning för nuvarande lokaler räknar jag med att ny
byggnad ar geologihus i Frescati skall kunna igångsättas under treårsperio

den. Kostnaden beräknas till preliminärt 90 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

ta del av vad jag har anfört om lokalförsörjningen m. m. for 

högskola och forskning samt kulturändamål m. m. 

I 1. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1 989/90 Förslag 

11157779 
10436000 1 

12 144000 
1 
,\ v anslagcl for budgctitrct 1988/89 har 84 000 kr. inte ställts till lJ U 11 :s disposition 

till foljd av 1imimpningcn av ..:n utgiftsram. 

Utrustningsnämndcn for universitet och högskolor (UUH) är en central 

forvaltningsmyndighct med uppgift att planera och upphandla utrustning, 

sluta centrala avropsavtal och ramavtal för upphandling av utrustning 
samt att stödja myndigheterna med rådgivning och utbildning i deras 

verksamhet med att anskaffa utrustning. Nämndens verksamhetsområde 
är de statliga högskoleenheterna inkl. lantbruksuniversitetct inom jord
bruksdepartementets område. de statliga arkiven, biblioteken och museer
na, Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrättningar som rege
ringen bestämmer särskilt. f. n. naturvårdsverket inom miljö-och energide
partementets omradc. För UUH gäller förordningen 1988:680 med in
struktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor. 

Pt'rsonal 

Anslag 
I. flinaltningskt>stnader 
2. l.okalkostnadcr 

1988/89 

41 

9406000 1 

I 030000 

10436000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Förcdragandcn 

of. 

+ 442000 
+ 1266000 

+1708000 

I :\ \' ansJagct 11\r budg..:t:'tJ"l't J l)88/89 har 84000 kr. inte Ställts till lJl.;1 l:S disposition 
till följda,· till~impningcn aY cn utgiftsram. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

479 



Utrustningsnämnden för unh·crsitet och högskolor 

I. UU H har ej redovisat ett s. k. huvudförslag enligt utfärdade direktiv 
utan föreslagit alternativa sätt att spara genom att inrymma mer inom 
anslaget. 

UUH framför att den av statsmakterna begärda besparingen medför att 
personalstyrkan måste reduceras. eftersom andra besparingsmöjligheter är 

uttömda efter tidigare genomförda besparingar. Den av statsmakterna 

önskade förnyelsen av UUH som ägt rum de senaste åren skulle motverkas 

(jfr prop. 1984/85: 100 s. 592). Dessutom minskar UUH:s möjligheter att 

konkurrera om kvalificerad arbetskraft. Tillsammans medför detta att 
UUH blir mindre lönsamt för staten. 

2. UUH anför att arbetsbelastningen vid myndigheten ökat mycket 

kraftigt beroende på höjda kostnadsramar För UH.:\.:s fördelning och För 

FRN:s fördelning samt att utrustningsplanen för högskoleenheterna till

förts kostnadsramar för nyutrustningsobjekt med 21.S milj. kr (prop. 
1987 /88: 86 om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län 

m. m.). UUH räknar med att utrustningsplaneringen framöver kommer att 

inriktas mot analys av utrustningsbehov i samband med lokalförsörjning 

och mot att UUH i samarbete med UH.Ä. kartlägger utrustningssituationen 

inom områden som avses bli föremål för riktade insatser. Sådana insatser 
ger möjlighet till samordnad upphandling. vilket ger avsevärda ekonomis
ka vinster. 

Budgetåret 1987 /88 har U UH fått ta i anspråk 1.2 milj. kr. för förvalt
ningsändamål. inkl. anskaffning av datorutrustning m. m., från anslags

posten Till regeringens disposition som kompensation för ökad arbetsvo

lym. UUH bedömer att ytterligare förvaltningsmedel kommer att erford

ras för innevarande och kommande budgetår. för att inte handläggningsti
derna skall förlängas. 

3. Enligt instruktionen för UUH åligger det nämnden att stödja högsko
leenheterna m. tl. genom rådgivning och utbildning i deras verksamhet 
med att anskaffa utrustning. För planering och genomförande av inköpsut
bildning vid högskoleenheterna har regeringen tidigare anvisat medel från 
anslagsposten Till regeringens disposition. Kostnaderna har uppgått till ca 
200000 kr. per budgetår. 

4. UCH har den 4 oktober 1988 lämnat en verksamhetsberättelse för 

budgetåret 1987 /88. Utrustningsplaneringen har omfattat dels direkt

ansvar för vissa projekt. dels medverkan i de programansvariga myndighe

ternas planeringsarbete inom utbildningsdepartementets. jordbruksdepar

tementets samt miljö- och energidepartementets områden. 1 verksamhets

berättelsen framhäller UUH beträffande upphandlingen. att värdet av 

nämndens beställningar hos leverantörer under budgetåret 1987 /88 nått 

rekordbeloppet 255 milj. kr. Upphandlingen har främst gällt vetenskaplig, 

ofta tekniskt komplicerad utrustning. De största produktområdena har 
varit laboratorie- och datorutrustning. Ett betydande antal köp har skett 

a\· bl. a. televäxlar. elektronmikroskop och minisuperdatorer. Nämndens 

15 mest lönsamma affärer - med en beställningsvolym av sammanlagt ca 

78 milj. kr. - har givit rabatter pa drygt 18 milj. kr. i relation till priser 
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angivna i de ursprungliga anbuden. Gcnomsnittsbeloppct för beställning 
till leverantör har legat kring 400000 kr. Under budgetåret har tillkommit 
4 avropsavtal och 6 ramavtal. De statliga myndigheternas anskaffningar 
med stöd av centrala avropsavtal som nämnden träffat har under året 
uppskattningsvis belöpt sig till ca 410 milj. kr. Ett betydande arbete har 
vidare lagts ned på stöd åt den lokala upphandlingen. 

Föredragandens Ö\·erväganden 

Som jag har nämnt tidigare år (prop. 1987 /88: I 00 bil. 10 s. 543) anser jag, 
att det är mycket angeläget att tillgängliga medel för utrustningsanskaff

ning utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt och att UUH:s medver
kan vid upphandlingen av utrustning koncentreras till stora och ekono
miskt viktiga projekt. 

Jag vill erinra om att riksrevisionsverket i rapporten "Statlig inköpssam
ordning - en utvärdering". dnr 1987: 1441. bekräftar att samordningen av 
statliga inköp är en mycket bra affär för statsverket. Jag anser att den· ---

tillämpning av givna riktlinjer, som UUH redovisat i sin verksamhetsbe
rättelse. visar goda exempel på detta. 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget enligt ett huvudalternativ samt 
med justeringar för pris- och löneomräkningar. Resurserna för plancrings
och upphandlingsverksamhet m:lstc dock stå i viss relation till aktuella 
volymer. Även för nästa budgetår räknar jag därför med att vissa medel 
under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 
m. m. bör få användas för nämnda ändamål. Vad beträffar medel för 
fortsatt inköpsutbildning återkommer jag till regeringen i annan ordning. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
UUHfr.o.m.dcn !juli 1989. 

Vidare har anslaget justerats med hänsyn till förändringen av RC- orga
n isationcn, dvs. redovisningscentralcrna (jfr prop. 1988/89: I 00 bil. 2 ). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till Urrust11i11gs11ä11111Jrn .fi"ir unirersit<'t och högskolor för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag av 12 144 000 kr. 

I 2. Inredning och utrustning av lokaler vid 
högskoleenheterna m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

335 450423 
418000000 
377000000 

Reservation 167579557 

Från detta reservationsanslag betalas utgifter för inredning och utrust

ning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol-

31 Rik,-tlag<'ll 1988189. I sam/. A"r /(}!)_ Hi/aga 111 
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och kulturområdena. 

.'\ v anslaget disponeras innevarande budgetår 85 milj. kr. av byggnads

styrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrustnings

nämnden för universitet och högskolor ( lJ lJ H) disponerar 331 milj. kr. 

enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. En anslagspost om 2 
milj. kr. st:l.r till regeringens disposition. 

M)·ndigheterna 

Bygg11aclsstyre/se11 hemställer att 77 milj. kr. anvisas för verkets inred

ningsverksamhct budgetåret 1989/90. vilket innefattar en höjning av kost

nadsramen För byggnadsstyrelsens fördelning med 20 milj. kr. L'LH före

slar med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m.11. att den 

för UUH:s verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 

1989/90 beräknas till 365 milj. kr.. vilket innefattar en höjning av kost

nadsramen För universitets- och högskoleämbetets fördelning - s. k. 

UH.Ä.-ramcn- med 105 milj. kr. För tiden den I januari 1987 till den I 

januari 1988 beräknar byggnadsstyrelsen prislägesförändringen till genom

snittligt 70,-h. lJ U H har bedömt att prisläget inte förändrats. 

Föredragandens ÖYerväganden 

r:nskilda objekt 

För inredning föreslar byggnadsstyrclsen nya eller ändrade kostnadsramar 

till ett sammanlagt belopp om ca 157 milj. kr. fördelade pa 21 olika 

inredningsobjekt. Av beloppet avser ca 100 milj. kr. inredning till följd av 

9 planerade eller p:1g<1cnde byggnadsobjekt. lJU H föreslår inom sitt an

svarsområde kostnadsramar för utrustning till särskilt redovisade utrust

ningsobjekt för sammanlagt ca 755 milj. kr. Av beloppet avser ca 97.8 milj. 

kr. utrustning till följd av 9 planerade eller påg:iende byggnadsobjekt. 

i gällande inredningsplan finns kostnadsramar om ca 546 milj. kr. 

uppförda i prisläget den I januari 1987. 

Med utgångspunkt i redovisat forslag föreslår jag att i inredningsplanen 

för nästa budgetår förs upp kostnadsramar om sammanlagt 38 750000 kr. i 

prisläget den 1 januari 1988 för omhyggnacl inom / d Sl-områdl't för 
dataretenskap/ig 11thild11i11g i Cppsala, landsarkiret i Uppsala, samhä//sre
tenskap/igt ffllf/Wn i (iöteborg. musikhögskolan i Göteborg. högre konst
närlig 111bi/d11i11g i Umeå och elerbostäclerfi!r .1pecialskola11. 

De inred11i11gskosmader som JiJ/jer ar b.rggnads.1"/J'rl!lsens planerade 
upprustning av byggnad. AB 43: 18 . .f(:ir kemi rid tekniska högskolan i 

. Stockholm och vilka byggnadsstyrelsen har beräknat till 8 milj. kr.. räknar 

jag med skall rymmas inom kostnadsramen För byggnadsstyrelsens fördel

ning. 

I gällande utrustningsplan tinns kostnadsramar om drygt I. 7 miljarder 

kr. uppförda i prisläget den I januari 1987. 

För utrustningsändamål föreslår jag att kostnadsramar om sammanlagt 

18.1 milj. kr. i prisläget den I januari 1988 förs upp i utrustningsplanen för 
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näst::i budgetår for ombyr;gnad inom f d. SI- området i Uppsala och sam

hiil!.1Telen.1·kaplig1 centrum i Göteborg. 
Bl'lrii/låmlc 11tru.1·111ing .fi'ir rl/11b_1xgnadc•n ./i"ir his10riska m11see1 i kr. 

J\mbban i S10ckholm räknar jag med att kostnader for säkerhetsutrustning 
och larm får rymmas inom kostnadsramen För statens kulturråds fördel

ning. Andra under budgetåret 1989/90 nödvändiga kostnader återkommer 
jag till regeringen om i annan ordning. 

Jag räknar med att de ytterligare kostnader för utrustning som kan 

uppkomma i samband med att högskoleutbildningen inom teko-omr!.ulet .i 
Boras flyttar till andra lokaler får rymmas inom kostnadsramen För 

universitets- och högskoleämbetets fördelning. 

För nya td('.fimräxlar beräknar jag ett ramutrymme om 48 780000 kr. 

och för utredningskostnader (budgetåret 1989190) föreslår jag en kostnads

ram om 500000 kr. 

Förde/ni ngsramarna 

UHÄ har i sin anslagsframställning föreslngit en förstärkning av kostnads
ramen för UHÄ:s fördelning (UH.Ä.-ramen) med I 05 milj. kr. samt förut

skickat att ytterligare förstärkningar behövs i framtiden. Av den föreslagna 

nya ramen om 292 milj. kr. för budgetåret 1989/90 skulle 182 milj. kr. 

användas till olika slag av riktade insatser (kemi/kemiteknik. fysik/teknisk 

fysik. försöksdjursutrustning. humaniora. nya utbildningar. bibliotek, SU

NET. mindre byggobjekL m. m.) och I 10 milj. kr. avsättas som en ram för 

lokal fördelning. Med anledning av UHÄ:s förslag vill jag framhålla följan

de. 
Frågan om utrustningsstandarden inom högskolan har under senare år 

tilldragit sig särskild uppmärksamhet. Bakgrunden är bl. a. att den snabba 

tekniska utvecklingen ställer ständigt nya krav på modern utrustning. 

Vidare finns utbildningsområden inom vilka en allmän kvalitetshöjning 
anses behövas. Stora belopp har tillförts för utrustningsändamål. Jag anser 
dock att denna fraga inte framgent kan lösas genom ständiga resurstill
skott. I stället behöver en omprioritering ske inom ramen för befintliga 

medel. 
Praktiskt taget alla verksamhetsmedel som anvisas till utbildning och 

forskning inom högskolan disponeras enligt beslut av de lokala myndighe

terna. Det är därför enligt min mening nödvändigt att de lokala högskole
myndigheterna i fortsättningen ägnar väsentligt ökad urpmärksamhet åt de 

frågor som har att göra med anskaffning av utrustning. För att utrustnings

standarden på sikt skall kunna upprätthållas på en tillfredsställande nivå 

krävs ett långsiktigt målmedvetet arbete. Detta arbete m1lste på lokal nivå 

innebära att man tillräckligt beaktar att utrustning har begränsad livstid 

och att man därför vid den lokala budgeteringen behöver avsätta tillräckli

ga medel för anskatTning. Utrustning måste således prioriteras på ett 

s:idant sätt vid den lokala fördelningen av nu befintliga medel att en rimlig 

balans mellan olika resursslag uppn:is. Jag anser att det är en mycket viktig 
uppgift för högskolestyrelserna att se till att en sådan planering och budge

tering genomförs inom ramen för de totala medel som står till deras 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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förfogande. 
Jag räknar med att berörda myndigheter i det fortsatta arbetet ägnar 

tillr~icklig uppmärksamhet åt de frågor jag nyss har berört. Detta bör kda 
till att man lokalt efter hand tär större möjligheter till utrustningsplanering 

och till att utrustningssituationen stegvis förbättras. Jag avser all senare 

tlterkomma till regeringen med ett uppdrag till UHÄ att till den l septem

ber 1992 komma in med en redogörelse för uppnådda resultat. 
U HÄ-ramcn används både till centralt beslutade riktade insatser och till 

allmän ersättningsanskaffning genom ramutrymmen som fördelas lokalt. 

En sådan utveckling. som jag nämnt i det föregående. minskar eller elimi
nerar behovet att centralt avdela ramar till lokal fördelning for allmän 

ersättningsanskaffning. Jag anser dock att det finns behov av centralt 

beslutade riktade utrustningssatsningar av det slag UHÄ har angivit i sin 

anslagsframställning. Redan fr. o. m. budgetåret 1989/90 bör Ul-Lt\-ramen 

i allt väsentligt användas till de riktade insatserna. Övriga ändamål bör 

tillgodoses genom lokala dispositioner. 

Jag föreslår att kostnadsramarna För u11il'ersi1e1s- och hi.igskoleämhdets 
fi"irdc/11i11g - UH.t\-ramen - och För.fimk11i11gsråds11ämnden.1·.fi"jrdelni11g 
- FRN- ramen - för budgetåret 1989/90 förs upp med oförändrade 
belopp. dvs. 187 milj. kr. resp. 103 milj. kr. I likhet med föregående år 

föreslår jag att kostnadsramar om 187 milj. kr. resp. 103 milj. kr. vardera 

för de efterföljande budgetåren 1990/91 och 1991192 förs upp i utrust
ningsplanen för UHÄ- ramen resp. FRN-ramen. 

l inredningsplanen är kostnadsramen För bygg11ad1·styrdl"l'lls/iJrdelni11g 
för innevarande budgetår uppförd med 52.5 milj. kr. De årsbundna kost

nadsramarna för inredning för de kommande budgetåren är enligt bygg

nadsstyrelsen helt otillräckliga. Byggnadsstyrclsen påpekar bl. a. att det 
räder brist pä inredningsmedel för framför allt mindre ombyggnader och 

omdispositioner. Vidare finns det inom det äldre lokalbeståndet uppdäm
da behov av inredningsåtgärder. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att 
kostnadsramarna för budgetåren 1989/90 och 1990/91 utöver prisomräk
ning höjs med 20 milj. kr. till 76 175 000 kr. För att tillgodose de behov av 
inrednings:Hgärder som finns föreslår jag genom omfdrdclningar en för
stärkt kostnadsram För byggnadsstyrclsens fördelning för budgetåret 
1989/90 med 17.5 milj. kr. till 70 milj. kr. I likhet med föregående år 

föreslår jag att kostnadsramar om 70 milj. kr. vardera för de efterföljande 

budgetåren 1990/91 och 1991 /92 förs upp i inredningsplanen. 

Kostnadsramen J-i'ir sta1e11s kulturråds .fiirdel11i11g är för innevarande 

budgetår i utrustningsplanen uppförd med 2.5 milj. kr. Statens kulturråd 

beräknar kostnadsramen för budgetåret 1989/90 till 3 milj. kr. Jag beräk

nar kostnadsramen för nästa budgetår till 2 650000 kr. 

Vid utgången av budgetåret 1987/88 utgjorde behållningen på ifrågava

rande anslag drygt 16 7 milj. kr. För innevarande budgetår har 418 milj. kr. 

forts upp under anslaget. För nästa budgetår räknar jag med att samman

lagt 377 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel behöver 2 milj. kr. tillföras 

anslagsposten Till regeringens disposition. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Hemställan 

.lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de 
kostnadsramar som jag förordat i det föregående, 

2. till Inredning och 111rust11ing ar lokaler vid hägskoleenhetcrna 
m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag om 

3 77 000 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

485 



Bilaga JO. I Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

Förslag till 

Lag om ändring i skollagen ( 1985: 1100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985: 1100) 
dels att 2 kap. 3 §skall upphöra att gälla, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 11 §, 

samt närmast före 2 kap. 11 §en ny rubrik av följande lydelse. 

N uuarande lydelse Föreslagen lydelse 

2kap. 

Lokala skolplaner 

11 § 

l varje kommun skall det fin
nas en av kommunfullmäktige 
antagen skolplan för de skolfor
mer som kommunen är huvud
man för. 

Av skolplanen skall särskilt 
framgå de åtgärder kommunen 
avser vidta för att för skolan 
uppsatta mål skall uppnås. 

En skolplan skall alltid an
tas varje år som följer närmast 
efter det när allmänna ual till 
kommunfullmäktige har ägt 
rum. Efter kommunens be
stämmande får skolplaner ock
så antas däremellan. 

I. Denna lag träder i kraft, såvitt gäller upphävandet av 2 kap. 
3 §vid utgången av december 1989, och i övrigt den l juli 1989. 

2. Ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som ut
setts enligt de upphävda bestämmelserna i 2 kap. 3 § skall be
hålla sina uppdrag till mandatperiodens slut, om inte regering
en bestämmer annat. 

3. Skolplan som anges i 2 kap. 11 § skall antas första gången 
senast under år 1992. 
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Bilaga /0.2 Prop. 1988/89: 100 
Bil. l 0 

Förslag till 

Lagom ändring i vuxenutbildningslagen (1984: 1118) 

Härigenom föreskrivs att det i vuxenutbildningslagen 
(1984: 1118) skall införas en ny paragraf, 2 kap. 4 §,av följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2kap. 

4§ 

En sådan skolplan som avses 
i 2 kap. 11 § skollagen 
(1985: 1100) skall omfatta även 
grundvux, komvux och särvux 
som kommunen är huvudman 
för. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1989. 
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Bilaga 10.3 Prop. 1988/89: 100 
Bil. I 0 

Sammanfattning av rapporten (Ds 1988:42) Utbyggd 
högskoleutbildning i Gotlands och Blekinge län samt i 
Fyrstadsregionen och södra delen av Stockholms-län -
delbetänkande rörande Fyrstadsregionen 

De sakkunniga sammanfattar rapporten enligt följande: 

Nuvarande högskoleutbildning i Fyrstad - Bakgrund och utgångspunkter 

Vi använder Fyrstad som det samlande begreppet för såväl kommunerna 

Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil som övriga kommuner i 

den omgivande Fyrstadsrl!gionl!n. Vi redovisar en rad faktorer. t. ex. 
kommunikationer. näringslivssammansättning, arbetskraftspendling och 

service. som visar på den näringsgeografiskt koncentrerade region som 
finns i Fyrstad. 

Fyrstad utgör en av Sveriges mest expansiva industriregioner med hu

vudsaklig inriktning mot verkstadsindustrin. Antalet arbetstillfällen har 

ökat mycket kraftigt de senaste åren. Vid flera av de stora företagen finns 

en omfattande forsknings- och utvccklingsverksamhet. Vid dessa, men 

även vid andra företag, finns därför ett mycket stort behov av välutbildad 

arbetskraft. 

Högskolcutbildningen:i'Fyrstad har byggts ut betydligt de senaste läs
åren och har 1987 /88 ·en volym om ca 330 flrsstudieplatser varav 250 pfi 
olika utbildningslinjcr. En väsentlig del av utbildningen har tillkommit 

som ett led i de satsningar - det s. k. Uddcvallapaketet - som framkallats 
genom nedläggningen av Uddevallavarvet. -För ._högskoleutbildningen i 

·Fyrstad svarar olika högskoleenheter. Fyrstadskommunerna har inrättat 
en särskild kommitte för högskolefrågorna och till denna knutit ett högsko
lekansli. Den kraftiga expansionen av högskoleutbildningen har varit möj
lig tack vare ett betydande engagemang från olika håll i fyrstad. Utöver de 

statliga resurserna för utbildningen har sålunda mycket betydande insatser 

gjorts från bl. a. lokala och regionala myndigheter samt olika företag. 

Förslag till högskoleorganisation i Fyrstad 

Vi konstaterar i detta avsnitt 

att en sammanhållen planerings- och lcdningsorganisation bör skapas 

för högskoleutbildningen i Fyrstad. 
Vi överväger olika möjligheter till hur en sådan organisation skulle 

kunna utformas. Vid en samlad bedömning av högskoleutbildningens 

behov i fyrstad har vi kommit fram till att det på sikt bör inrättas en 

självständig högskoleenhet där. Av bl. a. praktiska skäl och för att under
lätta ett statligt övertagande av kostnaderna för högskolans totala verk- 488 



samhct anser vi det dock inte möjligt att inrätta den självständiga högsko

lan redan från hösten 1989. Vi föreslår därför 

all en högskola inrättas i Fyrstad senast den I juli 1992: 
all högskolevcrksamheten fram till dess liksom förberedelsen för att 

inrätta högskolan skall ledas a\ en interimsstyrelse som inrättas den I juli 

1989 samt 
all staten i princip skall svara för de totala utbildningskostnaderna men 

att visst lokalt stöd anvisas för verksamheten under interimsperioden. I 

första hand räknar vi med olika insatser för lokaler och utrustning från de 

berörda kommunerna. 
För att markera utbildningens lokalisering och det samlade stöd och 

engagemang som i regionen står bakom högskoleutbildningen föreslår vi 

all högskoleenhetens namn skall vara Hög.1/w/an i Fyrstad. 
Vi anser vidare 

all högskolestyrelse, rektor och de centrala kansliresurserna bör lokalise

ras till Trollhättan samt 
all en successiv uppbyggnad sker av en högskoleförvaltning fr. o. m. 

budgetåret 1989/90. 
Det är angeläget med en fortsatt utbyggnad av högskoleutbildningen 

inom befintliga och nya områden i Fyrstad. Vi föreslår därför bl. a. 

all driftteknikerlinjen utökas med 15 antagningsplatser läsåret 1990/91; 

all en lokal linje inom ekonomiområdet om 80 poäng och med 30 

antagningsplatser anordnas i Fyrstad fr. o. m. läsåret 1990/91; 

all 30 platser på förskollärarlinjens SO-poängsvariant tilldelas högskolan 

i Karlstad men förläggs till Fyrstad fr. o. m. vårterminen 1989; 

all den utbildning som för närvarande bekostas inom Uddevallapakctet 

skall finansieras med reguljära resurser för högskoleutbildning då de sär

skilda regionalpolitiska medlen är slut: 

all ingenjörsutbildning på mellannivå byggs ut i Fyrstad i enlighet med 

den s. k. SIM-gruppens förslag samt 
all en successiv förstärkning sker av utbudet av fristående kurser avsett 

för såväl fort- och vidareutbildning som ett mer allmänt bildningsbehov. 
I enlighet med önskemål från högskolekommittcn i Fyrstad anser vi att 

högskolc:.itbildningen där i huvudsak bör lokaliseras med följande fördel
ning mellan kommunerna: 

Kommun 

Trollhättan 
Uddevalla 

Vänersborg 

Lysekil 

Utbildningsomr:ide 

teknisk utbildning 
ekonomisk. administrativ 
och social utbildning 
teknisk utbildning 
kultur- och informations
utbildning 
lärarutbildning 
viss administrativ uth 
uth kopplad till bl. a. 
havsmiljö och de speci
ella resurser som finns i 
kommunen 

Omfattning 

ca 213 
huvud
dckn 
ca 1/3 
all utb 

all utb 

all utb 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Även med en självständig högskola i Fyrstad anser vi att ett fortsatt nära Prop. 1988/89: I 00 
samarbete med de nu ansvariga högskoleenheterna är värdefullt. Vi anser Bil. I 0 
vidare 

all utbildningen av drifttekniker och förskollärare liksom den utbildning 
som ännu anordnas inom ramen för Uddevallapaketet bör fortsätta med 
oförändrat huvudmannaskap även efter den I juli 1989 men 

all all övrig högskoleutbildning som anordnas i Fyrstad överförs till 
interimsstyrelsens i Fyrstad ansvarsområde fr. o. m. den I juli 1989. 

Med de förslag till högskoleutbildning som vi redovisat kommer voly
men att öka successivt från nuvarande drygt 300 årsstudicplatser till 
omkring 700 i början av 1990-talct. 

Kostnader 

För den högskoleorganisation och utbildning vi föreslagit erfordras under 
interimsperioden en resursförstärkning. utöver vad som för närvarande 
disponeras. med 3,3 milj. kr. budgetåret 1989/90. 2.5 milj. kr. 1990/91 och 
1.1 milj. kr. 1991 /92. De totala statliga resurserna för hela den högskoleut
bildning i Fyrstad. som vi föreslagit. uppskattar vi kommer att uppgå till i 
runda tal 9.4 milj. kr. budgetaret 1989/90. 13.5 milj. kr. 1990/91 och 14.6 
milj. kr. 1991/92. Till detta kommer resurser för bl. a. förvaltningsända
mal. 

Till dessa statliga medel kommer slutligen de resurser som satsas från 
bl. a. kommunerna i Fyrstad på främst lokaler och utrustning. Vi har inte 
ansett det möjligt att närmare kostnadSberäkna dessa insatser. Mycket 
grovt har vi dock uppskattat enbart lokalkostnaderna till ca 2 milj. kr. per 
budgetår. 
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Bilaga 10.4 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1987: 50) Högskolans 
journalistutbildning 

Efter regeringens bemyndigande i juni 1986 tillkallades en särskild utreda
re. verkställande direktören Ro Präntarc. för att utreda vissa frågor som 
rör högskolans journalistutbildning. Betänkandet överlämnades i augusti 

1987. 

Detta är en kort sammanfattning av den särskilde utredarens förslag. 

För en mer utförlig redovisning av förslagen hänvisas till betänkandet. 

Enligt utredaren kräver en meningsfull förändring av högskolans journa
listutbildning genomgripande åtgärder. 

Utbildningen föreslås fortfarande vara tvåårig men den nuvarande prak

tikterminen ersätts med en veckas miljöpraktik och sex veckors praktik i 

nyhetsjournalistik och reportage. 

Grundutbildningen delas in i tre block, ett samhällsvetenskapligt block 
(20 poäng), ett journalistblock (40 poäng) samt ett fördjupningsblock (20 

poäng) med bl. a. medicinriktade kurser. 

Den tvååriga utbildningen skall ha 200 nybörjarplatser, dvs. 40 platser 

färre än i den nuvarande journalistlinjen. Platser motsvarande denna 
minskning skall stå öppna dels för studerande som har annan högskoleut

bildning om minst 80 poäng och som önskar genomgå journalistblocket. 

dels för personer med journalistisk yrkescrfarenhet eller med journalistut

bildning vid vissa folkhögskolor som vill studera det samhällsvetenskapli

ga blocket. 
Utbildningen av informatörer inom journalistlinjen bör upphöra. 
Antagningsprov till utbildningen skall återinföras. 

En forskningsförberedandc påbyggnadskurs om 20 poäng föreslås. 

Utredaren framhåller att behovet av fortbildning och vidareutbildning 

av journalister är stort. Han föreslår därför att vid respektive journalistut
bildning i Stockholm och Göteborg samt vid fortbildningen av journalister 
i Kalmar skall varje termin ges fristående kurser om sammanlagt 20 poäng. 
Varje sådan kurs skall vara tre till tio veckor. En utökning av de kortare 
kurserna som ges inom fortbildningen i Kalmar är enligt utredaren väl 
motiverad. 

Tjänster som adjungerad professor i journalistik inrättas. Till dessa 
tjänster bör kallas framstående yrkesverksamma journalister. 

Utredaren anser sig inte ha haft mandat att pröva frågan om utlokalise

ring av ett antal studieplatser från den nuvarande journalistutbildningen. 

Utredarens uppfattning är att det finns starka skäl för en utlokalisering till 

i första hand Norrland. 

Utredaren föreslår att SÖ skall utfärda en vägledande studieplan för de 

folkhögskolor som vill ge yrkesinriktade journalistkurser. 

Reformförslagen har inte kostnadsberäknats av utredaren. 
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Bilaga 10.5 Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(SOU 1987:50) Högskolans journalistutbildning 

Detta är en kort sammanställning av remissyttrandena. En fullständig 

sammanställning finns tillgänglig i utbildningsdepartementet. 

Rem issi nsta nser 

Yttranden över betänkandet har avgivits av byggnadsstyrelsen, univer

sitets- och högskoleämbetet (UHÄ) efter hörande av berörda universitet 

och högskolor. utrustningsnämndcn för universitet och högskolor, skol

överstyrelsen (SÖ). kulturrådet, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), stats

kontoret. riksrevisionsverket (RR V), justitieombudsmannen (JO). Svens

ka kommunförbundet, Landstingsförbundet. Sveriges Radio AB. Tjänste

männens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR, 

Landsorganisationen i Sverige (LO). Svenska arbetsgivareförcningen 

(SAFl. Tidningarnas arbetsgivarefcirening. A-presscn AB. Föreningen 
svensk fackpress (factu). Svenska fotografernas förbund, Folkbildningsför

bundct. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Sveriges 
personaltidningsförcning, Sveriges Public Relations förening. Svenska 

tidningsutgivarefcircningcn, Föreningen svenska masskommunikations
forskare, Sveriges förenade studentkårer (SFS). Sveriges folkhögskole

elevers förbund, elevkåren vid institutionen journalisthögskolan i Stock

holm och elevkåren vid institutionen journalisthögskolan i Göteborg. 

Yttranden har dessutom inkommit från länsstyrelsen i Kopparbergs län. 
länsstyrclsC'n i Västernorrlands län, Sundsvalls kommun, Stiftelsen kom
munikationsvC'tenskapligt centrum. Svenska journalistförbundet (SJF). 

Centerns högskolelörbund. Kalix folkhögskola. Svenska folkhögskolans 
lärarförbund, 8-sidor och Sandö U-centrum. 

Synpunkter 

Rcmissinstanscrna är överlag eniga om att det är angeläget att höja kvalite

ten i journalistutbildningen och anser att betänkandet innehåller många 

förslag som skulle kunna förbättra utbildningen. Många är positiva till den 

flexibla organisation som föreslås. Den föreslagna organisationen gör det 

möjligt att bedriva studier inom linjen både som grundutbildning och 

blockvis som fortbildning. Detta anses positivt, liksom möjligheterna att 

ta in studerande med olika utbildningsbakgrund till utbildningen. 

Många rcmissinstanscr framför dock kritiska synpunkter både på utre
darens allmänna utgångspunkter och ptt flera av hans förslag. 

UIJX anser att utredaren inte i tillräcklig grad har beaktat de förändring

ar som sker både inom massmedieområdet och samhället i stort. Enligt 

lJ HÄ måstC' utbildningC'n förlängas till tre år för att den skall kunna svara 
mot de krav som i dag ställs på journal ister. 

S.!F anser att utredningen på flera punkter är så vag OC'h obestämd att 492 



man inte kan fä någon exakt uppfattning om vad utredarens förslag egent
ligen innebär. 

rco anser att utredningen inte annat än i enskilda detaljer kan läggas 
till grund för beslut om förändring av utbildningen. 

RR V avstyrker förslaget. Statskontoret anser att en förnyad prövning bör 
göras. Det bör prövas om en tillfredsställande kvalitetshöjning kan göras 
genom att antagningsreglcrna ändras. 

Fiireningen srrnska masskomm11nikatio11.\fi1rskarl! berör frågan om jour

nalistutbildningens allmänna inriktning. Frågan om utbildningen skall 

vara mera teoretiskt eller mera praktiskt inriktad besvaras inte i betänkan

det. Föreningen anser att den föreslagna linjen varken blir en praktisk 

yrkesutbildning eller en högskoleutbildning med forskningsanknytning. 
Flertalet rcmissinstanscr, däribland Ul J..1" och TCO, anser att problemet 

med journalistutbildningens forskningsanknytning inte kan lösas genom 

den föreslagna forskningsförbercdande påbyggnadsutbildningen om 20 po

äng. Enligt UHÄ är forskningsanknytningen mycket väsentlig för utveck

ling av journalistyrket. 

Förslaget om en förkortad praktik möter stark kritik från bl. a. högskoll!
myndighetema. SFS. S.IF. :1-prl!ssen AB och Sreriges Radio AB. Tidningar
nas arhl'tsgirare/(irening och Srenska tidni11g.1·111gil'areji:ireningen hävdar 

däremot att man trots allt vinner mer när praktiken skärs ner än vad man 

förlorar. 

Förslaget om återgång till någon form av antagningsprov vid antagning
en till utbildningen har mottagits positivt av de flesta rcmissinstanserna. 

Manga remissinstanscr är också positiva till förslaget att inrätta tjänster 
som adjungerad professor. Ull.-i" anser emellertid att förslaget inte är väl 

genomtänkt som lösning på de problem som utredaren vill avhjälpa. 

Många remissinstanser förordar en utlokalisering av högskolans journa

listutbildning. Unil'ersitl'let i Uml'ä samt Ju~t:sko/oma i Fa/1111/Bor/änge. 
S111u/1Ta///llämiisand och Lull'å har anmält intresse för att anordna sådan 
utbildning. 

SÖ anser det inte självklart att en normering skall göras av kursplanerna 
för några av de folkhögskolekurser som är inriktade mot journalistyrket. 

UJ..i" beräknar kostnaderna för en reform av journalistutbildningen 

enligt utredarens förslag till 11,6 milj. kr. Ämbetet har även beräknat 
kostnaderna för en förlängning av utbildningen till tre år och kommit fram 
till ett belopp av 11.4 milj. kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 10 
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Bilaga 10.6 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestöds lagen (1973: 349) 1 

dels att 3 kap. 7 och 12 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 1, 5 och 8 
§§, 9 kap. 2 och 6 §§ samt punkt 8 i övergångsbestämmelserna 
till lagen (1975: 359) om ändring i nämnda lag skall ha följande 
lydelse, 

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1988: 877) 
om ändring i nämnda lag skall införas två nya punkter, 2 a och 
b, av följande lydelse. 

3kap. 

7 §2 

Nuvarande lydelse 

Inackorderingstillägg utgår 
med lägst 810 och högst 1 630 
kronor i månaden till stude
rande som behöver inackorde
ring. Närmare föreskrifter om 
inackorderingstillägg medde
las av regeringen eller den 
myndighet som regeringen ut
ser. 

Föreslagen lydelse 

Inackorderingstillägg utgår 
med lägst 890 och högst 1 790 
kronor i månaden till stude
rande som behöver inackorde
ring. Xärmare föreskrifter om 
inackorderingstillägg medde
las av regeringen eller den 
myndighet som regeringen ut
ser. 

Studielån kan beviljas studerande som är i behov av studie
hjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga bestämmelser 
om studieh.iälp. 

Vid bedömandet av behovet 
av studielån skall för stude
rande som är ogift den stude
randes och hans föräldrars 
ekonomiska förhållanden och 
för studerande som är gift den 
studerandes och hans makes 
ekonomiska förhållanden be
aktas. 

-~Lagen omtryckt 1987: 303. 
-~Senaste lydelse 1988: 270. 
· Senaste lydelse 1988: 877. 

Vid bedömandet av behovet 
av studielån skall för stude
rande som är ogift den stude
randes och hans föräldrars 
ekonomiska förhållanden och 
för studerande som är gift den 
studerandes ekonomiska för
hållanden beaktas. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Om det föreligger särskilda skäl och den studerande har brutit 
sambandet med föräldraekonomin, får dock, från och med måna
den efter den under vilken den studerande fyller 18 år, hänsyn 
tas enbart till den studerandes ekonomiska förhållanden. 

4kap. 

3§ 

Studiemedel får ej beviljas för tid för vilken särskilt vuxenstu
diestöd enligt 7 kap. redan har beviljats. 

Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för 
vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den 
studerande ej uppbära studiemedlen för denna tid. Har den stu
derande redan uppburit studiemedel för sådan tid gäller 7 kap. 
20 §. 

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vil
ken utbildningsarvode under lärarutbildning, utbildningsbidrag 
under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för 
doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som rege
ringen meddelar. 

Studiemedel utgår inte för 
tid för vilken den studerande 
fullgör tjänstgöring enligt 
värnpliktslagen (1941: 967), 
lagen ( 1966: 413) om vapenfri 
tjänst, civilförsvarslagen 
(1960: 74) eller lagen 
(1980: 1021) om militär grund
utbildning för kvinnor eller 
fullgör utbildning till reserv
officer. 

5kap. 

5 §.\ 

Korttidsstudiestöd utgör 46 
kronor för varje timme. 

Korttidsstudiestöd utgör 50 
kronor för varje timme. 

6kap. 

l § 

Internatbidrag kan utgå till 
studerande som vid folkhög
skola deltar i kurs av det slag 
som bestäms av regeringen 
eller den myndighet som rege
ringen utser. 

4 Senaste lydelse 1988: :270. 
'Senaste lydelse 1988: :270. 

Internatbidrag kan utgå till 
studerande som deltar i utbild
ning av det slag som bestäms 
av regeringen eller den myn
dighet som regeringen utser. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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N uuarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §'' 

Internatbidrag utgör 235 
kronor för varje dygn. 

lnternatbidrag utgör 250 
kronor för varje dygn. 

8 §'; 

Har en facklig organisation ansökt om internatbidrag för för
delning mellan vissa arbetstagare gäller följande särskilda be
stämmelser. 

1. Bidraget får utgå till den fackliga organisationen i stället 
för till den studerande. 

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, 
kost och logi för den studerande. 

3. För varje kurs får bidra
gen dock aldrig beräknas till 
högre belopp än som motsvarar 
235 kronor i genomsnitt för 
varje dygn och varje studeran
de som har rätt till bidraget. 

3. För varje kurs får bidra
gen dock aldrig beräknas till 
högre belopp än som motsvarar 
250 kronor i genomsnitt för 
varje dygn och varje studeran
de som har rätt till bidraget. 

9kap. 

2 § ... 

liar någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt 
belopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för myc
ket utgått genast återkrävas. 

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas be
träffande uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. 
Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande 
uppburit enligt 3 kap. 15-19 §§, 4 kap. 28-35 §§eller 7 kap. 17 § 
och de bestämmelser som anges där ej atcrkrävas. Detsamma 
gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 
kap. 17 a §. 

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp en
ligt 3 kap. till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället 
var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den 
omyndiges förmyndare. 

På studielån enligt 3 kap., på studiemedel enligt 4 kap. och på 
särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs enligt 
första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen 
uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två pro-

lj 
·Senaste lydelse 1988: 270. 
; Senaste lydelse 1988: 1269. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1988/89: I 00 

t h t .. t. t t tl 0 • •• t p o d c Bil. I 0 cen en e er overs 1ger s a ens u amngsran a. a an ra iormer 
av studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta 
enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad efter 
det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan 
den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyl-
dighet att betala räntan. 

6§ 

I samband med återkrav får 
också tas ut avgift för avisering 
enligt föreskrifter som rege
ringen meddelar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om stu
diestöd enligt denna lag. I sådana föreskrifter får göras avvikel
ser från bestämmelser i lagen. Försöksverksamheten får dock 
inte innebära försämringar i fråga om förutsättningarna för stu
diestöd som har beviljats en studerande enligt lagens bestäm
melser. 

8. lJ nder år för vilket studie
stöd i annan form än timstu
diestöd och dagstudiestöd ut
går till den studerande med 
stöd av de nya bestämmelserna 
är den studerande ej skyldig 
att erlägga ränta eller amorte
ring på studielån som han fått 
enligt studiehjälpsreglementet 
(1964: 402). Ränta på studie
lån, som belöper på sådant år, 
erlägges med lika stora annui
teter under den i amorterings
planen för lånet fastställda 
amorterings tiden. 

s Till 1975: 359. 

Försöksverksamhet får avse 
även korttidsstudiestöd och in
ternatbidrag på andra villkor 
än som föreskrivs i 5 resp. 6 
kap. 

8. B Under år för vilket stu
diestöd i annan form än kort
tidsstudiestöd och internatbi
drag utgår till den studerande 
med stöd av de nya bestämmel
serna är den studerande ej 
skyldig att erlägga ränta eller 
amortering på studielån som 
han fått enligt studiehjälpsreg
lementet (1964: 402). Ränta på 
studielån, som belöper på så
dant år, erläggs med lika stora 
annuiteter under den i amorte
ringsplanen för lånet fastställ
da amorteringstiden. 

32 Riksc/ag<'n 1988189. I sa111/. Nr 100. Bilaga /() 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

2 a. 9 För den som återbetalar 
studiestöd enligt äldre före
skrifter slwll års beloppet för ett 
avgiftsår ( augiftsår d), utan 
hinder av bestämmelserna om 
återbetalningstid i 8 kap. 5 § 
och beräkning av årsbelopp i 8 
kap. 24 §, beräknas på det sätt 
som anges i 8 kap. 25 § första 
stycket och 26 § första och 
andra styckena, om den återbe
talningsskyldige under när
mast föregående avgiftsår (av
gi/~sår c) 

I. frivilligt återbetalat minst 
1 000 kronor, 

2. fått befrielse från del av 
kvarstående aterbetalnings
skyldighet enligt 8 kap. 60 § 
med minst I 000 kronor, eller 

J. fått återbetalningspliktiga 
studiemedel återkrävda enligt 
9 kap. 2 § med minst 1 000 kro
nor. 

Vid tillämpningen au första 
stycket får årsbeloppet inte be
räknas till högre belopp än som 
eljest skulle ha beräknats. 

Hänvisningarna till studiP
stödslagen i första stycket av
ser lagen i dess lydelse före dPn 
I januari 1989. 

2 b. tu Återbäring enligt 8 
kap. 74 §i dess lydelse före den 
1 januari I 989 skall ske endast 
om det belopp som den återbe
talningsskyldige erlagt såsom 
preliminär avgift överstiger 
motsvarande slutlig augi/~ med 
minst 100 kronor. 

Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § samt övergångs
bestämmelserna 2 a och b till lagen ( 1988: 877) om ändring i stu
diestödslagen den I januari 1990, samt i övrigt den 1 juli 1989. 

Övergångsbestämmelsen 2 b till lagen(! 988: 877) om ändring 
i studiestödslagen tillämpas första gangen i fruga om bestäm
mande av slutlig avgift för avgiftsåret 1990. 

~J Till 1988: 877. 
lO Till 1988: 877. 498 



Bilaga JO. 7 Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

Förslag ti 11 

Lag om ändring i lagen (1983: 271) om ändrade åter
betalningsvillkor för vissa äldre studielån 

Härigenom föreskrivs att l § lagen (1983: 271) om ändrade 
återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

l § 

En låntagare, som har beviljats studielån enligt studiehjälps
reglementet (1964: 402), kan begära att lånet jämte ränta skall 
återbetalas som om fråga vore om återbetalningspliktiga studie
medel enligt studiestödslagen (1973: 349l. 

I sådana fall gäller bestäm
melserna i 8 kap. studiestöds
lagen och i denna lag. 

I sådana fall gäller bestäm
melserna i 8 kap. studicstöds
lagen i dess lydelse {öre den I 
januari 1989 och i denna lag. 

l. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 
2. Bestämmelsen i 1 § i dess nya lydelse skall tillämpas för he

la förändringsåret 1989. 
3. Utan hinder av 2 § gäller att en ansökan om ändrade återbe

talningsvillkor för förändringsåret 1990 får göras till utgången 
av år 1989. 
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Hi/aga 10.8 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Förslag till 

Lagom upphävande av lagen (1983: 271) om ändrade 
återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1983: 271) om ändrade åter
hetalningsvillkor för vissa äldre studielån skall upphöra att gäl
la vid utgången av år I 989. Dock får ändrade återbetalningsvill
kor med stöd av lagen medges även för förändringsåret 1990. 

Beträffande lån som har fålt ändrade återhetalningsvillkor 
med stöda v lagen skall lagen fortsätta att ti I lämpas. 
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Bilaga 10. 9 Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 

Överenskommelse om ändring i 1982 års film- och 
videoavtal 

Den 2 mars 1982 ingick staten. filmbranschen (företrädd av Sveriges 
Biografägareförbund. Folkets Husförcningarnas Riksorganisation, För
eningen Våra Gårdar. Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a. samt För

eningen Sveriges Filmproducenter) och Föreningen IFPl-VlDEO ett avtal, 
kallat 1982 års film- och videoavtal. 

Mellan parterna har förts sådana förhandlingar om ändring av villkoren 
i avtalet som avses i 35 *i avtalet. Förhandlingarna har rört dels ändringar• 

i*§ 4. 28, 29. 30. 31 och 39 i avtalet och i bilagorna 2. 4. 5 och 6 till avtalet. 
dels tillägg genom ytterligare två bilagor, bilaga 9 och bilaga I 0, till avtalet. 

Parterna har därvid enats om att §§ 4. 28. 29. 30, 31 och 39 i avtalet samt 
bilagorna 2. 4. 5. 6. 9 och I 0 till avtalet från och med denna dag skall ha 
följande lydelse. 

4§ 

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter jämte tre suppleanter. utsedda av 
regeringen. som tillika utser styrelsens ordförande. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter skall utses för en tid av högst tre år 
i sänder. 

Den som varit ledamot under två mandatperioder får utses till ledamot 
för ytterligare en period endast om särskilda skäl föreligger. Motsvarande 
gäller suppleant. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 

Om \'ideoavgiftcrna 

28§ 

.·1 rg(fi.for rideogramuthyrning 

Den som bedriver yrkesmässig verksamhet för uthyrning av videogram 
(videogramuthyrare) skall erlägga vissa avgifter till stiftelsen. Avgifterna 

utgår för de videogram som utges genom att föras i handeln för uthyrning 
direkt till kunder för enskilt bruk. Avgiften utgör för varje videogram som 
innehåller en långfilm enligt definitionen i bilaga 3 punkt 3 fyrtio kr. Den I 
mars 1989 höjs avgiften till sextio kr. För varje videogram som innehåller 

en kortfilm utgör avgiften tjugofyra kr. Den I mars 1989 höjs avgiften till 
trettiosex kr. För videogram som innehåller flera långfilmer utgår avgift 
för varje långfilm. Avgift såsom för långfilm utgår för videogram som 
innehåller flera kortfilmer med en sammanlagd visningstid motsvarande 
en eller flera långfilmer. 

D Riksdag<'l1 1988189. I .1a111/. Sr IUU. Bi/agu 10 
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A rg!f i ,tör rideogra 11~försä(j11 i ng 

Den som bedriver yrkesmässig verksamhet för utgivning av videogram för 
försäljning (videogramsäljare) skall erlägga vissa avgifter till stiftelsen. 
A \'gifterna utgår för de videogram som utges genom att föras i handeln för 

försäljning direkt till kunder för enskilt bruk. Avgiften utgör för varje 

videogram som innehåller en långfilm enligt definitionen i bilaga 3 punkt 3 

tjugo kr. Avgifterna gäller från och med den I juli 1989. Den I juli 1990 

höjs avgifterna till tjugofem kr. För videogram som innehåller flera långfil

mer utgår avgift för varje hingfilm. 

Pro1oko/lsa111eck11i11g till ::s.~ 

Om lagstiliningsåtgärder med anledning av förslag i betänkandet (SOU 

1988:28) Videovåld Il medför kostnader för videobranschen som inte 

redan nu erläggs av llertalet företag inom branschen genom frivilliga 

åtaganden skall: parterna överlägga om reduktion av videoavgiften, dock 

inte till ett lägre belopp än fyrtio kr. för videogram som innehåller en 

långfilm enligt definitionen i bilaga 3 punkt 3 och inte till ett lägre belopp 

än tjugofyra kr. för videogram som innehåller en kortfilm. 

Reduktionen av videoavgiften träder i kraft tidigast vid samma tid som 

ifrågavarande kostnad påförs. 
För säljvideogram som innehåller kortfilm skall inte utgå någon avgift. 

Utvecklingen på videomarknaden kan emellertid motivera att avgift införs 

också på sådana videogram. Parterna är därför överens om att särskilda 

överläggningar i denna fråga kan komma att behövas under avtalsperi

oden. 

29§ 

Om verksamheten har anordnats i syfte att kringgå bestämmelserna om 
avgirtsplikt för styrelsen besluta att avgiftsplikt föreligger. Innan styrelsen 

beslutar i sådant ·ärende skall den höra uthyraren/säljaren och videobran
schen. 

30§ 

Avgifterna skall betalas in till stiftelsen enligt regler som fastställs av 
stiftelsen efter samrad med videobranschen. För redovisning och inbetal

ning av avgiftsmedlen skall i övrigt tillämpas av Kontrollbyrån fastställda 

regler. Bland reglerna avseende uthyrning av videogram skall finnas en 

bestämmelse om att underlåtenhet att betala avgift likställs med underlå

tenhet att betala för levererade videogram. 
Videogramuthyraren/säljaren är skyldig att l;)ta stiftelsen genom kon

trollant granska hans räkenskaper s:'.lvitt gäller avgiftsredovisningcn och 

hans innehav av avgiftspliktiga videogram. 

Kostnaderna för avgiftsuppbörden och kontroll verksamheten skall beta

las av stiftelsen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 
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31§ 

Från berörda vidcogramuthyrare/säljare skall snarast genom videobran

schens försorg införskaffas och till stiftelsen överlämnas förbindelse att 

betala avgift enligt 1982 ars film- och videoavtal med de ändringar och 

tillägg som följer av ett den 22 december 1988 slutet avtal och att i övrigt 

följa avtalade bestämmelser. Förbindelsen skall ha den lydelse som fram

går av bilaga 2. 

Som förutsättning för leverans av videogram till vidcogramuthyrare 

skall gälla att uthyraren avgett sådan förbindelse till stiftelsen. 

För leveranserna av videogram skall vidare gälla dels att underlåtenhet 

av videogram uthyraren att betala avgift till stiftelsen likställs med underlå

tenhet att betala för levererade videogram. dels att underlåtensen medför 

att uthyraren kan avstängas från vidare leveranser. 

39 § 

Om avtalet sägs upp till upphörande vid avtalstidens utgång, skall de 

avgifter som redovisas för de två sista åren av avtalstiden användas enligt 

bestämmelserna i avtalet. om parterna ej enas om annat. 

Om avtalet upphört att gälla. fä.r regeringen förordna att stiftelsen skall 

träda i likvidation. I sådant fall har regeringen tillika att utse en likvidator. 

Stiftelsens behållning. med undantag av de för de två sista avtalsåren 

redovisade avgifterna. tillskiftas staten att användas för stiftelsens allmän

na ändamål. 

Förordnas ej om likvidation. skall stiftelsen bestå. till dess regeringen 

förordnar annorlunda. Stiftelsens tillgångar. med undantag av de för de 

två sista avtalsåren redovisade avgifterna. skall i sådant fall alltjämt 

förvaltas av stiftelsen för dennas allmänna ändamål. Därvid är stiftelsen 

dock inte längre bunden av avtalets regler rörande fördclningsprinciper. 
A vgiftcr. som erlagts i förskott och som avser videogram vilka förs i 

handeln för uthyrning eller för videogram som avses för försäljning efter 
dd att avtalet upphört att gälla, skall atcrbctalas av stiftelsen. 

Bilaga 2 

J-"iirhindc/sc: hyn·id1·oa1·gifi 

Undertecknad vidcogramuthyrarc. som tagit del av 1982 års film- och 

videoavtal med de ändringar och tillägg som följer av ett den 22 december 

1988 slutet avtal och de särskilda regler som förutsätts i avtalets 30*· åtar 

sig hiirigcnom gentemot stiftelsen all under den tid avtalet är i kraft betala 

in avgift enligt avtalet och lata stiftelsen genom av denna utsedd kontrol

lant granska räkenskaperna s:ivitt gäller avgiftsrcdovisningcn och inneha

vet :I\ avgiftspliktiga videogram. att i övrigt följa avtalets bestämmelser 

samt att godtaga att underlåtenhet att betala avgift likställs med underlå

tenhet atl betala för levererade videogram. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 10 
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Förhindelse: sä/jl'ii/('oa1gifi 

Undertecknad vidcogramsäljare. som tagit del av 1982 ars film- och video
avtal med de ändringar och tillägg som följer av ett den 22 december 1988 

slutet avtal och de särskilda regler som förutsätts i avtalets 30 9. åtar sig 
härigenom gentemot stiftelsen att under den tid avtalet är i kraft betala in 

avgift enligt avtalet och lata stiftelsen genom av denna utsedd kontrollant 

granska räkenskaperna såvitt gäller avgiftsredovisningen och innehavet av 

avgiftspliktiga videogram samt att i övrigt följa avtalets bestämmelser. 

Bilaga 4 och 5 

Medel för spridning och visning av värdefull film 

Enligt 32 ~punkt D skall vissa medel användas för att främja spridning och 

visning av värdefull film. Visningsnämnden skall fördela medlen på två 

belopp, ett för värdefull film för barn och ungdom och ett för annan 

värdefull film. 

l. Visningsnämndcn skall vid fördelningen av medlen främja verksam

het som syftar till att öka möjligheterna att se värdefull film och öka 
intresset för sådan film såväl hos vuxna som hos barn och ungdom. 

Medlen får användas för import. spridning, informationsvcrksamhet och 

granskning samt marknadsföring eller andra åtgärder som syftar till att 

väcka intresse för kvalitetsfilm. 
Nämnden skall i nära samverkan med Filminstitutcts styrelse verka för 

att förstärka filmens roll i det lokala kulturlivet i kommunerna i samver
kan med visningsorganisationer, folkbildning, kulturnämnder m.fl. 

Ytterligare riktlinjer för verksamheten kan meddelas av regeringen. 
2. Nämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter jämte tre 

suppleanter. De utses av regeringen för högst tre år. Nämnden utser inom 
sig en vice ordförande. 

3. Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är 
beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna eller 
suppleanter för dem är närvarande. Som nämndens beslut gäller den 
mening varom de flesta enar sig eller, vid lika röstetal. den mening som 
ordföranden vid sammanträdet biträder. 

4. Ledamot eller suppleant i nämnden är jävig vid behandlingen av 

ärenden i vilket han har ekonomiska eller andra intressen. 

Bilaga6 

Enligt vad som sägs i 32 ~ sista stycket skall. om det sammanlagda belopp 
som tillförs fonden under ett räkenskapsår överstiger 100 milj. kr. i prislä

get den I juli 1982. andra procenttal tillämpas än som anges i paragrafen. 

Beräkningen av prisläget skall göras med utgångspunkt i konsumentprisin

dex totalindex för januari månad under föregående verksamhetsår. 
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Följande procenttal skall tillämpas: 

.Ä.ndamäl Intäkter (milj. kr.) 

101-110 111-120 121-130 131-140 141-

A. Stiftelsens engagemang i 
produktion av svensk film lägst 20 lägst 20 lägst 21 lägst 21 lägst 21 

B. ProduktiL1nsgaranticr till 
svenska långfilmer lägst 35 lägst 34 lägst 34 lägst 34 lägst 34 

C. Produktionsgaranticr till 
S\-c:nska kortfilmer lägst 5 lägst 5 lägst 5 lägst 5 lägst 5 

D. Spridning och visning av 
värdcfull lilm lägst 5 lägst 5 lägst 5 lägst 5 lägst 5 

E. Stiftelsens förvaltning 
m.m. högst 24 högst 23 högst 22 högst 21 högst 20 

F. Film- och vickohranschcr-
na fcir gemensamma ändamålJ J 3 J J 

G. Stiid till produktion eller 
distribution av värdefulla 
videogram 2 4 lägst 5 lägst 5 lägst 5 

H. Stöd till biografer 4 4 4 4 

Om det blir aktuellt att införa stöd till produktion av värdefulla video
gram, dvs. till filmer som är avsedda att i första hand spridas i videogram
form. eller till distribution av värdefulla videogram skall parterna uppta 
överläggningar om utformningen av ett sådant stöd. 

Filminstitutet ökar avsättning till punkt G till 6 % om kostnaderna för 
stödet till distribution av värdefulla videogram kräver detta. 

Bilaga 9 

Medel för stöd till produktion eller distribution av Yärdefulla Yideogram 

Enligt bilaga 6 till avtalet skall. under vissa förutsättningar som nu är 
uppfyllda. särskilda medel anvisas i enlighet med punkt G. Stöd till pro
duktion eller distribution av värdefulla videogram. 

I 

Medel som under verksamhetsåret 1988/89 tillfaller punkt G skall använ
das av Film- och Videobranschens samarbetskommitte för att bekosta 
utveckling och produktion av statistik över förhyrning av videogram och 
av en filmkatalog som omfattar samtliga förhandsgranskade hyrvideogram 
samt bekosta insatser för att förbereda införandet av stöd till distribution 
av värdefulla videogram. 

Medlen utbetalas av Svenska Filminstitutet på rekvisition av Film- och 
Videobranschens samarbetskommitte. De medel som inte förbrukats un
der verksamhetsåret skall kvarstå till nästa verksamhetsår för ändamål G. 

Il 

Efter det att parterna i samråd fastställt de ytterligare bestämmelser och 
riktlinjer som krävs. skall från och med verksamhetsåret 1989/90 de medel 
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som tillfaller punkt G användas för stöd till rikstäckande distribution av 
värdefulla videogram. Beslut om stöd fattas av styrelsen. Synpunkter från 
videobranschens distributions- och detaljistled bör särskilt beaktas. 

Medlen får i första hand användas för stöd till utgivning, framtagning av 

kassetter. distribution. information samt andra insatser för att öka intres
set för värdefulla videogram. Medel får även användas för produktion av 

film katalog. Vid fördelningen av medel bör särskild hänsyn tas till behovet 
av värdefulla videogram för barn och ungdom. 

Bilaga 10 

Medel för stöd till biografer 

Efter det att parterna i samråd fastställt de ytterligare bestämmelser och 
riktlinjer som krävs. skall hälften av de medel som tillfaller H-ändamålct 
användas för stöd till parallelldistribution och hälften till upprustning av 
biografer. Insatser skall till övervägande del riktas till biografer på mindre 

och medelstora orter. 

Denna överenskommelse har upprättats i sju likalydande exemplar av 

vilka staten tagit ett. filmbranschen fem och videobranschen ett. 

För staten 
För Sveriges Biografägarcförbund 
För Folkets Husföreningarnas Riksorganisation 
För Föreningen Våra Gårdar 
För Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a. 
För Föreningen Sveriges Filmproducenter 
För Föreningen IFPl-VIDEO 
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Bilaga JO. JO Prop .. 1988/89: 100 
Bil.' I() ' 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 1046) om över
lämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildnings
departemen tets verksamhetsområde 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1976: 1046) om överläm
nande av förvaltningsuppgiftcr inom utbildningsdepartcmen
tets verksamhetsområde skall införas en ny paragraf 7 a § av 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7a§ 

Stiftelsen Svenska Filminsti
tutet prövar frågor om fördel
ning av statliga medel inom 
stiftelsens verksamhetsområde. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 
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Bilaga 10. J J 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1963: 173) om avdrag för 
avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1963: 173) om avdrag för 
avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m. m. 1 skall ha 
följande lydelse. 

N uuarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §2 

Vid beräkning av nettoin
täkt av rörelse enligt kommu
nalskattelagen (1928: 370) och 
lagen (1947: 576) om statlig in
komstskatt medges avdrag för 
sådana avgifter till stiftelsen 
Svenska Filminstitutet, som 
avses i ett den 2 mars 1982 
träffat avtal mellan staten 
samt Sveriges biografägareför
bund, Folkets husföreningar
nas riksorganisation, Före
ningen Våra gårdar, Sveriges 
filmuthyrareförening u. p. a., 
Föreningen Sveriges filmpro
ducenter och föreningen IFPI
VIDEO. 

Vid beräkning av nettoin
täkt av rörelse enligt kommu
nalskattelagen (1928: 370) och 
lagen (1947: 576) om statlig in
komstskatt medges avdrag för 
sådana avgifter till stiftelsen 
Svenska Filminstitutet, som 
avses i ett den 2 mars 1982 
träffat avtal med de ändringar 
och tillägg som följer au ett den 
22 december 1988 slutet autal 
mellan staten samt Sveriges 
Biografägareförbund, Folkets 
H usföreningarnas Riksorgani
sation, Föreningen Våra går
dar, Sveriges Filmuthyrare
förening u. p. a., l•'öreningen 
Sveriges Filmproducenter och 
föreningen IFPl-VIDEO. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första 
gången vid 1990 års taxering. Även för tiden den 1 januari-30 
juni 1989 får avdrag göras med de belopp som har betalats till 
följd av tilläggsavtalet år 1988. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1982: 444. 
2 Senaste lydelse 1982: 444. 
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Bilaga 10.12 Prop. 1988/89: 100 
Bil. I 0 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982: 691) om skatt på vissa 
kassettband 

Härigenom föreskrivs alt 11 § lagen (1982: 691) om skatt på 
vissa kassettband 1 skall ha följande lydelse. 

N uuarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 §i 

I deklarationen får avdrag göras för skatt på sådana band 
1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för 

annat ändamål än att användas där, 
2. som har återtagits i samband med återgång av köp, 
3. för vilka i andra fall än som avses i l eller 2 skattskyldighet 

enligt denna lag tidigare har inträtt, 
4. som har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån 

förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen, 

5. för vilka sådan avgift som 5. för vilka sådana avgifter 
avses i ett den 2 mars 1982 som avses i ett den 2 mars 1982 
träffat avtal mellan staten träffat avtal med de ändringar 
samt Sveriges Biografägare- och tillägg som följer au ett den 
förbund, Folkets H usförening- 22 december 1988 slutet avtal 
arnas Riksorganisation, Före- mellan staten samt Sveriges 
ningen Våra Gårdar, Sveriges Hiografägareförbund, Folkets 
Filmuthyrareförening u. p. a., Husföreningarnas Riksorgani
Föreningen Sveriges Filmpro- sation, Föreningen Våra Går
ducenter och föreningen IFPI- dar, Sveriges Filmuthyrarefö
VIDEO har erlagts till stiftel- rening u. p. a., l<'öreningen 
sen Svenska Filminstitutet. Sveriges Filmproducenter och 

föreningen IFPl-VIDEO har 
erlagts till stiftelsen Svenska 
Filminstitutet. 

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar 
mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av bandens 
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter 
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de band 
som betalningen avser. 

Avdrag som avses i första stycket 5 får göras även om avgiften 
har erlagts efter redovisningsperiodens utgång men före den tid
punkt då deklarationen skall ha kommit in till beskattnings
myndigheten. 

I deklarationen skall även uppges det antal skattepliktiga 
ljudkassettband, som den skattskyldige har använt för sådan 
inspelning eller kopiering som sker yrkesmässigt. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 

1Lagenomtrycktl984: 161. 
2 Senaste lydelse 1985: 1027. 
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Bilaga 10.13 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 10 

Förslag till 

Lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om 
rundradiosändning av finländska televisionsprogram 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:3) om rundradio
sändning av finländska televisionsprogram 

dels att lagen, som gäller till utgången av år 1989, skall fort
sätta att gälla till utgången av år 1990, 

dels att 1 §skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

1 §1 

Regeringen får för tiden in
till utgången av år 1989 medge 
rätt till rundradiosändning 
från radiosändarc av televi
sionsprogram i radio- eller 
trådsändning från Finland. 

Föreslagen lydelse 

Regeringen får för tiden in
till utgången av år 1990 medge 
rätt till rundradiosändning 
från radiosändare av tclevi
sionsprogram i radio- eller 
trådsändning från Finland. 

~ed rundradiosändning, radiosändning och trådsändning för
stås detsamma som i radiolagen ( 1966:755). 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 

l Senaste lydelse 1988:273. 
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VIII. Utbildningsdepartcmentet 
Öwrsikt 

6 Anmälan till budgetpropositionen 1989 
6 I. Inledning 

6 2. 
7 2.1 

11 2.2 

14 3. 

17 4. 

20 5. 

s,·ensk skola i internationell belysning 
Utvecklingen av den obligatoriska skolan 
Gymnasieskolan inför 90-talt:t 

Vuxenutbildningen inför 90-talet 

K rnliteten i den högre utbildningen 

Forskning på eget programansvar 

23 6. s,·ensk kultur- och mediepolitik i ett internationellt perspektiv 

28 
28 

41 
44 
48 
51 
55 

56 

57 

58 
61 
64 

67 
78 

81 

83 
86 
86 

90 

91 
117 

119 

A l!tbildningsdepartementet m. m. 

lJ t bi Id ni ngsdepa rtcmcn tel . .f!irslagsu nslug 
2 lltrcdningar m. m .. rn<'ITa1io11.1w1slag 

B Skolväsendet 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

Cc111ralu och regionalu 11n·11digheter 111. 111. 

Skolövcrst y n::lscn . .färslagsa nslag 
Länsskolnämnderna . . fi:irslagsa11slag 
Stöd för utveckling av skolväsendet. rcserra1io11sa11slag 
Statens institut for läromedel, .fr'irslagsa11slag 
Utvccklingsinsatscr på läromeddsornrådct m. m .. 
/"l'S<'n·a1iu11.m11slag 
Stöd för produktion av läromedel. re.1·<·1Talio11sa11slug 

Fiir skofrd.1·e11Jc1 gemensamma .fi"ågor 
Forskning och centralt utvccklingsarbctc inom skol
väsendet. l'<'.l'<'J'l'a/io11sa11slag 
Fortbildning m. m., rescrra1ion.rnns/ug 
Nationell utvärdering och prov. re.1·e1Tt11ionsanslag 
Särskilda insatser inom skolområdet 

Del uhliga/oriska .1kolräsemil'1 m. m. 
11 Bidrag till driften av grundskolor m. m .. .fi'.irslagsanslag 
12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

Ji"irslagsanslag 
13 SarncskoloL .f("irslagsanslug 

Specialskolan m. m.: 
14 Utbildningskostnader, Jörslagsunslag 
15 Utrustning 111. 111 .• /"!'serl'lltionsanslag 
16 Bidrag till driften av särskolorm. m .. 

.fl.irslagsa11slag 

240044000 
7152000 

17 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor. 
.törslagsan.1/ag 

Gymnasiala skolorm. 111. 

18 Bidrag till driften av gymnasieskolor . .fdrslagsa11slag 
19 Hidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljnings

ansvar för ungdom under 18 tir 111. m .. .fi"irslagsa11slag 
20 Bidrag till driften av fristående skolor på gymnasial 

nivå, :fi"irslagsan.1/ag 

40620000 
17 493000 

58113000 

141180000 
155891000 
61632000 
23916000 

10815000 
4587000 

38 885000 
78552000 
19 655 000 

321 726000 

17 022 000000 

44091000 
17 686000 

247196000 

710555000 

I 000 

5 643 610000 

236 198000 

110780000 
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123 

127 

136 
138 

139 
147 

149 

l~~ 

156 

168 
170 

171 

172 

175 
176 

180 
192 

204 
214 
231 

245 

251 

262 

26J 

266 
269 
270 
271 

73 
75 
77 
78 

f lll'l'Sll'rings/lidrag 
21 Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m .. 

res1'rrat ionsans/ag 

C Vuxenutbildning 

Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. 
fdrs/agsans/ag 
Statens skolor fi.ir vuxna: 

2 Utbildningskostnader .. /i"irs/agsans/ag 23 075 000 
3 Undervisningsmaterial m. m .. 

resamtionsans/ag 5 215 000 
4 Bidrag till studieförbunden m. m .. fdr.1/agsans/ag 
5 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m .. 

.ti"ir.1/agsa11s/ag 
6 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m .. 

.ti'irslagsans/ag 
7 Bidrag till viss central kursverksamhet 
8 Bidrag till kontakttolkutbildning . . ti>rslagsanslag 

D Högskola och forskning 

C<'ntrala 111ym/ighere1:.fi"ir högskolan 111. m. 
U nivnsitets- och högskoleämbetet. Ji"irs/agsanslag 

2 Redovisningscentralcrna vid universiteten. jorslagsan
s/ag 

3 Datorcentrakn för högre utbildning och forskning i 
Stockholm.Jdrs/agsanslag 

4 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 
ti'irslai:sanslai: 

5 ·Vissa' tandvttrdskostnader. rl'.l"l'ITationsans/ag 
6 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. 

resermtio11.w.111s/ag 

7 
8 

9 
10 
Il 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 .,., 
23 

Gr1111clfiigga11cl1• h<."i,!.{skofe111bild11i11g 

Utbildning för tekniska yrken. l'l'.1arativ11sa11slag 
Utbildning for administrativa. ekonomiska och 
sociala yrken. re.1nTatio11.1I/lls/ag 
Utbildning för vilrdyrkcn. re1l'/'l'atio11sans/ag 
l.!tbildning for undervisningsyrkcn. n·s1·1w11ionsa11.1/ag 
Utbildning för kultur- och informationsyrken. 
l"<'S<'l"l"i.ltio11sa11.1/ag 
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser. 
l'<'scn·ar io11sa11.1/ag 
Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m .. 
rcsara1i1111sa11.1/ag 

For.1k11i11g <lc'1Ji1r.1karu1hi/i/11i11g i11<1111l11"i,!.{.1kola11111.111. 
Driftersättning enligt läkarutbildningsavtal m. m .. 
_/iirslagssans/ag 
Forskningsanknytning av grundläggande högskole
utbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete. 
l"C.1('/TllliOll.\llll.l'/ag 
Humanistiska fakulteterna. reserrationsans/ag 
Trnlogiska fakulteterna. rl'serrationsanslag 
Juridiska fakulteterna. reserrntionsans/ag 
Samhällsvetenskapliga fakultctnna 111. 111 •• 

res,·1Ta/ ii111sa11slag 
Medicinska fakulteterna. rcwrl'ationsans/ag 
Odontologiska fakult..:t..:rna. re.1al'atio11.1a11.1/ag 
Farmac..:utiska fakulteten. resamtionsans/ag · 
Matcmat isk-nat urvetenskapliga fakulteterna. 
n·s,•1Tatio/l.\a11s/ag 

101 844000 

24 990 800 000 

I 211593000 

28290000 
1 119828000 

331 722000 

564905000 
39778000 
4080000 

3300196000 

97 835000 

I 000 

I 000 

1581348000 
54874000 

38 356000 

992522000 

426858000 
431675000 
854118000 

260 519000 

547 392000 

200 871 000 

I 020000000 

26996000 
272 602 000 

22758000 
27051000 

326 853000 
661497000 

71081000 
24872000 

624 917000 
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81 
84 
8'i 
87 

287 

288 
290 

293 
294 

296 
297 
298 
300 
300 
301 

303 
304 

306 
309 

310 
313 
316 
321 

·p' _ ... _., 

330 
331 

339 

341 
342 
344 
346 

348 

352 
355 
357 

357 

E 

F 

24 Tekniska fakulteterna. re.1errationsanslag 
25 Temaorienterad forskning. /"l'.1arationsanslag 
26 Kungl. biblioteket. rt'st'rrationsans/ag 
27 Samordning m. m. inom biblioteksområdet, 

n•serrativnsanslag 
28 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. 

reserrat ionsans/ag 

29 
30 

31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

ärriga ji1rsk11ingsfragor 
Forskningsr:ldsnämndcn. rewrrationsans/ag 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsradet, 
resl'/'rationsans/ag 
Medicinska forskningsrådet. re.1<'rratio11sa11s/ag 
Naturvetenskapliga forskn i ngsrådct. 
rest'rrat iunsans/ag 
Polarforskning. ffscrrationsa11.1/ag 
Rymdforskning. resaralio11.1a11.1/ag 
Europeisk forskningssamverkan . .fi'irs/agsans/ag 
Manni: Sicgbahninstitutct tlir fysik. rcsl'/'vatio11.1ans/ag 
Institutet för rymdfysik. rese1-ratio11.1<rns/ag 
Vissa bidrag till forskningsvcrksamhet. rcsarationsan
s/ag 
Arkivet för ljud och bild: 

11 160000 

657161000 
26767000 
61351000 

12143000 

30691000 

52738000 

124354000 
249202000 

342 655000 
12639000 
27 300000 

259 907 000 
16059000 
25 880000 

16491000 

Förvalt ni ngskost nader .. ti'irs/agsa 11slag 
lnsamlingsvcrksamhel m. m .. 
rcwrrati1msa11s/ag 432 000 11 592 000 

10491927000 

Studiestöd m. m. 

Centrala studiestödsnämnden m. m .. ramanslag 107152000 
2 Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning 

av studiesocialt stöd . . ti'irs/agsans/ag 17 734000 
3 Studiehjälp m. m .. .fi'irslagsans/ag 2030400000 
4 Studiemedel m. m .. fiirslagsans/ag 2107000000 
5 Vuxenstudiestöd m. m .. resaration.1ans/ag 1245000000 
6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 

.ti'irs/ag.1·a11.1/ag 132753000 
7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål. 

resl'/'ratio11sa11s/ag 104587000 

5744626000 

Kultun·erksamhet m. m. 

.·lll111än ku/1urraks11111h1•1111. /Il. 

Statens kulturråd, _tärs/agsans/ag 18339000 
2 Bidrag till utvecklingsverksamhct inom kulturområdet 

m. m .. rest'rra1ionsans/ag 90137000 
3 Bidrag till samisk kultur 2816000 

Frsä11ning11r och bidrag till ko11.1mära 
4 Visningsersättning at bild- och formkons111ärer 34 512000 
5 Bidrag till konstnärer. l'<'.1<'1-ra1io11sans/ag 19193000 
6 lnkoms1gara111ier för kons111ärn . .ti>n/agsa11.1/ag 9298000 
7 Ersättning at författare m. Il. för utlåning av 

deras \'crk genom bibliotek m. m ... ti:irs/agsans/ag 64 380000 
8 Ersättning till rättighetshavare pa musikområdet 3000000 

1i·a1er. dans och musik 
') Bidr~1g till Svenska rikstcati:rn. r1·se1Ta1iu11.1a11s/ag 153182000 

10 Bidrag till Operan. rc.11'1Tatio11sans/ag 186 671 000 
11 Täckning a\' 'iS5a kllstnader vid Operan od1 Svenska 

rik skon scrt er . .f Örs/ag1,111s/ag I 000 
12 Bidrag till Dramatiska katern. rcserrationsans/ag 99675000 
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358 
.161 
362 

36() 

368 

369 

371 
'71 -'I -
374 

375 

376 
3 7•) 

381 
383 

385 

.lti7 

.189 

390 

402 

403 
406 
407 
409 
410 

412 

417 
419 
429 

u Bidrag till S\'enska rikskonserter. r1·.11'/TIJ/iu11.1u11.1/ag 
14 Bidrag till regional musiherksamhct. li."in/ag1a11.1/ag 
15 Bidrag till rl·gionala och lokala teater-. dans- Lll'h 

musik i nst it ut ioncr. Ji".ir.1/agsans/ag 
I(> Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper. 

/"t'.\<'ITll/ it i/l.\°UllS/ag 
17 Bidrag till '.'vlusikaliska akademien 

/Jih/u.>lt'k 

18 Bidrag till regional bibliot.:ks\'crksamhet. 
_/i°irs/agsa11.1f,t.!.[ 

/Ji/dkt111s1. ko11.1thu111rcrk 111. !il. 

19 Statens konstr:id. /lirs/1.1g.1t.111.1/ag 
20 Fördn J\ kons\ fl.ir statens byggnader m. m .. 

rncrral 11•11sa 11.1/ag 
21 Utställning a\' nutida svensk konst i ulland..:t. 

rt'S('n·at i( ,,,_,a11s/ag 
11 Bidrag till AkadcmiL·n för de fria konstc·rna 

. lrkir 
1' 
--' Ril-.sarki\'ct och landsarki,cn.kin/t.1g1an.1/ag 
24 Diakkt- och ortnamnsarki\'cn samt S\'Cnskt ,·isarki\'. 

_/i°in/agsa11s/a!.[ 
25 S\'cnskt biografisk\ k:o.ikon . .ti:ir.1/ugsa11s/ug 
26 Statliga arki': Vissa kostnader for samlingar och 

materiel m. m .. r,·s1•rrutit111sa11s/ag 

f."11/111n11 i//ii1·än/ 

27 Riksant iharieämbl'll't: Fön altningskostnadcr. 
!i."irs/,ig1·t111slag 

28 Kulturmiljihard. n·s,·1Tatit111s,mslag 
29 R i ksant ik vari.:ä mbctct: lJ ppd rags\'crksam het. 

/i°in/ag1a11s/ug 

.-\/11.1·,,,.,. och 1111·llil/11ingar 

30 Centrala museer: Flir\'altningskostnad..:r. 
.ti."irs/ug.1<111.1/ag 

31 Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar 
01:h samlingar m. m .. r,·.11·n·a1i1msu11.1/ag 

32 Bidrag till Skansen .. //ir.1/agsa11.d<1g 
33 Bidrag till \'issa museer 
34 13iJrag till regi,1nab muscer..f/ir.1/ag.1a11.1/ug 
35 R i ksut sliilln i ngar. r,•s1·1Tat io11sa11s/ag 
36 Inköp :n \'issa kulturföremal. .fi"ir.1/ag.1a11.1/ag 

Forskning 

37 Forsknings- LXh Ut\'Ccklingsinsatscr inom kultur-
omrad\:t. r1·.1,·rra1io11s<111.1/ag 

G l\lassmedirr m.111. 

Fi/111/il.111. 

Sta\L·ns biogratbyd. li.irs/ag1<J111/<1g 
2 Filmstöd. rescrra1io11.1w1slw.: 
3 Stöd till fonogram och musikalin. res1'1T<1fit111.1w1s/ug 

54 747000 
170500000 

277377000 

40000000 
2 202000 

25476000 

4016000 

26 520000 

I 303000 
1404000 

')6 857 000 

18950000 
2 895 000 

5 658 000 

(13188000 
47 999 000 

I 000 

291257000 

15 2/:QOOO 
13 248000 
17618000 
4304QOOO 
23 282 000 

100000 

581800() 

1930058000 

5 350000 
51384000 
8617000 
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432 

433 
435 
436 
437 
438 

441 
443 
444 
445 

446 

447 
450 
453 

455 
457 

457 
459 

461 

468 
471 

473 

4Xl 

/)agspres.1 och !id.1/..:rificr 
4 Presstödsnämnden och taltidningsnämnden . .fi'ir.1/agsan-

sfug 
5 Stöd till dagspn:ssen, /(in/agsans/ag 
6 Lc\n till dagspressen. rt'serrationsanslag 
7 Stöd till kulturtidskrifter. n·.1ara1ic>111a11.1/,1g 
8 Stöd till radio- och kasseuidningar. re.1er1'c.Jiio11.1a11.1/ag 
9 Bidrag till Stilielsen for lättläst nyhetsinformation 

10 
Il 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 

11 

o..:h litteratur. ,.,.s,·1-ra1io11sa11s/ag 

Uuera111r 
Litteraturstöd. n·.11·1Tationsa11s/ag 
Kreditgarantier till bokförlag . .fiir.1/agsans/ag 
Stöd till bokhandel, re.11'1Tatio11.1a11s/ag 
Distributionsstöd till fackbokhandel m. m., 
Ji.irsfugsa11.1/ag 
Liln för in\·esteringar i bokhandel m. m .. rcscrratio11.1w1-
.1/ag 
Talboks- o..:h punktskriftsbibliot.:ket: 

Fön·altningskostnadcr . .fiin/agsun.1/ag 18 126 000 
Produktionskostnader. r<'scrratio11.1a11slag 35 612 000 

Bidrag till Svenska spr:i.knämnden .. /i'ir.1/agsa11s/ag 

Radio och t<'lnision 
S\l·rig..:s Radio 111. m.** 
Kabdnämnden: 

Förvaltningskostnader. kirs/ags<111.1/ag 3 131 000 
Stöd till lokal prograrmwksamhet. 

rcserratio11.1a11.1/ag 1 000000 
N~irradionämmkn. /i'in/agsans/ag 
ljtbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland . 
. !iir.1/ag.1a11.1/ag 
Bidrag till dokumentation a\· mediautvecklingcn. 
/"('Sl'ffi// it 1/1\ll/l.1/(lg 

11 Internationellt-kulturellt samarbete 

k11/111rcl/1111brt1· med u!landct 
Kulturellt ut6ytc m..:d utlandet. ri·s,•1..-a1io11sa11.1/,1g 

2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Uncsco m. m .. 
.fr~in-/,Jg.\llllSftlg 

3 Bidrag till inlL'rnationclla kongresser ·n. m. i 
Sv..:rigc·. rt'S<'rrat1011sa11.1/ag 

4 Bidrag till svenska institut i utlandc·t 

Lokalförsörjning m. m. 

lJtrustningsnämnden för uniVc·rsit..:t och högskolor. 
.1i:irs/ag11111s/ag 

3%0000 
4 76 300000 

87 500000 
19417000 
38 609000 

6 384000 

33861000 
1000 

2813000 

3043000 

2 250000 

53 738000 
2320000 

4 131 000 
3428000 

10718000 

348000 

814172000 

9090000 

20100000 

906000 
8 720000 

38816000 

12 144000 
2 Inredning o..:h utrustning a\· lokaler \·id högskok

enhetc·rna m. m .. r<'sarationsans/ag 377000000 

3891-'4000 

Summa kr. 47757852000 

** S:irskild prnp. Ei111n:is 
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486 

487 

488 

491 

492 

494 

499 

500 

501 
507 

508 

509 

510 

Bilagor 
I 0.1 Förslag till 

Lag om ändring i skollagl'n ( 1985: 1100) 
I 0.2 Förslag till 

Lag om ändring i vuxenutbildningslagen ( 1984: 1118) 
10.3 Sammanfattning av rapportc:n (DsU 1988: 42) Utbyggd högskolc:utbild

ning i Gotlands och Blekinge län samt i Fyrstadsområdet och södra 
delen av Stockholms län - delbetänkande rörande Fyrstadsregionen 

10.4 Sammanfattning av betänkandet (SOU 1987: 50) Högskolans journa
listutbildning 

I 0.5 Sammanställning av remissyttranden öv.:r betänkandet (SOU 1987: 50) 
Högskolans journalistutbildning 

I 0.6 Förslag till 
Lag om iindring i studicstödslagcn ( J 973: 349) 

10.7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1983: 271) om ändrade åtcrbetalningsvillkor 
för vissa äldre studicl:in 

I 0.8 Förslag till 
Lag 0~1 upphävande av lagen ( 1983: 271) om ändrade åtcrbctalnings
villkor för vissa äldre studielån 

10.9 Överl'nskommclsc: om ändring i 1982 års film-och videoavtal 
IG.10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av förvaltnings
uppgiftcr inom utbildningsdcpar11::mcntcts verksamhetsområde 

10.11 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1963: 173) om avdrag för avgifter till stiftelsen 
Svenska Film institutet. m. m. 

I 0.12 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1982: 691) om skatt på vissa kasssettband 

I 0.13 Förslag till 
Lag om fortsatt giltighet av lagen ( 1986: 3) om rundradiosändning av 
finländska tclcvisionsprogram 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1989 
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Bilaga 11 till budgetpropositionen 1989 

Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) 

Översikt 

Till jordbruksdepartementet hör frågor rörande jordbruk, skogsbruk, fis
ke. trädgårdsnäring och rennäring samt högre utbildning, forskning och 
försök för dessa näringar liksom prisreglering på jordbrukets och fiskets 

områden. livsmcdclsberedskap, djurskydd, djurens hälso- och sjukvård, 

livsmcdclskontroll och utsädeskontroll samt jakt och viltvård. 
Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhetsom

råde för budgetåret 1989/90 som läggs fram i budgetpropositionen omfat

tar 5014 milj. kr. Subventioneringen av konsumtionsmjölk är den största 
utgiftsposten och uppgår till ca 1,5 miljarder kr. 

Jordbruksdepartementets budgetförslag präglas av den återhållsamhet 
som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Även de 
mest angelägna behoven har prövats noggrant. Myndighetsanslagen inom 
departementets verksamhetsområde har i allmänhet beräknats med ut
gångspunkt i det s. k. huvudförslaget. 

Genom omprioriteringar i statsbudgetens nuvarande resursfördelning 
har skapats utrymme för särskilda insatser. Som ett led i en sådan omprio
ritering föreslås att subventioneringen av mjölkpriset skall reduceras 
fr. o. m. den l juli 1989 med 250 milj. kr. per år räknat. 

Genom besparingar och omfördelningar inom huvudtiteln kan förslag 
om ytterligare resurser läggas fram för bl. a. åtgärder på skogsvårdens, 
forskningens och utbildningens. livsmedelskontrollcns, djurskyddets och 
växtodlingsrådgivningcns områden. 

I särskild proposition kommer förslag att lämnas om en skärpt livsmc
delskontroll. 

Sammanställning m. m. 

Anslagsförändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhcts
omr:lde i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1988/89 framgår 
av följande sammanställning uttryckt i milj. kr. 

I Riksclag<'n l'i,~8/SC). I .1a111I. Nr IOU. !Jilaga 11 

Prop. 
1988/89: l 00 
Bil. 11 



Anvisat Förslag Föränd-
1988/89 1989/90 ring 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 27,6 28.0 + 0,5 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 563,7 497.6 - 66.2 
C. Jordbruksprisreglering 2900,2 2624,0 -276,2 
D. Skogsbruk 601,5 598,0 3.5 
E. Fiske 122,5 112,2 10.3 
F. Livsmedelskontroll m. m. 153,4 167,1 + 13,7 
G. Utbildning och forskning 904.1 944.5 + 40.5 
H. Diverse 39.8 42.7 + 2,9 

Totalt för jordbruksdepartementet 15312,8 5014,2 -298,7 

1 Härutöver tillkommer 535 milj. kr. för idrott. rekreation. turism och ungdomsverk
samhet m. m., som den I januari i 989 förs över till bostads-. industri- resp. civilde
partementet. 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 
avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra
men med I %cenhet. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostna
der med motsvarande belopp i samband med regleringsbrevens utfärdan
de. En översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns 
under rubriken Särskilda frågor i finansplanen. 
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Jordbruksdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Hellström 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Inledning 

I Allmänt 

Jordbruksdepartementets budget präglas av den återhållsamhet som det 
samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Flertalet myndighe

ter inom departementets verksamhetsområde föreslås få sina anslag beräk
nade enligt det s. k. huvudförslaget. 

Genom omprioriteringar i statsbudgetens nuvarande resursfördelning 
har skapats utrymme för reformer på särskilt prioriterade områden. Bl. a. 
skall vård och omsorgsfrågor samt miljöfrågor prioriteras. Som ett led i en 
sådan omprioritering föreslår jag i det följande att subventionen av priset 
på mjölk skall reduceras fr. o. m. den 1 juli I 989 med 250 milj. kr. per år, 
motsvarande 19 öre i partiledet. 

Inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde har genom omför
delningar av resurser skapats utrymme för bl. a. ytterligare medel till 
miljöinriktade åtgärder inom växtodlingen, bl. a. rådgivning om alterna
tivodling, samt till utbildning om djurskydd. Livsmcdelskontrollen för
stärks och forskning och utbildning tillförs ytterligare resurser. På skogs
brukets område föreslås att medel anvisas för bl. a. naturvårdsutbildning 
för skogsägare samt till en fortsättning av de senaste årens insatser för en 
ökad avverkning. 

2 Jordbruk och livsmedelskontroll m. m. 

Livsmedelspolitiken är för närvarande under omprövning. Regeringen 
beslutade mot slutet av år 1988 tillkalla en parlamentarisk arbetsgrupp 
med huvudsaklig uppgift att utforma förslag till en ny livsmedelspolitik 
fr. o. m. år 1990. Till arbetsgruppen har adjungerats representanter för 
jordbrukarna (Lantbrukarnas riksförbund) och konsumenterna Uord

bruksnämndens konsumentdelegation). Bakgrunden till den omprövning 
som arbetsgruppen skall göra redovisade jag i bilaga 2 till regeringens 
proposition 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. 

Den nuvarande livsmedclspolitiken har kommit att kännetecknas av en 
låg grad av måluppfyllelse. Samtidigt bidrar den till inflation och begrän
sar tillväxtmöjligheterna i ekonomin. 

En första utgångspunkt för den parlamentariska arbetsgruppens arbete 
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är därför ett lägre gränsskydd än i dag. Därvid skall det pågående arbetet i 
GATT beaktas. Någon ensidig neddragning av gränsskyddet är inte aktuell 
för svensk del. 

En andra utgångspunkt är att de interna marknadsregleringarna för 
jordbruksprisreglcrade produkter minskas i omfattning och i vissa fall 
avskaffas. Därvid bör tekniken med pris- och avsättningsgarantier om
prövas. 

För det tredje bör nya medel utvecklas för att nå bl. a. de beredskaps
mässiga, regionalpolitiska och miljömässiga målen. 

Arbetsgruppens uppgift är således att dels utvärdera 1985 års livsme
dclspolitiska beslut, dels utforma förslag till en ny livsmedelspolitik 
fr. o. m. år 1990. Arbetsgruppen skall också behandla en eventuell proviso
risk lösning för år 1989 om en sådan blir nödvändig med hänsyn till 

GATT. 

Den nuvarande livsmedelspolitikens mål fastställdes år 1985. Huvud
målet för livsmedelspolitiken är att trygga vår Iivsmedelsförsörjning såväl i 

fred som under avspärrning och krig. Ett konsumentmål och ett inkomst
mål för jordbrukarna är likställda delmål under huvudmålet. Konsument

målet innebär att konsumenterna skall ha tillgång till livsmedel av god 
kvalitet till rimliga priser. Inkomstmålet innebär att jordbrukarna skall ha 
en standard likvärdig med jämförbara grupper. 

Dessutom finns ett miljö- och resursmål i 1985 års beslut. Detta innebär 
att i produktionen skall hänsyn tas till kravet på en god miljö och till 
behovet av en långsiktig och planerad hushållning med våra naturresurser. 
Politiken inrymmer vidare ett regionalpolitiskt mål som innebär att jord
bruk bör bedrivas i hela landet, bl. a. skall särskilt beaktas de speciella 
förhållandena i norra Sverige. 

Som jag tidigare nämnt uppfyller inte den nuvarande politiken dessa 
mål på ett tillfredsställande sätt. Detta beror i hög grad på att det huvud
sakliga medlet, nämligen prisstödet, motverkar eller försvårar möjligheter
na att nå flera av dessa mål. Nya medel behöver följaktligen utarbetas för 
att nå målen. Detta är en viktig uppgift i reformarbetet med livsmedelspo
litikcn. Detta arbete måste emellertid utgå från att de olika målen konkre
tiseras och preciseras. 

Sedan 1985 års livsmedelspolitiska beslut antogs har läget såväl i Sverige 
som i utlandet förändrats. vilket gjort behovet av en reformering tydligt. 

Vad beträffar den svenska animalieproduktionen har överskotten reduce
rats. medan läget har försämrats markant för spannmål. När beslutet togs 
beräknades att spann målsöverskottet skulle kosta 400 milj. kr. per år. I dag 
är. kostnaden vid normalskörd mångdubbelt större. Detta försämrar lant

brukarnas inkomster och höjer konsumentpriserna. Möjligheterna att nå 
två av de viktiga delmålen under politikens huvudmål försämras alltså. En 
del av kostnaderna för spannmålsöverskottet skall under en övergångsperi
od på fem år betalas över statsbudgeten. När beslutet togs år 1985 beräkna
des att detta delansvar skulle kosta 600 milj. kr. totalt under perioden. De 
tre första åren har det kostat nästan det dubbla. I, 1 miljarder kr. Till stor 
del beror de ökade kostnaderna på de kraftigt sänkta världsmarknadspri

serna. 
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Under år 1987 lades 127 000 ha åker i träda inom programmet Träda 87. 
För åren 1988 och 1989 gäller ett program. som innebär att bidrag ges för 
odling av icke prisreglerade grödor och att större hänsyn tas till miljöeffek
terna och omställningsbehoven än i Träda 87. Under år 1988 har 260 000 
ha anslutits till programmet. 

Det långsiktiga omställningsarbetet sker i enlighet med miljö- och re
sursmålet. Under våren 1988 beslutade riksdagen om miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket. Riksdagen beslutade då också om en ny djurskydds
lag. 

Åtgärder för en omställning av jordbruket i en mer miljövänlig riktning 
fortsätter. Under hösten 1988 har regeringen beslutat om ett antal sådana 
åtgärder. 

Regeringen har beslutat uppdra åt berörda myndigheter att arbeta vida
re med programmet för att minska bekämpningsmedelsanvändningen i 
bl. a. jordbruket. Vid lantbruksstyrelsen har ett råd för alternativ odling 
inrättats. Ett stöd för omläggning till alternativ odling har beslutats och 
kommer att finansieras inom ramen för statens delansvar för spannmåls
överskottet. Lantbruksstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp åtgärdspro
grammet för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Ett förslag från lant
bruksstyrelsen om bidrag för frivillig insådd av fånggröda bereds för när
varande i regeringskansliet. Hos lantbruksstyrelsen pågår arbetet med att 
utarbeta tillämpningsföreskrifter till den nya djurskyddslagen. I avvaktan 
på att dessa föreskrifter blir klara har riksdagen beslutat om en förlängning 
av förbudet mot nybyggnad av djurstallar. Vidare bereds för närvarande 
inom regeringskansliet ett förslag av lantbruksstyrelsen om skärpt tillsyn 
enligt djurskyddslagen. 

Mina förslag i det följande för budgetåret 1989/90 innebär att ytterligare 
miljöinriktade satsningar görs inom såväl växtodling som djurhållning, 
främst vad gäller alternativ odling, minskad bekämpningsmedelsanvänd
ning samt bättre djurskydd och djurhälsa. 

Omställningsarbetet inom jordbruket måste också ske med större hän
synstagande till det regionalpolitiska målet och landsbygdens utveckling. 

Till jordbruket i norra Sverige lämnas ett särskilt prisstöd över statsbud
geten för att kompensera jordbruket där för de högre produktionskostna
derna. Statens jordbruksnämnd gör på regeringens uppdrag en översyn av 
detta stöd. Vidare löper för närvarande ett treårigt åtgärdsprogram för 
jordbruket i norra Sverige, inom vilket sysselsättningen i dessa bygder 
sätts i centrum. Sammanlagt har 200 milj. kr. anvisats detta program. 
Lantbruksstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit att ytterligare 
medel anvisas till detta åtgärdsprogram. 

Jag avser att återkomma till dessa frågor senare under detta budgetår. 
Lantbruksstyrelsen har även föreslagit att motsvarande insatser som 

görs inom ramen för åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige 
också bör göras för mellersta och södra Sverige. Jag är nu inte beredd att ta 
ställning till detta förslag. Arbetet i den parlamentariska arbetsgruppen om 
livsmedelspolitiken bör avvaktas. 

1987 års regionalpolitiska kommitte kommer under år 1989 att lägga 
fram sina förslag vad gäller den framtida regionalpolitiken för landet i sin 
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helhet. Även dessa förslag bör avvaktas innan ställning tas till lantbruks
styrelsens förslag i dessa delar. 

I september 1987 lämnade 1986 års livsmedelsutredning betänkandet 
(SOU 1987:44) Livsmedclspriser och livsmedclskvalitet. I utredningen 
redovisas slutsatser och förslag som rör hela livsmedelskedjan från jord
bruket till konsumenterna. Utredningen visade på ett behov av att större 
uppmärksamhet riktas på såväljordbruksprisregleringens direkta och indi
rekta effekter som den bristande konkurrensen i livsmedelsindustri och 
handel. Den visade också på brister i prisbildningen i dessa led. 

Många av de aspekter på framför allt jordbruksprisregleringen som 
utredningen pekar på förutsätter jag att den parlamentariska arbetsgrup
pen kommer att behandla i sitt arbete. I den ekonomisk-politiska proposi
tion som jag tidigare hänvisat till, aviserar chefen för civildepartementet 
en utredning om konkurrensförhållandena i den svenska ekonomin. 

Under slutet av år 1988 presenterades flera rapporter om svenskt jord
bruk och jordbrukspolitik. Dessa bör kunna utgöra ett värdefullt underlag 
för arbetsgruppens arbete. 
- Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade rap

porten Alternativ i jordbrukspolitiken (Os 1988: 54), i vilken bl. a. 
redovisas ett förslag till brukarstöd. 

- Försvarets forskningsanstalt (FOA) publicerade rapporten Säkerhetspo
litiska aspekter på livsmedelsförsörjningen, där bl. a. en utvärdering av 
jordbruksstödet görs från beredskapssynpunkt. 
Dessa båda rapporter remissbehandlas för närvarande. 
Under början av år I 989 avser jordbruksnämnden att presentera en 

utredning om arealbaserat stöd. 
Vidare har vissa internationella studier av intresse publicerats under 

slutet av år 1988. 
- OECD publicerade en studie av svensk jordbrukspolitik och jordbruks

stöd. 
- F AO publicerade en rapport om integrering av miljöaspekter i bl. a. 

jordbrukspolitiken i Europa. 
Enligt 1985 års livsmedelspolitiska beslut skall jordbruksprisreglcringen 

begränsas, förenklas och marknadsanpassas så långt möjligt. Som nämnts 
är en av utgångspunkterna för den parlamentariska arbetsgruppens arbete 
att marknadsregleringarna skall förenklas eller avskaffas. 

Jordbruksnämnden har haft regeringens uppdrag att utreda möjligheter
na till sådana förändringar av äggregleringen. Utredningen överlämnades 
nyligen till regeringen. 

I slutet av år 1987 lämnade jordbruksnämnden en utredning av förut
sättningarna att använda olika råvaror vid tillverkning av socker, andra 
sötningsmedel, stärkelse och sprit. 

Båda dessa utredningar ger underlag för överväganden om sådana för
enklingar och marknadsanpassningar av regleringarna som jag nämnt 
ovan. 

Regeringen har under år 1988 beslutat om en översyn av verksamheten 
vid och organisationen av reglcringsföreningarna på jordbrukets område. 
Resultatet kommer att redovisas i början av år 1989. Inom statens jord-
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bruksnämnd pågår för närvarande en organisationsöversyn. Jag föreslår 
att resultatet av dessa båda översyner avvaktas innan regeringen tar ställ
ning till förvaltningsanslaget för jordbruksnämnden. Jag avser att åter
komma till regeringen i dessa frågor i samband med att jag under våren , 
1989 redovisar förslag angående regleringen av priserna på jordbrukspro
dukter m. m. fr. o. m. den I juli 1989. 

Under året har jag haft en rad samtal med företrädare för bl. a. handeln 
om vissa av de frågor som den tidigare nämnda livsmedelsutredningen tar 
upp. Handeln har vid dessa samtal gjort ett antal utfästelser och uttalan
den framför allt om åtgärder som skall förbättra livsmedlens kvalitet. 

Kontrollen av livsmedlens kvalitet måste ytterligare förbättras. Rege
ringen har därför nyligen i en lagrådsremiss redovisat förslag till ett antal 
åtgärder i detta syfte. Förslagen kommer inom kort att föreläggas riksda
gen. Regeringen föreslår att statens livsmedelsverk får en ·starkare roll 
inom livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket bör dels ha det direkta till
synsansvaret för företag med en komplex produktion och stor spridning av 
produkterna, dels ha en starkare roll gentemot kommunerna. Ansvars
fördelningen mellan olika myndigheter blir klarare. 

Kontrollen bör i större utsträckning ta till vara företagens egentillsyn, 
som bör vara en grund för den framtida livsmedelskontrollen. 

Dagens avgiftssystem är inte tillräckligt flexibelt för att me~ge en till
fredsställande livsmedelskontroll. Detta gäller framför allt möjligheterna 
att i erforderlig utsträckning kontrollera redligheten i hanteringen, t. ex. en 
korrekt redovisning av varans sammansättning. Avgiftssystemet' måste 
därför göras om. En årlig avgift bör tas ut av varje livsmedclshanterande 
företag. 

Med dessa.~.grundläggande förändringar och med de olika ändringar i · 
övrigt som regeringen har föreslagit kommer livsmedelskontrollen att skär" 
pas och fungera bättre. Förändringarna innebär också att såväl livsmedels
verket som miljö- och hälsoskyddsnämnderna får ökade resurser för kon
trollen. 

Livsmedelsverkets resurser behöver dock förstärkas utöver vad jag där 
föreslår för att förändra och förbättra kontrollen. Bl. a. behöver verkets 
insatser på kost- och hälsoområdet utökas, för vilket jag föreslår en ökning 
med 0,5 milj. kr. Ett annat mycket viktigt område som .kräver ökade 
resurser är. dricks vattenkontrollen. Även för detta ändamål föreslår jag .en 
förstärkning med 0,5 milj. kr. Utöver dessa förstärkningar föreslår jag att 
livsmedelsverket tillförs ytterligare resurser för bl. a. internationella har
moniseringsfrågor och för laboratorieverksamhet. 

Beträffande ·den statliga stödgivningen i form av kreditgarantier och 
bidrag till jordbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering innebär 
mina förslag att dessa kvarstår oförändrade för nästa budgetår. 

Med anledning av riksdagens beslut i december 1988 om ändrad import
reglering för frukt föreslår jag i det följande att medel ställs till förfogande 
för i första hand strukturåtgärder i odlingen för att stärka odlingens kon
kurrenskraft. 

För prisreglerande åtgärder på jordbrukets område beräknar jag ca 2,2 , 
miljarder kr. under nästa budgetår. Jag har därvid räknat med en minsk-
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ning av subventioneringen på konsumtionsmjölk med 19 öre i partiledct 
fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Någon ändring av dispositionen av avgifterna på handelsgödsel och 
bekämpningsmedel föreslås inte för budgetåret 1989/90. 

3 Rennäringen 

Det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylolyckan har påverkat rennäringen 
även under innevarande budgetår. Åtskilliga åtgärder har vidtagits för att 
minska cesiumhalten i renköttet. Därigenom kunde 68 195 av de 95 648 · 
renar som slaktades under budgetåret 1987 /88 godkännas som livsmedel. 
Tillgången på renkött är därför god. Regeringen har ställt 2 milj. kr. till 
förfogande för marknadsinsatser för att öka konsumtionen av renkött. 
Statens kostnader för rennäringen till följd av Tjcrnobylolyckan har upp
gått till drygt 51 milj. kr. under budgetåret 1987 /88. 

4 Skogsbruk 

Skogsnäringen är en av våra viktigaste exportnäringar. Den har utomor
dentligt goda förutsättningar att medverka till en förbättrad balans i våra 
utrikesbetalningar. Skogens betydelse för Jandets ekonomi och välstånd 
motiverar att skogsmarken som produktionsresurs tas till vara på bästa 
sätt samtidigt som även andra intressen, som naturvård, friluftsliv och 
rekreation. kan tillgodoses. Målet för skogspolitiken enligt 1979 års skogs
politiska beslut är mot bakgrund härav en varaktig, hög och värdefull 
virkcsavkastning under hänsynstagande till naturvårdens och andra all
männa intressen. Genom riksdagsbeslut år 1983 kompletterades skogs
vårdslagen med uttryckliga krav på aktivt utnyttjande av skogen i syfte att 
öka produktionen och sysselsättningen i skogsnäringen. 

Skogsproduktionens lämpliga omfattning och sammansättning är inte 
exakt fastslagen i riktlinjerna för skogspolitiken. Strävan skall emellertid 
vara en ökad produktion både kvantitativt och kvalitativt. En utgångs
punkt är sålunda att åstadkomma en skogsproduktion som möjliggör en 
långsiktig årlig bruttoavverkning av åtminstone 75 milj. m3sk. Därutöver 
skall strävan vara att öka produktionen ytterligare i den mån detta är 
möjligt och lämpligt med hänsyn till andra viktiga samhällsmål. De senas
te beräkningarna av virkesbchovet och den långsiktiga möjliga avverk
ningen visar att 1979 års beslut om skogsproduktioncns omfattning kan 

ligga fast. 
Skogsindustrin har också under år 1988 haft en mycket hög produktion. 

Virkesförbrukningen har därmed varit hög och motsvarat ungefär den 
volym som är möjlig att avverka i Sverige. Industrins lager av virkcsråvara 
har ökat under år 1988 och lagersituationen har därmed förbättrats betyd
ligt. Avverkningarna har trots denna bakgrund ökat endast ett par procent. 
Nettoimporten av virkesråvara har under år 1988 varit fortsatt hög. 

De av riksdagen år 1986 beslutade åtgärderna för ökad avverkning har 
hittills haft en positiv effekt. Innevarande budgetår är det sista i det 
beslutade treårsprogrammet. Det är angeläget med fortsatta insatser för att 
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stimulera ökad inhemsk avverkning. En varaktig avverkningsökning är 
möjlig främst inom privatskogsbruket. Detta program bör därför förlängas 
med ytterligare tre år. Tillsammans med det pågående programmet för 
ökad gallringsavverkning innebär detta en massiv satsning på intensifierad 
rådgivning riktad direkt till de berörda skogsägarna. 

De långsiktiga målen för virkesproduktionen och naturvården får inte 
åsidosättas vid en satsning på ökad avverkning. Det behövs ökade insatser 
för att direkt påverka skogsägarna att vid avverkningarna ta hänsyn till 
natur- och kulturvården. Under en följd av år har statliga och privata 
tjänstemän och skogsarbetare utbildats i frågor som rör skogsbruket och 
naturvården. Men det behövs också utbildning för de privata skogsägarna. 
Förutom riktade insatser direkt till dem som utför avverkningarna satsas 
nu på en ekologi- och naturvårdsutbildning. Målet är att nå 20000 skogs
ägare per år. Resurserna för föryngring av ädellövskogen räknas upp 
kraftigt och ytterligare insatser görs för att bevara skogsträdens gener för 
framtiden .. samtidigt föreslås en halvering av bidragen till skogsdikning 
samt en minskning och begränsning av bidragen till avveckling av lågpro
ducerande skogsbestånd. 

5 Fiske 

Fisket är en viktig del i vår livsmedelsförsörjning. En aktiv fiskeripolitik är 
därför viktig även i fortsättningen. Den svenska fiskeripolitiken fastställ
des genom riksdagens beslut år 1978. Dess mål och medel bekräftades och 
preciserades våren 1985. En väl avvägd hushållning med fiskbestånden 
och omsorg om vattnen utgör grunden för att vatten- och fisktillgångarna 
skall kunna utnyttjas på bästa sätt. Inom de gränser som medges av en 
sådan hushållning med fisktillgången skall fisket bedrivas på ett effektivt 
sätt och fångsterna bestämmas av möjligheterna till en lönsam och stabil 
avsättning. Hänsyn skall tas till behovet av sysselsättning främst i kust
och skärgårdsområden där fisket har stor regionalpolitisk betydelse. Sam
tidigt skall allmänhetens behov av rekreation och avkoppling i naturen 
tillgodoses genom möjligheten till fiske. 

Tillförseln av sill har ökat på den europeiska marknaden under de 
senaste åren och bedöms komma att vara god även i fortsättningen. Med 
det ökade utbudet har priserna fallit och de bedöms bli pressade under 
överskådlig tid. Saltsjöfiskets sammanlagda fångst minskade under år 
1987 med 2 % medan fångstvärdet ökade med 3 %. Torskfisket svarade för 
44 % av det sammanlagda fångstvärdet. Fisket efter lax och torsk i Öster
sjön har sådan omfattning att beståndssituationen har försämrats. Inom 
ramen för fiskerikommissionen för Östersjön har det inför 1989 års fiske 
för första gången under många år beslutats om ett största tillåtna uttag av 
torsk. Sverige fortsätter sina ansträngningar att nå överenskommelser i 
denna fråga vad gäller lax. 

Prisstöd till fisket lämnas sedan den 1 december 1986 endast till fiskare 
som levererar sin fisk till förstahandsmottagare som deltar i en sådan 
organiserad samordning på fiskförsäljningens område som har godkänts 
av statens jordbruksnämnd. En samordning skulle kunna skapa förutsätt-
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ningar för en ökad avsättning till konkurrenskraftiga priser både inom 
landet och på exportmarknaden. Samordningsarbetet måste bedrivas mer 
aktivt än vad som nu är fallet. Jordbruksnämnden har ett särskilt ansvar 
att följa denna fråga. 

Intresset för konsumtionsodling av fisk och skaldjur är fortsatt starkt i 
vårt land. År 1987 ökade produktionen av fisk med 18 % jämfört med år 
1986. Dessutom producerades musslor samt en mindre mängd kräftor och 
ostron. För en fortsatt utveckling av näringen kan samordnade insatser av 
företagarna inom näringen vara av betydelse. 

En översyn skall göras av prisregleringcn och den statliga fiskeadmini
strationen. 

För nästa budgetår föreslås fortsatta insatser för fiskevården och för en 
rationell utveckling av fiskenäringen. Fiskberedningslånen avskaffas och 
insatser görs för utvecklingsarbete på fiskets område. 

6 Utbildning och forskning m. m. 

Ett helhetsperspektiv skall anläggas vid forskning för de areella näringar
na. Forskningen skall bl. a. ge underlag för en produktionsinriktning som 
kan förena effektivitet och hänsyn till miljön. Helhetsperspcktivet präglar 
de omfattande forskningsprogram rörande alternativa produktionsformer, 
livsmedel samt skog och miljö som nu fortsätter. 

Forskningen på jordbruks- och livsmedelsområdena har bl. a. som ut
gångspunkt att konsumenternas krav på bättre livsmcdelskvalitet skall 
sättas i förgrunden för produktionen i hela livsmedclskedjan. Jordbruks
näringarna skall ge oss möjligheter att utnyttja våra förnybara tillgångar på 
ett från ekologiska utgångspunkter bättre sätt än hittills. De samlade 
forskningsresultaten kommer att ha stor betydelse för inriktningen av 
1990-talets livsmedelsproduktion. 

I syfte att stärka forskningen rörande alternativodling föreslås ytterligare 
resurser till Sveriges lantbruksunivcrsitet. Veterinärutbildningen får ökade 
resurser. En ny utbildning i bioteknik/livsmedel skall kunna starta. Medel 
satsas också på forskartjänster. Ett nytt flerårigt avtal om stöd till växtför
ädling har träffats mellan staten och jordbrukets förcningsrörelse. 

Det femåriga forskningsprogrammet rörande skog och miljö tar sikte på 
både de globala problemen, framför allt de pågående avskognings- och 
ökcnutbredningsprocesscrna i de fattiga länderna, och på betingelserna för 
ett produktivt, ekologiskt balanserat skogsbruk i Sverige. Medel för den 
sistnämnda delen anvisas både över denna huvudtitel och över åttonde 
huvudtiteln. 

För att bättre samordna forskningen på fiskets område föreslås ett nytt 
forskningsprogram. Programmet skall leda till en effektivare användning 
av resurserna för denna forskning. Ytterligare medel föreslås också för 
ändamålet. 
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7 Internationellt samarbete 

Världslivsmedelsrådets fjortonde möte ägde rum på Cypern i maj 1988. 
De viktigaste frågorna på dagordningen gällde sambandet jordbruk -
miljö samt möjligheterna att utnyttja överskottslager av spannmål som 
medel för att lindra världssvälten. 

Den vid FAO:s tjugofjärde konferens i november 1987 beslutade över
synen av FAO:s framtida funktion och verksamhetsinriktning har på
börjats. Resultatet av översynen förväntas redovisas vid FAO:s tjugofcmte 
konferens i Rom i november 1989. Det intensiva nordiska samarbetet i 
reformfrågan har fortsatt under år 1988. 

Jordbruket är ett nyckelområde i den stora multilaterala handclsför
handling som nu äger rum i GATT. Förhandlingarna omfattar samtliga 
åtgärder som direkt och indirekt påverkar jordbrukshandeln och syftar 
bl. a. till att liberalisera handeln och förbättra konkurrenssituationen ge
nom ökad disciplin och gradvis neddragning av stöd och skydd till jord
bruket. Förhandlingarna har hittills främst inriktats på en frysning av 
nuvarande stöd och skydd, metoder för att dra ner stödet samt det långsik
tiga slutmålet för förhandlingarna. Då det visade sig omöjligt att nå enig
het kringjordbruksfrågorna vid mötet i Montreal i december har förhand
lingarna nu ajournerats till april 1989. 

Arbetet under det nya internationella veteavtalet har fortsatt under året 
med fördjupade analyser och diskussioner av den internationella spann
målssituationen. Att upprätta ett avtal med ekonomiska bestämmelser 
anses för närvarande inte vara möjligt, främst beroende på amerikanskt 
motstånd. 

1987 års internationella sockeravtal, som i likhet med det förra saknar 
ekonomiska bestämmelser, trädde i kraft i mars 1988. Avtalets huvudsak
liga uppgifter är marknadsbevakning samt diskussion av förutsättningarna 
för ett ekonomiskt avtal. 

Inom ramen för regeringens nya organisation för Europa-integrationen 
har även tillsatts en arbetsgrupp och referensgrupp för jordbruk. livsmedel 
och fiske i vilka ingår representanter för berörda myndigheter samt nä
rings- och fackliga organisationer. Mot bakgrund av EG:s vitbok om den 
inre marknaden pågår bl. a. en kartläggning av förutsättningarna för ett 
närmande mellan Sverige och EG på berörda områden. 

Nordiska Ministerrådet Uordbruksministrarna) har år 1988 beslutat, att 
Nordiska Genbanken och andra berörda organ skall undersöka behovet av 
att öka de nordiska ländernas bidrag till internationell växt- och genbeva
rande verksamhet samt växtförädling. 

Centrala teman inom området för Nordiska ämbetsmannakommitten 
för jord- och skogsbruksfrågor har under år 1988 varit relationerna till EG, 
nordisk samhandel, avveckling av tekniska handelshinder samt miljö
skydd. 

Nordiska ämbetsmannakom mitten för fiskefrågor har under året antagit 
ett första nordiskt samarbetsprogram på fiskeområdet för den närmaste 
femårsperioden. Kommitten som även erhållit ansvaret för frågor om 
marina däggdjur har i övrigt ägnat mycket tid åt EG-relationer och miljö. 
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För riksdagens information vill jag anmäla att Grönland numera, vid 
sidan av Finland. Norge och Sverige, är representerat i Nordiskt organ för 
renforskning (NOR). 

Inom OECD:s jordbrukskommitte fortsätter uppföljningen av 1987 års 
ministerrådsmöte. Då antogs riktlinjer för reformering av jordbrukspoliti
ken. Kommitten fick i uppdrag att övervaka reformeringen och fortsätta 
arbetet bl. a. med vissa handelspolitiska analysmetoder. En studie av sub
ventionerna i det svenskajordbruket - liknande de som tidigare gjorts för 
flera andra länder - publicerades i oktober 1988. Den väntas följas av 
liknande studier för Finland, Schweiz och Norge. 

I januari 1988 har en principöverenskommelse träffats med Sovjetunio
nen om en delning av "vita zonen" i Östersjön. Inom ramen för denna 
erhåller Sovjetunionen årligen under tjugo år en fiskekvot om 18 000 ton, 
varav 240 ton lax, i den svenska delen av det tidigare omstridda området, 
som därför under denna tid kommer att utgöra ett särskilt område inom 
den svenska fiskczonen. På motsvarande sätt erhåller Sverige en fiskekvot 
om 6 000 ton, varav 80 ton lax, i den sovjetiska delen. I anslutning till 
principöverenskommelsen har med Sovjetunionen beträffande fisket i f. d. 
"vita zonen" ingåtts dels en långsiktig överenskommelse, dels överens
kommelser avseende fisket under år 1988 från zondelningens ikraftträdan
de den 16maj och under år 1989. För samma tidsperiod har vidare avtal 
träffats med EG och Finland om dessa parters fiske i Sveriges del av f. d. 
"vita zonen". 

Genom notcväxling har under år 1988 avtal ingåtts med Finland som 
under tjugo år utgör grundval för regleringen av det finska fisket i det 
tidigare omstridda området. 

Fiskcrikommissionen för Östersjön har beslutat om kvotering under år 
1989 av fisket av sill, skarpsill och för första gången under många år även 
för torsk. För lax har enighet om en kvotering inte nåtts. 

Bilaterala avtal om fiske under år 1989 har slutits med Norge, Finland, 
Polen, Sovjetunionen, Tyska Demokratiska Republiken och EG. Vidare 
har avtal slutits med EG och Norge om regleringen av fisket i Skagerrak/ 
Kattegatt under år 1989. Vad särskilt avser avtalet med EG har Sverige i 
utbyte för EG:s fiskerättigheter i f. d. "vita zonen" bl. a. fått avsevärda och 
delvis nya fiskekvoter i Nordsjön och en ersättning från EG på 4,5 milj. kr. 
för utsättning av laxsmolt. Genom avtalet har EG:s fiske år 1989 av torsk 
och lax i Sveriges del av f. d. "vita zonen" reducerats till ca en tredjedel 
resp. till hälften av tidigare genomsnittliga fångster. 

Efter beslut av EFT A:s ministerråd, har en särskild statssekreterargrupp 
inlett överläggningar för att utarbeta rekommendationer till liberalisering
ar inom fiskcsektorn. Överläggningarna följer på en enhällig rekommenda
tion från EFTA:s parlamentarikerkommitte. Handeln med fiskevaror om
fattar för närvarande endast delvis EFTA:s frihandelsregler. Målsättning
en för gruppens arbete bör därför enligt svensk mening vara att verka för 
generella liberaliseringsåtgärder som även beaktar det europeiska integra
tionssamarbetet mellan EG och EFT A-länderna. 

Sverige har under året ratificerat Europarådets konvention om skydd av 
försöksdjur. 
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A. Jordbruksdepartementet m. m. 
A 1. Jordbruksdepartementet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

21451591 
19557000 
18 667000 

1988/89 

80 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

- 6 

19 557000 - 890000 
(18037000) (-1706000) 

19557000 - 890000 

Från jordbruksdepartementet förs den I januari 1989 ärenden om tu

rism. idrott samt barn och ungdom till industri-. bostads- resp. civildepar

tementet. 

Medel för jordbruksdepartementets verksamhet har beräknats med ut
gångspunkt i det treåriga huvudförslag på 5 % som lades fast inför budget

året 1988/89. Den reala resursminskningen fördelas på budgetåren 

1988/89- 1990/91 med I %. 2 % och 2 % för resp. budgetår. Jag räknar 

med att resursminskningen i stort sett kan klaras av genom fortsatt ratio

naliseringsarbete. 

Under anslaget har beräknats medel för extra utgifter. Det särskilda 
anslaget Extra utgifter kan därför utgå. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetårtill 18 667 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Jordhruksdl'parll'mentet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

forslagsanslag på 18 66 7 000 kr. 

A 2. Lantbruksråd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4 838 958 
4512000 
4868000 

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmedla kunskaper om 

jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängande näring

ar i de länder eller internationella organisationer som ingår i deras verk

samhetsområden. För närvarande är lantbruksråden placerade i Bonn, 

Bryssel, Moskva. Rom och Washington. 
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Personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdcskostnadcr 
Sjukvård 
Rcscersättningar och expenser 

inom verksamhetsområdet 
Ersättningar för resor till och 

från Sverige vid tjänste
uppdrag och semester 

Ersättning för kostnader för 
förhyrning av bostäder 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

8 

2250000 + 188000 
650000 + 113000 

20000 

429000 + 43000 

283 000 -108000 

880000 + 120000 

4512000 +356000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till f,anthruksråd för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan
slag på 4 868 000 kr. 

A 3. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4 723 385 
2 800000 
4500000 

Reservation I 024909 

Utöver utgifterna för departementets kommittcer och arbetsgrupper 
bestrids från anslaget kostnaderna för beredningen för livsmedels- och 
näri ngsfrågor. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
ten bör anslaget föras upp med 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 4 500 000 kr. 
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B. Jordbrukets rationalisering m. m. 

B 1. Lantbruksstyrelsen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

47748496 
62102000 
75 995 000 

Anslagssparande 4260000 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om lant
bruket, trädgårdsnäringen, rennäringen, växtskyddet, djurens hälso- och 
sjukvård samt djurskyddet. i den mån inte andra myndigheter har hand 
om sådana frågor. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämnderna, 
distriktsveterinärorganisationen och statens lantbrukskemiska laboratori

um. 
Lantbruksstyrelsens organisation m. m. framgår av förordningen 

(1988: 854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämn
derna. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen ingår i försöksverksamheten med treåriga budgetramar 
för perioden 1987 /88-1989/90. Det förslag till verksamhetsinriktning för 
de tre budgetåren som lantbruksstyrclsen lämnade till regeringen våren 
1986 har i sina huvuddrag antagits av statsmakterna. 

Anslaget är enligt regeringens direktiv ett ramanslag som för budgetåret 
1989/90 skall minska realt med 2 %. Prisomräkning skall dock ske i vanlig 
ordning. Regeringen har i juli 1988 beslutat om särskilda direktiv för 
lantbruksstyrelsens anslagsframställning för den följande treårsperioden 
1990/91 - 1992/93. Här framhålls bl. a. att lantbruksstyrelsen och lant
bruksnämnderna vid sina överväganden om verksamhetens framtida in
riktning bör utgå ifrån den ökade vikt som statsmakterna de senaste åren 
har lagt vid jordbrukets miljöfrågor. övcrskottsproblemen inom jordbru

ket, utveckling av alternativ till den traditionella odlingen, frågor om 
djurhälsa och djurskydd samt frågor rörande landsbygdsutveckling. 

För budgetåret 1988/89 har under detta anslag anvisats 16,3 milj. kr. på 
anslagsposten Miljöinriktad växtodlingsrådgivning m. m. Därav har anvi
sats 5 milj. kr. för minskat växtnäringsläckage, 9,6 milj. kr. för halverad 
bekämpningsmedelsanvändning och I, 7 milj. kr. för alternativodling. 
Lantbruksstyrelsen föreslår en uppräkning av anslagsposten med totalt 9 
milj. kr. fördelat på 2,8 milj. kr. på minskat växtnäringsläckage, 2,9 milj. 
kr. på halverad bekämpningsmedelsanvändning och 3,3 milj. kr. på alter
nativodling. Medlen skall användas för att intensifiera arbetet för miljön, 
både genom försöksprojekt och rådgivning. Vidare föreslås att särskilda 
resurser ställs till förfogande för insatser inom djurskydd och djurmiljö. 
Totalt 6,5 milj. kr. per år i fem år föreslås för bl. a. fortbildning av personal 

samt rådgivning till jordbrukare i dessa frågor. 
Vidare föreslår lantbruksstyrelsen att den omorganisation av vattenhus

hållningsvcrksamheten vid lantbruksstyrelsen som inleddes år 1987 skall 
fullföljas. Omorganisationen innebär att denna verksamhet bedrivs inom 
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fem distrikt och leds av fem tjänstemän som är anställda vid lantbrukssty
relsen men stationerade ute i länen. Medel för tre av dessa tjänstemän 
fördes över från anslaget Lantbruksnämnderna till anslaget Lantbrukssty
relsen den I juli 1987. Lantbruksstyrclsen har i augusti 1988 hos regeringen 
hemställt om att medel för resterande två tjänster 570000 kr. på motsva
rande sätt förs över fr. o. m. budgetåret 1988/89. Lantbruksstyrelsen före
slår dessutom införande av ett ADB-system och utökning med en tjänst för 
handläggning av ärenden om utrotningshotade djur. Vidare föreslås att de 
medel som används för statens genbanksnämnds verksamhet och som 
tidigare har anvisats under anslaget Bidrag till vissa internationella organi
sationer m. m. fr. o. m. budgetåret 1989/90 skall anvisas under anslaget 
Lantbruksstyrelsen. 

Personal 

Anslag 

Utgifier 
Förvaltn i ngskost naJer 

(därav lönekostnader) 
Kostnader för reglering av 

skadestånd 
Växtinspektion 
Fodcrkontroll 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

226 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

-5 

62070000 + 13893000 
(44537000) (+ 9255000) 

30000 
I 000 
I 000 

62102000 + 13893000 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1986/87: 146. JoU 26. rskr. 346) skall lant
bruksstyrelsens och Iantbruksnämndernas förvaltningskostnader anvisas 
under ramanslag för perioden 1987 /88- 1989/90. 

Jag föreslår att medel under anslaget beräknas med utgångspunkt i ett 
huvudförslag med en real minskning av utgifterna enligt den plan jag 
presenterade i tidigare nämnda proposition, dvs. 2 % för budgetåret 
1989/90. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag utgifterna till 75 995 000 kr. Jag har 
därvid räknat med ytterligare resurser till miljöinriktad verksamhet inom 

både växtodling och djurhållning. 
För miljöiitgärder inom växtodlingen har jag räknat med en utökning 

med 5,8 milj. kr.. varav 3,3 milj. kr. till alternativ odling och 2.1 milj. kr. 
till försöks- och utvecklingsverksamhet för minskad användning av be
kämpningsmedel. Jag har därvid räknat med att kostnaderna för funk
tionstest av lantbrukssprutor medför ett minskat medelsbehov av 0.6 milj. 
kr. för budgetåret 1989/90. Jag har däremot inte räknat några medel under 
detta anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt på växtnäringsområ
det. Kostnaderna för miljöinriktad växtodlingsrådgivning m. m. bör redo

visas under posten förvaltningskostnader. 
För insatser inom området djurskydd och djurmiljö samt för arbetet 

med frågor som rör harmonisering med EG har jag beräknat ytterligare 1,5 
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milj. kr. Jag har därvid beaktat behovet av fortbildning av den personal 
som har hand om tillsynen enligt djurskyddslagen vid lantbruksstyrelsen, 
lantbruksnämnderna och vid övriga tillsynsmyndigheter på regional och 
lokal nivå. För närvarande bereds i regeringskansliet ett förslag av lant
bruksstyrclsen om hur tillsynen enligt djurskyddslagen skall ordnas och 
förstärkas. Frågor om import och export av utrotningshotade arter av 
vilda djur och växter är ett område som bör prioriteras. Enligt min mening 
bör handläggningen av sådana import- och exporttillstånd avgiftsfinansie
ras. Resurser i övrigt vad gäller djurskyddet bör i den utsträckning de inte 
täcks av avgifter finansieras genom omprioritering av befintliga resurser. 

Jag har vidare räknat med att 750000 kr. bör föras över från anslaget 
Lantbruksnämnderna budgetåret 1989/90 för att stärka lantbruksstyrcl
sens arbete med frågor med anknytning till yttre miljö och djurhälsa -
djurmiljö. 

Omorganisationen inom vattenhushållningsverksamhetcn fullföljs un
der budgetåret 1988/89 genom att medel för resterande två tjänster förs 
över från anslaget Lantbruksnämndcrna till anslaget Lantbruksstyrelsen. 

Jag föreslår vidare att 150000 kr. som används för den till lantbrukssty
relsen knutna genbanksnämndens verksamhet fr. o. m. budgetåret 1989/90 
skall anvisas under detta anslag. 

Jag har vidare beräknat l 305 000 kr. för att täcka kostnader för brevpor
to i samband med att tjänstebrevsrättcn dras in fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Jag har slutligen räknat med 412 000 kr. för vissa uppgifter i fråga om 
försörjningsbcrcdskapcn inom totalförsvarets civila delar. 

I detta sammanhang vill jag beröra några andra frågor som lantbrukssty
rclsen tagit upp i sin anslagsframställning. Styrelsen har föreslagit att 
ytterligare 100 milj. kr. anvisas till åtgärdsprogrammet för jordbruket i 
norra Sverige. Styrelsen har även föreslagit att 100 milj. kr. ställs till 

styrelsens förfogande för landsbygdsutveckling i södra och mellersta Sveri
ge. 

Beträffande ytterligare åtgärder för jordbruket i norra Sverige avser jag 
att återkomma senare under detta budgetår, då jag även kommer att 
behandla den översyn av prisstödet till jordbruket i norra Sverige som 
statensjordbruksnämnd på regeringens uppdrag genomför. 

Till förslaget om medel för landsbygdsutveckling i södra och mellersta 
Sverige är jag inte beredd att nu ta ställning. Arbetet i den av mig nyligen 
tillsatta parlamentariska arbetsgruppen om livsmedelspolitikcn bör enligt 
min mening avvaktas. 

Jag vill emellertid i detta sammanhang understryka vikten av att lant
bruksstyrelsen och lantbruksnämndcrna i sin verksamhet följer upp den 
prioritering av landsbygdsutvecklingcn som förändringen i verkets in
struktion ger uttryck för. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisa ett ram

anslag på 75 995 000 kr. 
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B 2. Lantbruksnämnderna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

233621201 
236 665 000 
245 368000 

Anslagssparande 16 841000 

Lantbruksnämnden skall inom sitt verksamhetsområde följa lantbrukets 
tillstånd och utveckling samt vidta eller hos lantbruksstyrelsen föreslå de 
åtgärder som behövs eller i övrigt är lämpliga för att åstadkomma effektiva 
Iantbruksföretag. Nämnden svarar för statliga åtgärder i frågor om växtod
ling. husdjursskötsel, skördeuppskattning och jordbruksstatisti.k. I övrigt 
handlägger vissa lantbruksnämnder frågor inom rennäringens område. 

Från anslaget bestrids även vissa kostnader för fiskenämnderna. 
Lantbruksnämndernas organisation m. m. framgår av förordningen 

( 1988: 854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnder
na. I Norrbottens län är lantbruksnämnden sedan den I juli 1986 fösöksvis 
inordnad i länsstyrelsen. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksnämnderna ingår i försöksverksamheten med treåriga budget
ramar för perioden 1987 /88- 1989/90. Det förslag till vcrksamhetsinrikt
ning för de tre budgetåren som lantbruksstyrclsen lämnade till regeringen 
våren 1986 har i sina huvuddrag antagits av statsmakterna. 

Anslaget är enligt regeringens direktiv ett ramanslag som för budgetåret 
1989/90 skall minskas med 2 %. Prisomräkning skall dock ske i vanlig 
ordning. Regeringen har i juli 1988 beslutat om särskilda direktiv för 
lantbruksstyrelsens anslagsframställning för den följande treårsperioden 

199019 \ - 1992/93. Här framhålls bl. a. att lantbruksstyrelsen och lant
bruksnämnderna vid sina överväganden om verksamhetens framtida in
riktning bör utgå ifrån den ökade vikt som statsmakterna de senaste åren 
har lagt vid jordbrukets miljöfrågor, överskottsproblemen inom jordbru
ket, utveckling av alternativ till den traditionella odlingen, frågor om 
djurhälsa och djurskydd samt frågor rörande landsbygdsutveckling. 

Lantbruksstyrelsen hemställer att särskilda medel ställs till förfogande 
för att täcka de merkostnader som införandet av ett nytt redovisningssy

stem för statliga kreditgarantier kommer att medföra för lantbruksnämn
derna. Kostnadsökningen beräknas till I, 7 milj. kr. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har hemställt att ytterligare besparingar 
inte läggs ut på länsstyrelsen och att intäktskravet inom lantbruksverkets 
rådgivningsverksamhet sänks till 900 000 kr. Dessutom hemställer länssty
relsen om 315 000 kr. i extraanslag för ökade övriga förvaltningskostnader 
då länsstyrelsens försöks verksamhet innebär en mer offensiv roll än tidiga
re. vilket medfört ökade krav på tillgänglighet ute i länet. Merkostnader 
har uppkommit för bl. a. resor. Resursförstärkningar behövs även på 

miljöområdet. 
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Personal 

Anslag 

[!tg!fia 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

/11k11m.1ter 

Avgifter 

Nettoutgift 

1988/89 

1198 

Beräknad ändring 1989/90 

föredraganden 

- 25 

268 665 000 + l 0 2.3.3 000 
(201210000) (-'- 7253000) 

32 000000 -,- I 530000 

236 665 000 + 8 703 000 

Till lantbruksnämnderna influtna renbetesavgifter skall tas till uppbörd 
under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter som 
meddelas av lantbruksstyrelsen. 

Föredragandens överväganden 

Som jag tidigare nämnt skall enligt riksdagsbeslut medel för lantbruks
nämndernas förvaltningskostnader anvisas under ramanslag. Med beak
tande av de överföringar till anslaget Lantbruksstyrelsen som jag tidigare 
nämnt beräknar jag utgifterna för budgetåret 1989/90 till 278 898 000 kr. 

Jag har därvid beräknat 414 000 kr. för vissa uppgifter i fråga om 
försörjningsberedskapen inom totalförsvarets civila delar. 

Inkomsterna för budgetåret beräknar jag till 33,5 milj. kr. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag nettoutgifterna till 245 368 000 kr. 
I nettomedelsbehovet för budgetåret 1989/90 har jag inräknat 

18 640 000 kr. till lantbruksenheten vid länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Inkomsterna vid lantbruksenheten i Norrbottens län är därvid beräknade 
till 1.3 milj. kr. 

Beträffande kostnaderna för det nya redovisningssystemet för statliga 
kreditgarantier återkommer jag under punkten B 5. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till /,antbruksnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

ramanslag på 245 368 000 kr. 

B 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1987/88 Nettoinkomst 
I 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 545 385 
40000000 
40000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt 
förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering. 
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Bidrag lämnas också enligt förordningen (l 987:606) om statligt regio
nalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag. Anslaget får disponeras för 
att utjämna vinster och förluster i jordfondsverksamheten. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp med 40 milj. kr. vilket motsvarar de beräknade 
utgifterna för budgetåret 1989/90. 

Bidragsramför yttre och inre rationalisering 

Budgetår Ram Beviljade bidrag 

1986/87 30.0 30.0 
1987/88 30,0 30,0 
1988/89 30,0 
1989/90 33.0 (förslag) 

Bidragsramför yttre rationalisering 

Från den I juli 1987 gäller vissa ändringar i jordförvärvslagen. Förvärvs
hinder av rationaliseringsskäl skall ställas upp endast om det är angeläget 
från allmän synpunkt. Nedtoningen av rationaliseringsmomentet i lagen 
gäller främst jordbruksmarken. Den skogliga strukturrationaliseringen är 
fortfarande angelägen från allmän synpunkt. Detta gäller inte minst arron
deringsförbättrande åtgärder i fråga om starkt ägar- och ägosplittrade 
skogsmarker. Pågående arbete med fastighctsreglering i skogsmark i områ
den med mycket dålig arrondering av skogsmarken utgör ett viktigt led i 
den skogliga strukturrationaliseringen och bör därför fortsätta. 

Lantbruksstyrelsen anser att det är ·angeläget att omarronderingsverk
samheten kan fortsätta i oförändrad omfattning. och att, med hänsyn till 
kostnadsförändringar, en uppräkning av bidragsramen måste ske. Styrel
sen föreslår därför att ramen för bidrag till yttre rationalisering för budget
året 1989/90 utökas med 3 milj. kr. 

Bidragsram.för inre rationalisering 

Bidragsramen för inre rationalisering är under budgetåret 1988/89 18 milj. 
kr. Ramen utnyttjas dels till regionalt stöd i de åtta nordligaste länen, 
vilket är den största delen och motsvarar ca 15- 16 milj. kr. per år, dels till 
stöd som lämnas enligt 19 och 20 §§ förordningen (1978: 250) om statligt 
stöd till jordbrukets rationalisering. Detta stöd avser bl. a. ny teknik i 
jordbruket, gemensamhetsanläggningar och större markavvattningsföre
tag. 

Lantbruksstyrelscn föreslår oförändrad bidragsram för inre rationalise
ring budgetåret 1989/90. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 11 

20 



Föredragandens överväganden 

U.ndcr förevarande anslag föreslår jag oförändrade bidragsramar för yttre 
och inre rationalisering inom jordbruket. Dessa uppgår nu till 12 milj. kr. 
resp. 18 milj. kr. Liksom för närvarande bör det ankomma på regeringen 
att besluta om jämkning mellan bidragsramarna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till 

jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 30000000 kr., 
2. till Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 40000000 kr. 

B 4. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000 
I 000 
I 000 

Reservation 

Jordfondcn används för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för 
fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på lant
brukets område. 

Lantbrukss()Telsen 

Jordfonden är ett viktigt hjälpmedel för att förbättra såväl företagsstruktu
ren som arronderingsförhållandena i jord- och skogsbruket. Denna verk
samhet leder oftast till mycket goda lösningar på strukturproblemen i ett 
visst område. Verksamheten domineras av arbetet med skogsmarken. 
Fonden är också smidig att arbeta med då verksamheten bygger på frivilli
ga överenskommelser. 

Lantbruksstyrclscn anser det vara viktigt att jordfondsvcrksamheten 
kan hållas på hög nivå. Under den senaste tiden har lantbruksnämnderna 
satsat mer på utförsäljning av mark än på inköp. Likviditeten är därför för 
tillfället god. Med hänvisning till detta och till det statsfinansiella läget 
avstår styrelsen nu ifrån att begära likviditetstillskott till fonden. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrelsen förordat föras upp med 
oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 000 kr. 
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B 5. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

25 985 559 
20000000 
20000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 
garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering. förvärv och 
drift av jordbruk. maskinhållning inom jordbruket. trädgårdsnäringcns 
rationalisering m. m. och rennäringens rationalisering m. m. samt regio
nalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag i norra Sverige. 

Lantbruksstyrelsen 

A. Anslag rn. m. 

Av den redovisade förlusten budgetåret 1987 /88 hänför sig 23 milj. kr. till 
jordbruksföretag och 3 milj. kr. till trädgårdsföretag. 

Förlusterna väntas minska de närmaste åren. 
Anslaget bör uppgå till 20 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

B. Kreditgarantiramar 

Utestående kreditgarantier, milj. kr. 

1987/88 1988/89 1989/90 

Ram Utfall Ram Beräknat utfall Ram, förslag 

3901 3438 3875 3500 3850 

Under budgetåret 1987 /88 har beviljats 102 milj. kr. i lånegarantier, 
varav 82 milj. kr. till jordbrukets rationalisering, 19 milj. kr. till trädgårds
näringens rationalisering och I milj. kr. till rennäringens rationalisering. 

Efterfrågan på lånegarantier har ständigt minskat under senare år. An
ledningen härtill är främst dålig lönsamhet i företagen. En bidragande 
orsak är också en från lånesökandens synpunkt lättare kr~ditmarknad. 

Nyutlåningen har det senaste året varit lägre än den avlastning av 
engagemangsramen som sker genom amortering och inlösen av lån. Denna 
utveckling kan komma att förstärkas i den mån avgift skall erläggas även 
för äldre garantilån. Det nya samriskcngagemanget som följer med infö
randet av förordningen (1988: 764) om statligt stöd till näringslivet kan 
också medföra minskad nyutlåning av garantilån. Flera faktorer kan såle
des medverka till att öka det fria utrymmet i engagemangsramen, medan 
förlusterna på garantilånen verkar i motsatt riktning. 

Lantbruksstyrclsen bedömer att den nuvarande cngagemangsramen 
kommer att vara tillräcklig under budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1984/85: 100 bil. 11, JoU 25, 
rskr. 186) har för statliga garantier till jordbrukets rationalisering m. m. 

Prop.1988/89:100 
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beviljats en ram av 4000 milj. kr. Ramen hart. o. m. budgetåret 1987/88 
minskat till 3 901 milj. kr. och åtaganden för 3438 milj. kr. har gjorts. 

Enligt min bedömning bör en oförändrad engagemangsram vara tillräck
lig. 

Under detta anslag bör även täckas kostnader för det nya redovisnings
systemet för statliga kreditgarantier. Kostnaden för detta beräknas till 1, 7 
milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av .fOrluster på gru11d m' statlig kreditgara11ti för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 20000000 kr. 

B 6. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15898753 
7900000 
7900000 

Reservation 

1 Anslagen Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. och Främ
jande av trädgårdsnäringen. 
:>Anslaget Främjande av trädgårdsnäringen. 

Från anslaget utbetalas bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering och 
till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag enligt förordningen 
( 1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering. Därut
över används anslaget för bidrag till Svenska fruktfrämjandet, Svenska 
grönsaksfrämjandet och Svenska blomsterfrämjandet. 

Lantbruksstyrelsen 

Bidrag till trädgårds11äri11xens ratio11alisering. m. m. 

Behovet av bidrag till rationaliseringsåtgärder inom trädgårdsnäringen 
kvarstår oförändrat. Efterfrågan på bidrag för införande av ny teknik har 
fortsatt att öka och lantbruksstyrclsen bedömer att denna utveckling kom
mer att bestå även nästa budgetår. 

Efterfrågan på energibidrag har ökat budgetåret 198 7 /88. Styrelsen be
dömer att efterfrågan på bidrag fortsätter att vara stor de närmaste åren 

och föreslår att bidragsramen fastställs till oförändrat belopp. 

Främja11de av trädgårds11äringen 

Efterfrågan på bidrag till trädgårdsnäringens främjande är mycket stor. 
Det är framför allt utveeklingsprojekt och framtagande av informations
material som erhållit medel. 

Styrelsen föreslår oförändrat anslag under budgetperioden. 
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Föredragandens överväganden 

Riksdagen har nyligen beslutat om bemyndigande för regeringen att med
dela föreskrifter om tull vid import . av äpplen och päron (prop. 
1988/89: 51, SklJ 8, rskr. 27). Beslutet innebär att importregleringen, med 
importstopp under en viss tid av året. avvecklas och ersätts med ett 
tullskydd. 

Företrädare för fruktodlingen har hos regeringen begärt stödåtgärder i 
anslutning till denna avveckling av importregleringen. 

Jag föreslår att den svenska fruktodlingen ges ett stöd för bl. a. struktur
åtgärder i odlingen inom en ram av 12,5 milj. kr. under åren 1989- 1991. 
Stödet bör förutom bl. a. strukturåtgärder, t. ex. i form av röjningsbidrag, 
omfatta särskilda insatser för marknadsföring till ett belopp av 0,5 milj. kr. 
Lantbruksstyrelsen bör ges i uppdrag att efter samråd med företrädare för 
fruktodlingen lämna förslag till närmare utformning av stödåtgärderna. 
Kostnaderna för stödet bör genom överskridande få belasta förevarande 
anslag fr. o. m. budgetåret 1988/89. 

Jag beräknar därutöver att 7 milj. kr. behövs för nästa budgetår för 
rationalisering och energibesparande åtgärder inom trädgårdsnäringen. 
Dessutom förordar jag en oförändrad bidragsram av 0,9 milj. kr. för 
främjande av trädgårdsnäringen. Av dessa medel bör bidrag även kunna 
utgå till svampfrämjandet motsvarande bidragen till övriga främjandeor
ganisationcr. En gemensam ram av 7 .9 milj. kr. bör fastställas för ändamå
len. 

Anslaget bör föras upp med 7,9 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna vad jag·tiar förordat beträffande disposition av ansla

get för åtgärder inom fruktodlingen m. m. fr. o. m. budgetåret 
1988/89, 

2. medge att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till 
trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. med sammanlagt högst 
7 900000 kr., 

3. till Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 7 900 000 kr. 

B 7. Stöd till innehavare av fjällägenheter m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

908692 
l 700000 
I 700000 

Reservation I 147 327 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 
och andra fasta anläggningar på fjällägenhctcr, till underhåll och upprust
ning av lägenheter, till avvecklingsbidrag och avträdesersättning åt inneha-
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vare av tjällägenhet. till gästgiveribestyr samt till inlösen av byggnader 
m. m. i vissa fall. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrclsen bedömer behovet för budgetåret 1989/90 till oföränd
rat 1,7 milj. kr. 

Vid beräkningen av anslagsbeloppet har hänsyn tagits till såväl beräkna
de utgifter för inlösen av byggnader på bestående tjällägenheter som de 
inkomster om ca 200000 kr. på arrendeavgifter m. m. som redovisas under 
anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrelsen förordat föras upp med 
1,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till innelzal'are al' fjällägenheter m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 700000 kr. 

B 8. Främjande av rennäringen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

30821 959 
25 369000 
26602000 

Reservation 9156594 

Anslaget fördelas på användningsområden genom beslut av lantbruks
styrelsen efter årliga överläggningar mellan staten och företrädare för 
rennäringsutövarna. Användningsområdena avser åtgärder till främjande 
av rennäringen såsom upplysning och rådgivning. katastrofskadcskydd vid 
svåra renbetcsförhållanden, pristillägg på renkött, konsulentverksamhet 
vid Svenska samernas riksförbund, inventering och kartläggning av vinter
betesmarker. utvecklingsprogram för samebyar samt särskilda ändamål i 
övrigt som gagnar renskötande samer. Anslaget används också för under
håll av riksgränsstängsel med anledning av bl. a. 1972 års svensk-norska 
renbeteskonvention, för underhåll av vissa rcnskötselanläggningar samt 
för statens del av kostnaderna för samebyarnas utvecklings- och mark
användningsplancring. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 26 674 000 kr. och 
anför bl. a. följande. 

I. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 
om renbetning m. m. anslutande protokoll skall Sverige och Norge bekosta 
och underhålla vissa stängsel. Vidare ankommer det på Sverige att under
hålla riksgränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan 
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Sverige och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Sam
manlagda stängselsträckan som det ankommer på Sverige att underhålla 
uppgår nu till 724 km. varav 309 km avser stängsel mot Finland. 

Riksgränsstängslens återanskaffningsvärde beräknades år 1985 uppgå 
till ca 39,5 milj. kr. Med hänsyn till bl. a. behovet av att åtminstone kunna 
reparera stängslet i akuta situationer för att förhindra att renar sprider sig 
över gränsen mot Norge föreslår styrelsen att anslagsposten räknas upp 
med 600000 kr. till 2185000 kr. 

2. Återanskaffningsvärdet för de renskötselanläggningar som staten har 
att underhålla uppgick år 1985 till ca 4,2 milj. kr. Därtill kommer 180 km 
vägar. som helt eller delvis skall underhållas av staten. Även dessa under
hållskostnader är högre än vad som har beräknats tidigare och skall utre
das närmare. Det är viktigare att väsentligt höja anslagsposten under 1 än 
att höja denna anslagspost. Styrelsen föreslår därför oförändrat belopp för 
nästa budgetår. 

3. Statens medel för samebyarnas utvecklings- och markanvändnings
planering används i huvudsak för att täcka kostnader för tre tjänstemän. 
Det kunskapsunderlag som tas fram skall användas också i den kommuna
la markanvändningsplancringen. vid tillämpningen av lagen ( 1987: 12) om 
hushållning med naturresurser m. m. och vid markanvändningsplanering
en i de fjällnära skogsområdena. För att det skall vara möjligt att långsik
tigt planera personalresurserna för utvecklings- och markanvändningspla
neringen, ta hänsyn till kostnadsökningar för kart material m. m. bör ansla
get räknas upp varje budgetår. Därutöver bör ytterligare medel anvisas för 
markanvändningsplanering. Kostnaderna för markanvändningsplanering
en kan väntas öka kraftigt i framtiden. Uppräkning bör ske med 6 % för 
nästa budgetår eller med 60000 kr. 

4. På grund av kärn kraftsolyckan i Tjernobyl och följderna av denna för 
rennäringen har rådgivningsverksamheten inte kunnat bedrivas i normal 
omfattning sedan budgetåret 1986/87. Behovet av rådgivning är stort även 
i fortsättningen men olyckan kommer att påverka förutsättningarna att 
bedriva den. 

Huvuddelen av resterande del av anslaget används för prisstöd till 
rennäringen. Jordbruksutskottet har uttalat att detta stöd bör justeras 
årligen i enlighet med de principer som fastställts för Norrlandsstödet till 
jordbruket (JoU 1985/86: 13 s. 20). På grund av att stöden till de båda 
näringarna är konstruerade på olika sätt har dock stödet till rennäringen 
fått en mindre gynnsam utveckling. 

Vid de årliga överläggningarna mellan staten och företrädare för rennä
ringsutövarna var man ense om att prisstödet till rennäringen borde utgå 
under en särskild förslagsvis betecknad post. Lantbruksstyrclsen föreslår 
att detta sker fr. o. m. budgetåret 1989/90. Enligt styrelsens mening är det 
angeläget att prisstödet till rennäringen höjs i samma omfattning som 
Norrlandsstödet. Jordbruksnämndcn har fått i uppdrag att göra en översyn 
av Norrlandsstödet till jordbruket. I avvaktan på åtgärder utgår lantbruks
styrelscn från det belopp som vid de årliga överläggningarna avsatts för 
budgetåret 1988/89. nämligen 18 334 000 kr. 

Anslagsdclen för övriga ändamål bör ökas med 645 000 kr., varav 
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545 000 kr. motsvarar kostnadshöjningarna för konsulcntverksamheten Prop. 1988/89: 100 
vid Svenska samernas riksförbund och trygghetspaketet. Bil. 11 

Föredragandens överväganden 

Ett flertal åtgärder har fått vidtas även detta budgetår för att minska 
cesiumhalten i renkött. Dessa åtgärder har haft positiv effekt och tillgång
en på renkött är därför god. Regeringen beslutade den 30 juni 1988 att 
ställa 2 milj. kr. till förfogande för marknadsinsatser i syfte att öka kon
sumtionen av renkött. Medlen disponeras av lantbruksstyrclsen i samråd 
med statens jordbruksnämnd och Svenska samernas riksförbund. 

För underhåll av riksgränsstängscl och för underhåll av vissa renskötsel
anläggningar bör anslaget räknas upp med 200000kr. Riksdagen har utta
lat att prisstödet till rennäringen bör justeras årligen i enlighet med de 
principer som fastställts för Norrlandsstödet till jordbruket 
(JoU 1985/86: 13 s. 20). Beräkningsgrunden för prisstödet framgår av JoU 
1984/85: 33 s. 52. Anslaget bör därför räknas upp med ytterligare 1033000 
kr. för att möjliggöra en uppräkning av prisstödet i enlighet med riksda
gens beslut och för andra åtgärder till främjande av rennäringen som 
lantbruksstyrclsen och företrädare för rennäringsutövarna kan komma 
överens om. Mina förslag innebär en oförändrad anslagskonstruktion. Att, 
som lantbruksstyrelsen har föreslagit, återgå till den anslagskonstruktion 
som gällde före budgetåret 1985/86 skulle leda till begränsningar för rennä
ringen i möjligheterna att påverka fördelningen av statens stöd till de mest 
angelägna områdena för näringen. Den förändring som gjordes motivera
des av den önskan som fanns att näringen själv skulle kunna påverka 
användningen av det samlade statliga stödet. Lantbruksstyrelsens förslag 
innebär dels att merparten av stödet orienteras till prisstöd. dels att stats
makterna undandras möjligheterna att påverka de samlade statliga utgif
terna för stödet. 

Sammanlagt föreslår jag att anslaget räknas upp med I 233 000 kr. till 
26 602 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av rennäringen för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 26 602 000 kr. 

B 9. Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

71650377 
1000 
I 000 

Från detta anslag bestrids kostnader med anledning av beslut om ersätt
ning enligt förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-. träd- 27 



gårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjer
nobylolyckan, förordningen ( 1986:690) om ersättning för fällda älgar med 
för höga halter av radioaktivitct samt förordningen ( 1987: 64) om ersätt
ning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan 
till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svamp
plockning. 

Ersättningarna enligt den senare förordningen har hittills uppgått till 
sammanlagt drygt 5,5 milj. kr. Till rennäringen har betalats ut drygt 51 
milj. kr. under budgetåret 1987 /88. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen anvisas ytterligare ett år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättningar på grund ar radioaktil't nedfall för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 10. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

90000000 
80000000 

Medlen disponeras av lantbruksstyrelsen för statsbidrag enligt förord
ningen (1988: 641) om statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel. 
Medlen disponeras även för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapct samt 
försöks- och utvecklingsverksamhet m. m. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen bedömer att behovet av medel för statsbidrag till lag
ringsutrymmen för stallgödsel för budgetåret 1989/90 är oförändrat jäm
fört med innevarande budgetår, dvs. 75 milj. kr. För naturvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet bedömer styrelsen behovet av medel större än nu be
viljade anslag och att behovet sannolikt kommer att öka under de närmas
te åren. För budgetåret 1989/90 bör därför 10 milj. kr. få disponeras för 
naturvårdsåtgärdcr i odlingslandskapet. 

Den treåriga ramen för försöks- och utvecklingsverksamhet behöver 
ökas från 10 milj. kr. till 24 milj. kr. Anslagsposten för budgetåret 1989/90 
bör uppgå till högst 9 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I juni 1988 beslutade riksdagen om ett åtgärdsprogram för miljöförbätt
rande åtgärder i jordbruket m. m. (prop. 1987/88: 128, JoU 24, rskr. 374). 
Under treårsperioden den I juli 1988-den 30 juni 1991 beräknas kostna
derna till ca 230 milj. kr., varav 10 milj. kr. för försöks- och utveeklings
verksamhet och 20 milj. kr. för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet 
enligt en plan som anges i prop. 1987 /88: 128. 

För budgetåret 1988/89 disponeras totalt 90 milj. ki. För budgetåret 
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1989190 bör 80 milj. kr. anvisas. Kostnader för sådan tillsyn som avses i 
6 b § lagen ( 1979:425) om skötsel av jordbruksmark bör få täckas från 
anslaget. 

Sammantaget innebär mina överväganden ingen förändring av anslaget 
jämfört med riksdagsbeslutet om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 
våren 1988. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Mi/iNorbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 80000000 kr. 
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C. Jordbruksprisreglcring 

C 1. Statens jordbruksnämnd 

Regeringen har beslutat om en översyn av verksamheten vid regleringsför
eningarna på jordbrukets område. I samband med översynen utreds bl. a. i 
vilken utsträckning föreningarnas funktioner skulle kunna inordnas i jord
bruksnämnden. Förslag kommer att lämnas till regeringen i januari 1989. 
Vidare pågår en intern organisationsöversyn vid jordbruksnämndcn. Det 
är min avsikt att ta upp dessa frågor i anslutning till propositionen om 
reglering av priserna påjordbruksprodukter. m. m. senare detta budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens jord

bruksnämnd för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 
28 097 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2570975 
2681000 
2799000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal
kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru
ket. 

Samarbetsnämndens sammansättning framgår av förordningen 
( 1988:862) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden. 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

Personal 

Anslag 

Förvaltn i ngskost nadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkost nadcr 

Föredragandens Ö\-erväganden 

1988/89 

3 

2591000 
(1250000) 

90000 

2 681000 

Beräknad ändring 1989/90 

föredraganden 

+ 118000 
(+ 52000) 

+ 118000 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksekonomiska samarbetsnämn
dens verksamhet beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag för tre år 
med en total real minskning av utgifterna om 5% med fördelningen 1/3 på 

resp. budgetår 1989/90, 1990/91 och 1991 /92. Detta innebär enligt min 
bedömning att en fortsatt rationalisering av utrcdningsvcrksamheten bör 
genomföras. Därutöver beräknar jag 3 000 kr. för att täcka kostnader för 
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brevporto i samband med att tjänstebrevsrätten dras in fr. o. m. den 1 juli 

1989. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Lantbruk.w:konomiska samarbetsnämnden för budgetåret 

1989/90 an visa ett förslagsanslag på 2 799 000 kr. 

C 3. Prisrcglerande åtgärder på jordbrukets område 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 722 603 999 
2191671000 
I 910671000 

Under anslaget anvisas medel för olika prisreglerande åtgärder. Från 

anslaget bestrids kostnaderna för subventionerna på mjölk. Vidare utgår 

medel till låginkomstsatsning, avbytarverksamhet och andra sociala sats
ningar inom jordbruket samt medel för samhällets delansvar för över

skottsarealen. 

Statens jordbruksnämnd 

Jordbruksnämnden beräknar under posten Ersättning till följd av livsme

delssubventioner ett belopp av 1 725 milj. kr. för budgetåret 1989/90, 
vilket är en minskning i förhållande till innevarande budgetår med 31 milj. 

kr. beroende på minskad konsumtion. 
Till Låginkomstsatsning m. m. inom jordbruket för budgetåret 1989/90 

föreslår jordbruksnämnden 435 milj. kr. 
Anslagsposten Särskilda undersökningar har använts för ett antal ange

lägna projekt inom jordbruksnämndens verksamhetsområde. För budget

året 1988/89 begär nämnden ett belopp av 700 000 kr .. 

Anslag 
Ersättning till följd av 

li vsmcdelssubvent inner 
Laginkomstsatsning 111. m. 

inom jordbruket 
Samhällets delansvar för 

övaskotlsarcalcn 
Särskilda undersökningar 

Summa 

Föredragandens Öl'erväganden 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Förcdragalllkn 

1756000000 -281000000 

435000000 

l 000 
670000 

2191671000 -281000000 

Regeringen har beslutat om vissa omprioriteringar i 1989 års budgetpropo

sition. Bl. a. skall vård och omsorgsfrågor samt miljöfrågor prioriteras. 

Som ett led i en sådan omprioritering föreslår jag att subventioneringen av 
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mjölkpriset reduceras med ytterligare 250 milj. kr. fr. o. m. den 1 juli 1989. 
Reduktionen innebär en höjning av partipriset på mjölk med 19 öre/liter. 

För budgetåret 1989/90 bör således anslagsposten Ersättning till följd av 
livsmedelssubventioner reduceras med 250 milj. kr. utöver den av jord
bruksnämnden beräknade minskningen med 31 milj. kr. 

För låginkomstsatsning m. m. inom jordbruket beräknar jag i enlighet 
med nämndens förslag 435 milj. kr. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1984/85: 166, JoU 33, rskr. 344) att resm
serna i jordbruket i stort sett bör överensstämma med vad som behövs för 
att trygga vår livsmedelsförsörjning·och för de utfästelser Sverige gjort i 
det internationella samarbetet mot världssvälten. För de kostnader som 
uppstår till följd av att åkerarealen överstiger detta behov skall samhället 
under en övergångsperiod ta ett delansvar. Med anledning härav har under 
förevarande anslag disponerats medel enligt följande, nämligen för 1985 
års skörd 338 milj. kr.. för 1986 års skörd 460 milj. kr. samt för 1987 års 
skörd 350 milj. kr. 

Vad avser 1988 års skörd avser jag att återkomma till regeringen inom 
kort. Medlen för detta år bör delvis användas för ett omläggningsstöd till 
alternativ odling. Jag återkommer i denna fråga i mitt förslag till regering
en om medlens disposition. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att riksdagen senast våren 1988 
uttalade att det är angeläget att de medel som staten under en övergångspe
riod ställer till förfogande för att underlätta produktionsanpassningen 
utnyttjas för att stöjda en inriktning av produktionen som så snart som 
möjligt minskar kostnadsbelastningen på samhället och på lantbrukets 
ekonomi. Riksdagen påpekade också att det bör eftersträvas att denna 
anpassning sker under socialt acceptabla former. Det åvilar i första hand 
jordbruket att aktivt verka för en sådan produktionsanpassning. 

Riksdagen instämde våren 1988 i regeringens bedömning att medlen bör 
utnyttjas på ett sätt som även i vidare mening bidrar till uppfyllandet av de 
år 1985 fastställda målen för livsmedelspolitiken. Vid valet av åtgärder för 
att minska belastningen är det viktigt att beakta de regionala, fördelnings
mässiga och miljöpåverkande effekterna av de olika former som prövats 
eller kan komma i fråga för att främja en ändamålsenlig produktionsstruk
tur. Det ankommer på regeringen att besluta om sådana åtgärder. 

Världsmarknadspriserna på spannmål har under år 1988 stigit något 
men är fortfarande låga och utsatta för svängningar. Den inhemska pro
duktionens storlek varierar också, varför det är svårt att förutse vilka 
kostnader överskottsarealen kommer att innebära regleringsåret 1989/90. 
Mot bakgrund av rådande osäkerhet bör samhällets delansvar för 1989 års 
skörd fastställas när priser, produktion och övriga omständigheter är kän
da. För budgetåret 1989/90 bör därför anslagsposten Samhällets delansvar 
för överskottsarealen tas upp som en förslagsvis post av 1 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört 
beräknar jag anslaget till I 910 6 71 000 kr. 

Den rörliga kredit som jordbruksnämnden disponerar för råvarukost
nadsutjämningen bör vara 20 milj. kr. budgetåret 1989/90. Den rörliga 
kredit som disponeras för säsongmässig lagring av jordbruksprodukter bör 
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vara oförändrad 50 milj. kr. och den rörliga kredit som disponeras inom 
jordbruksprisregleringen 60 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att statens jordbruksnämnd för säsongmässig lagring av 

jordbruksprodukter under budgetåret 1989/90 får disponera en rör
lig kredit på högst 50000000 kr. i riksgäldskontoret, 

2. medge att regeringen eller. efter regeringens bestämmande, 
statens jordbruksnämnd för ändamål inom jordbruksprisreglering
en och regleringen av sockernäringen för budgetåret 1989/90 får 
disponera en rörlig kredit på högst 60000000 kr. i riksgäldskonto
ret, 

3. medge att statens jordbruksnämnd för råvarukostnadsutjäm
ning under budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på 
högst 20 000 000 kr. i riksgäldskontoret, 

4. till Prisreg/erande åtgärder på jordbrukets område för budget
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 910 671 000 kr. 

C 4. Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 

1987/88 Ne11oinkom.1·t2 387652 Reservation 37 545 445 
1988/89 Anslag 8 300000 
1989190 Förslag I 100000 

Under anslaget anvisas medel för bruttoinvesteringar i beredskapslager 
av insatsvaror i jordbruket och livsmedel. Medel som erhålls vid utförsälj
ning av lager tas däremot upp som inkomst under anslaget Kostnader för 
beredskapslagring av livsmedel m. m. 

Under anslaget anvisas medel för produktionsförberedelser, ABC-skydd 
samt ransoneringsförberedelser. 

Statens jordbruksnämnd 

Enligt försvarsbeslutet år 1987 bör den regionala försörjningsförmågan i 
krig, särskilt beträffande övre Norrland ägnas särskild uppmärksamhet. 
Jordbruksnämnden gör därför under budgetåren 1988/89 och 1989/90 en 
satsning för att snabbt uppnå en förbättring av försörjningsberedskapen i 
denna del av landet. Jordbruksnämndcns satsning som bl. a. omfattar 
inhyrning och byggande av nya lager möjliggörs genom att en reservation 
av 37.4 milj. kr. under C 4 anslaget tas i anspråk. Behovet av medel under 
anslaget C 4 minskar därför till 1 IOOOOOkr. för budgetåret 1989/90. 
Pågående omstrukturering av livsmedelslagren från kött- och fläskkon
server till köttfärsmix m. m. skall fortsätta. 

3 Riksdagen /988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar under detta anslag 1,1 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
Medlen är avsedda för produktions- och ransoneringsförberedelser samt 
ABC-skydd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inköp av livsmedel m. m. j(jr beredskaps/agring för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 100000 kr. 

C 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

135958216 
143669000 
156 308000 

Från anslaget betalas driftskostnaderna för beredskapslagring av livsme
del m. m. samt kostnaderna för andra beredskapsåtgärder i form av plane
ring m. m. Under anslaget Statens jordbruksnämnd anvisas medel för 
lönekostnader m. m. för viss personal. 

Statens jordbruksnämnd 

Den krislängd och den krisimport, som man enligt 1987 års försvarsbeslut 
skall räkna med i planeringen, medför att inget behov av beredskapslag
ring av gödselmedel föreligger och en total utförsäljning planeras under 
perioden 1988/89- 1991 /92. Beredskapslagringen av bekämpningsmedel, 
köksväxtfröer och aminosyror bör förbli oförändrad under perioden. En 
mycket stor del av driftkostnaderna för lagren av insatsvaror och livsmedel 
finansieras genom försäljningar av gödselmedel. Jordbruksnämnden har 
redovisat vissa konsekvenser av att de ekonomiska ramarna för lagringen 
gör det nödvändigt att sälja ut insatsvaror i större utsträckning än vad som 
är motiverat utifrån försvarsbeslutets antaganden om krisers och krigs 
karaktär. 

Lagringen av proteinfodermedel minskar till knappt två tredjedelar 
under försvarsbeslutsperioden t. o. m. budgetåret 1991 /92. Därigenom 

täcks enligt nämnden endast behovet för ett neutralitets/krigsskede enligt 
försvarsbeslutets antaganden. Därvid har inte hänsyn tagits till effekterna 
av omfattande radiaknedfall från kärnvapen. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av de enhetliga planeringsförutsättningar som 1987 års 
försvarsbeslut innebär bör vissa förändringar av beredskapslagringen på 
I i vsmedelsområdet genomföras. 

Jag beräknar under detta anslag 156 308 000 kr. Därav utgör 125 825 000 
kr. ersättning för ränta på i lager investerat kapital, 28 112 000 kr. ersätt
ning för beredskapslagring samt 2 371 000 kr. kostnader för övergripande 
planering m. m. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för beredskapslagring ar lirsmedel m. m. för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 156 308 000 kr. 

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 

Enligt riksdagens beslut skall en närmare översyn av prisstödet till jordbru
ket i norra Sverige genomföras vart tredje år. Regeringen har den 30 juni 
1988 gett statens jordbruksnämnd i uppdrag att inför den 1 juli 1989 
genomföra en sådan översyn, omfattande bl. a. formerna för och omfatt

ningen av stödet. Jordbruksnämnden har i december 1988 överlämnat en 
delrapport i ärendet. Jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram 
förslag i frågan. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisstöd till 

jordbruket i norra Srerige beräkna ett förslagsanslag på 525 000000 
kr. 

C 7. Statistik på jordbrukets område 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1800000 
1800000 

1000 
1 Anslaget Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

Anslaget används för att bekosta de objektiva skördeuppskattningarna. 
lantbrukets företagsregister och därmed samordnad statistikproduktion 
samt jordbruksekonomiska undersökningen. 

Statistiska centralbyrån 

Kostnaderna vid statistiska centralbyrån (SCB) för skördeska<leskyddets 
tekniska administration samt de objektiva skördeuppskattningarna mins
kar till följd av de ändringar i skyddets omfattning som gjorts i samband 
med överföringen av huvudmannaskapet till Lantbrukarnas riksförbund. 
SCB har i anslagsframställningen för budgetåret 1989/90 beräknat kostna
derna till ca 32 milj. kr., dvs. en minskning med ca 6,5 milj. kr. Vidare har 
SCB anmält behovet av särskilda medel för att genomföra statistiska 
undersökningar av dels näringsläckaget i jordbruket med 600000 kr., dels 
regional statistik över användning av handclsgödsel och kalk med 60000 
kr. 

Föredragandens överväganden 

Under detta anslag redovisas fortsättningsvis utgifter för statistik på jord
brukets område. Anslaget bör därför benämnas Statistik på jordbrukets 
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område. Kostnaderna för den statistik som finansieras under anslaget bör 
fortsättningsvis helt täckas med införselavgiftsmedel som finns tillgängliga 
utanför den s. k. fördelningsplanen för införselavgifter och tas upp som 
inkomster under anslaget. Anslaget bör därför fr. o. m. budgetåret 1989/90 
föras upp med I 000 kr. 

Kostnaderna för viss del av lantbruksregistret och därmed samordnad 
statistikproduktion, jordbruksekonomiska undersökningen, de objektiva 
skördeuppskattningarna samt vissa undersökningar av bl. a. handelsgöd

selanvändning beräknas till 34 587 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statistik på jordbrukets område för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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D. Skogsbruk 
D 1. Skogsvårdsorganisationen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1 1000 
1000 

1 Anslaget Skogsvårdsstyrelserna. 

Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för skogsbruket och 
chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna. Det åligger skogsstyrelsen sär
skilt att leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket. Styrelsen har 
tillsyn över virkesmätningen och bedriver den skogliga prognosverksam
het som behövs som underlag bl. a. för utformning och tillämpning av 
skogspolitiken. Styrelsen vidtar åtgärder som behövs för att bevara den 
ärftliga variationen hos våra skogsträd samt tillgodoser skogsbrukets be
hov av skogsodlingsmaterial i den mån det inte sker på annat sätt. 
Skogsvårdsstyrclserna skall inom sina verksamhetsområden följa skogs
brukets tillstånd och utveckling och vidta eller föreslå åtgärder för att 
åstadkomma en ändamålsenlig utveckling av skogsnäringen. 

Skogsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsernas organisation m. m. framgår 
av förordningen (1988: 855) med instruktion för skogsstyrelsen och 
skogsvårdsstyrelserna. 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1000 kr. till skogsvårdsor
ganisationens uppdragsverksamhet exkl. frö- och plantverksamheten. På 
anslaget redovisas all verksamhet vid skogsvårdsorganisationen utom frö
och plantverksamheten. 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrclsen har som ett led i införandet av treåriga budgetramar för de 
statliga myndigheterna haft regeringens uppdrag att inför sin anslagsfram
ställning utarbeta ett underlag för treårsperioden 1989/90-1991/92. Ut
gångspunkten för arbetet har varit förutsättningen att 1979 års skogspoli
tiska beslut ligger fast. 

Skogsstyrelsens rapport innehåller bl. a. en bedömning av skogsnäringen 
under 1990-talet, en resultatanalys av verksamheten under femårsperi
oden 1982/83- 1986/87, en redovisning av behovet av och målen för vissa 
skogspolitiska insatser under den här aktuella treårsperioden, förslag till 
särskilda insatser samt en redovisning av resursbehov. Rapporten kom
pletteras i fråga om resursbehovet av styrelsens anslagsframställning för 
budgetåret 1989/90. 

I fråga om skogsnäringen och dess framtid anför skogsstyrelsen bl. a. att 
möjligheterna i dag är större än på mycket länge för näringen att i ökad 
utsträckning bidra till att viktiga samhällsmål nås. Efterfrågan på skogsin
dustriproduktcr är god och de svenska skogarna är virkesrika. Den ökade 
efterfrågan på virkesråvara för industrin har tillgodosetts genom både 
ökad avverkning och ökad import. En ökad inhemsk avverkning kan 
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förbättra handelsbalansen med miljardbelopp och samtidigt ge arbete åt 
tusentals arbetslösa skogsarbetare. 

En ökad avverkning med bibehållande av målet om uthålligt skogsbruk 
kräver en fortsatt hög ambition i fråga om skogsvård. En ytterligare höj
ning av skogsvårdens kvalitet är nödvändig för att virkesproduktionen 
skall kunna upprätthållas på längre sikt. Ca 5 milj. hektar skogsmark är 
dåligt utnyttjade genom att de är bevuxna med för glesa eller dåliga 
bestånd. Bl. a. genom ett s. k. ständortsanpassat skogsbruk och ökad gall
ring kan produktionsmöjligheterna tas tillvara bättre. 

Ett allvarligt hot mot skogens långsiktiga produktionsförmäga är emel
lertid luftföroreningar och försurning. Det är nödvändigt att förorenings
belastningen minskas och att markerna i de mest utsatta områdena kalkas 
som en restaureringsätgärd. 

Hänsynen till andra intressen såsom naturvårdens och glesbygdens kom
mer att bli allt mer viktig. Statsmakternas krav i denna riktning har blivit 
allt starkare under den senaste tioårsperioden. Mot den bakgrunden kom
mer framtidens skogsbruk med ökat inslag av mängbruk och mindre av 
schabloner att öka kraven på insatser frän skogsvärdsorganisationen. 

Rl:'sultatanalysen för den nämnda femårsperioden visar bl. a. att meto
derna för prestationsuppföljning m. m. måste förbättras. Styrelsen har 
inlett ett omfattande arbete i detta syfte. Numera förbereds uppföljningen 
redan vid planeringen av nya projekt. Ett särskilt program för upprustning 
av frö- och plant verksamheten redovisas. 

Analysen visar bl. a. att de anslagsfinansierade skogspolitiska insatserna 
har minskat med en fjärdedel under perioden eller med drygt 200 milj. kr. i 
1986/87 års penningvärde. Samtidigt har insatserna omfördelats från 
statsbidrag till behovsinventeringar och rådgivning. Den rena tillsynen 
enligt skogsvärdslagen har minskat. Sammanlagt har effekterna av detta 
blivit en ökad omfattning av rena skogsvärdsarbeten. 

Utvärderingar visar att främst uppsökande, individuell rådgivning ger 
en ökad intensitet i skogsbruket. Med de översiktliga skogsinventeringarna 
som grund blir effekterna stora. Det särskilda treårsprojektet Ökad av
verkning som bygger på individuell rådgivning har hittills gett en ökad 
avverkning av 1,5 milj. m\k. 

För l'erksamhl:'ten under perioden 1989190--1991192 anger skogsstyrel
sen behovet av skogspolitiska insatser i form av arealer m. m. för angeläg
na åtgärder. Sammanfattningsvis för skogsvårdens område krävs ökad 
andel godkända föryngringar och en inhämtning av eftersläpande åtgärds
behov, att ungskogsröjningen sker i rätt tid, att gallringarna ökas väsent
ligt, att insektsskadorna hålls på en låg nivå och viltskadorna minskas samt 
att kvalitetsproduktionen ökar. Avverkningarna bör öka till i genomsnitt 
70 milj. m\k om året och ökningen måste i första hand ske inom små
skogsbruket. Insatserna för naturvård och kulturmiljövård bör ökas. Sär
skilda insatser till skydd för hotade växt- och djurarter måste göras. 

De särskilda insatser skogsstyrelsen önskar göra under perioden rör 
områdena ökad avverkning, bättre naturvård och ökad sysselsättning i 
glcsbygdsskog. För detta behövs extra resurser. 

Den ökade avverkningen kan åstadkommas genom rådgivning i anslut-
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ning till att nya skogsbruksplaner överlämnas. Rådgivningen skall syfta till 
en konkret avverkningsplan för de närmaste åren. Vidare skall insatser 
göras för ökad säkerhet i avverkningsarbetet. 

Den förbättrade naturvården skall åstadkommas genom ökad rådgiv
ning och tillsyn i anslutning till avverkningsanmälningarna. En särskild 
utbildningskampanj i ekologi och naturvård för skogsägare planeras. I den 
översiktliga skogsinvcnteringen bör uppgifterna om naturvård och kultur
miljövård förbättras. Ökade resurser bör tillföras verksamr.eten med na
turvårdsinriktade skogsbruksplaner. 

De skogliga beredskapsarbetena har under senaste treårsperioden mins
kat med mellan 7 och 10% varje år. För innevarande budgetår beräknas 
verksamheten minska med 16% ytterligare. Denna starka minskning ger 
stora påfrestningar på organisationens ekonomi. Den leder till krav på 
personalminskning inom organisationen och påverkar negativt möjlighe
terna att sysselsätta glesbygdsbefolkningen. Styrelsen föreslår mot bak
grund härav tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen särskilda åtgärder 
för tillsvidareanställning av viss del av dessa personer i en försöksverksam
het som kallas Offentlig skogsvårdsservice. 

För de här redovisade insatserna anger skogsstyrelsen följande behor av 
resurstillskolt (milj. kr.). 

Skogsstyrelsen. service m. m. 
Rådgivning. avverkning och 

naturv;lrd 
Offentlig skogsvårdsservice 
Bidrag till skogsvård 
Översiktlig skogsinventering 

inkl. naturvårdsplaner 
Bidrag till skogsvägar 
Tillämpad forskning och 

utvccklingsarbcte 
Trygghetsförsäkri ng 

1989/90 

2.6 

21,0 
90.0 

9.5 

5.2 
25.0 

13,0 

Treårsperioden 

7.1 

69.0 
270.0 

17.5 

16.8 
75.0 

50.0 
5.0 

Uppdragsverksamhetens omfattning beräknas uppgå till ca 605 milj. kr. 
under budgetåret 1989/90 och till ca 613 milj. kr. under de därpå följande 
två budgetåren. 

I syfte att förenkla det ekonomiadministrativa arbetet och underlätta 
den ekonomiska hanteringen föreslår styrelsen slutligen vissa förändringar 
i de bestämmelser som gäller for resultatdisposition m. m. 
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Personal 

Plan 

Kostnader 
I. Myndighetsuppgifter 
2. Uppdragsvcrksamhet 

Intäkter 
I. Driftbidrag 
2. Uppdragsverksamhet 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

2782 

310219000 
650000000 

960219000 

309489000 
650 730000 

960219000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

- 30 

+23653000 
-45 730000 

-22077000 

+23653000 
-45730000 

-22077000 

Skogsnäringens betydelse för vårt land f,r stor. Den rådande högkonjunk
turen för näringen bedöms fortsätta även nästa år. Skogsindustrin har ett 
högt kapacitetsutnyttjande och efterfrågan på virkesråvara är stor. Detta 
ställer krav på en hög aktivitet i fråga om avverkning och skogsvård. 
Samtidigt skärps kravet på att bestämmelserna i skogsvårdslagen om hän
syn till naturvårdens och andra allmänna intressen följs. 

1979 års skogspolitiska beslut med de ändringar som beslutades år 1983 
ligger fast. De insatser som görs i skogsbruket har mycket långsiktig karak
tär. Av detta följer att skogspolitikens huvudriktlinjer måste vara utforma
de så att de kan ligga fast under lång tid. Detta utesluter givetvis inte 
justeringar t. ex. i skogspolitikens medel i den mån forskningen eller ut
vecklingen i övrigt visar på behov av sådana. Det är skogsstyrelsens 
uppgift att följa skogspolitikens effekter och föreslå eller själv vidta de 
förändringar som behövs. Ett exempel på detta är de begränsningar som 
skogsstyrelsen har beslutat om användningen av contortatall. Ett annat är 
den allmänna översyn som skogsstyrelsen i bl. a. förenklande syfte har för 
avsikt att göra av sina föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. 
Ytterligare ett exempel är den allt starkare betoningen av natur- och 
kulturvårdens intressen i skogspolitiken. Slutligen vill jag nämna den 
nyligen avslutade översynen av skogsstyrelsens organisation som har gjorts 
under medverkan av en utomstående konsult och som i viss utsträckning 
även berör skogsvårdsstyrclserna. För riksdagens information kan jag ock
så nämna att skogsstyrelsen nyligen har begärt att regeringen skall ändra 
myndighetens instruktion så att omorganisationen blir formellt möjlig att 
genomföra. 

Denna min syn på skogsbruket och skogspolitiken präglar också skogs
styrelsens rapport som avses ligga till grund för en treårsbudget för 
skogsvårdsorganisationens verksamhet. I rapporten betonas sammanfatt
ningsvis behovet av insatser för ett aktivare skogsbruk under ökat hänsyns
tagande till naturvårdens och andra allmänna intressen. Härigenom kan 
skogsbruket även i fortsättningen bidra till att stärka vår ekonomi och vårt 
välstånd och skapa sysselsättning på landsbygden samtidigt som vi har 
tillgång till natur viktig för vetenskapen och människors rekreation. 
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I väsentliga delar kan jag alltså ställa mig bakom skogsstyrelsens pro- Prop. 1988/89: 100 
gram för den kommande treårsperioden. Härav följer även att skogsvårds- Bil. 11 
organisationen i fråga om myndighetsanslagen bör övergå till treårsbudget 
och ett för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna gemensamt ramanslag 
fr. o. m. nästa budgetår. Däremot är jag inte beredd att förorda några 
anslagstekniska förändringar av anslagen till statsbidrag till skogsbruket 
eller till forskning och utveckling. Vad gäller de förra bör den försöksverk-
samhet som riksdagen beslutade om under förra riksmötet avvaktas. I 
fråga om det senare bör frågan prövas i anslutning till nästa forskningspoli-
tiska proposition. Till skogsstyrelsens förslag till ändrade principer för 
vinstdisposition m. m. har jag för avsikt att återkomma till regeringen i 
annat sammanhang. 

Jag övergår nu till vissa av skogsstyrelsens förslag till resursförstärkning
ar. I den mån de inte kommenteras här tar jag upp dem under resp. anslag. 

Jag har nyss betonat vikten av ett aktivt skogsbruk i syfte bl. a. att förse 
den svenska skogsindustrin med råvara. Insikten om den stora betydelsen 
av en ökad avverkning, givetvis inom ramen för en långsiktig och ansvars
full hushållning, var bakgrunden till de gemensamma insatser som staten 
och skogsnäringens företrädare beslutade år 1986. Statens insatser omfat
tade bl. a. resurser för information och personlig rådgivning, förändringar 
av jordförvärvslagstiftningen, uppmjukning av ransoneringsreglerna för 
skogsavverkning, förmånligare skogskontoregler och ändrade regler för 
dödsboägda skogsfastigheter. I de båda senare frågorna har riksdagen 
nyligen fattat beslut. Bl. a. har de förmånliga reglerna för insättning på 
skogskonto förlängts att gälla ytterligare tre år. 

Vad gäller informations- och rådgivningsinsatserna för ökad slutavverk
ning avsåg 1986 års riksdagsbeslut en treårsperiod. Motsvarande gällde de 
ökade resurserna för att påskynda den översiktliga skogsinventeringen 
inför 1992 års allmänna fastighetstaxering av jord- och skogsbruksfastighe
ter. Effekterna av den riktade rådgivningen har i olika undersökningar 
visat sig vara goda. En mängd skogsägare har hörsammat det budskap som 
skogsvårdsorganisationen har fört ut. Detta är inte minst viktigt för dem 
som ännu inte har uppfyllt skogsvårdslagens krav på minimiavverkning 
som skall ha tillgodosetts före den 1 januari 1990. En ökad avverkning i 
södra Sverige skulle t. ex. kunna möjliggöra en ytterligare utbyggnad av 
skogsindustrikapaciteten. Jag förordar mot denna bakgrund en fortsätt
ning av dessa båda extrainsatser i ytterligare tre år. Ytterligare resurser bör 
dessutom anvisas för treårsprogrammet rörande gallringsrådgivning som 
startades den 1 juli 1988. 

Med en ökad avverkning och därmed också ökad aktivitet i övrigt i 
skogsbruket följer en förbättrad förutsättning för sysselsättning på lands
bygden. En väsentlig del av denna sysselsättning har i vissa trakter upprätt
hållits med hjälp av statligt stöd till beredskapsarbeten. Omläggningen av 
arbetsmarknadspolitiken har förändrat detta förhållande. Men samtidigt 
har den goda konjunkturen för skogsnäringen skapat bättre förutsättningar 
för sysselsättning utan statligt stöd. Det finns ingen anledning att räkna 
med att omfattningen av beredskapsarbetena i skogsbruket skall öka igen. 
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måste anpassas härtill. En sådan anpassning pågår och framgår bl. a. av 
skogsstyrelsens och min bedömning av uppdragsverksamhetens framtida 
omfattning. 

Ett aktivare skogsbruk skärper, som jag nyss har pekat på, behovet av att 
skogsägarna lever upp till de krav som är föreskrivna i fråga om hänsyn till 
naturvårdens och andra allmänna intressen. Sådant hänsynstagande är 
föreskrivet i skogsvårdslagstiftningen. De föreskrifter och allmänna råd 
som är utfärdade är många, detaljerade och spänner över ett brett fält. För 
att kunna leva upp till de krav som ställs behövs goda kunskaper i ekologi, 
naturvård m. m. Därför bedriver skogsstyrelsen i samarbete med skogsfö
retagen och arbetstagarorganisationerna sedan länge en omfattande utbild
ningsverksamhet. Särskilda råd för hur skogen bör skötas i skärgårdar och 
tätortsnära områden håller på att utarbetas av skogsstyrelsen. Det är 
angeläget att utbildningen nu vidgas till de enskilda skogsbrukarna. inte 
minst av den anledningen att det är dessa som måste svara för den ökade 
avverkning som behövs. Jag återkommer därför i det följande med förslag 
till ökade resurser för detta. Även de ändringar i det statliga ekonomiska 
stödet som jag förordar i det följande skall ses som ett led i strävan mot ett 
bättre hänsynstagande till andra berörda intressen. 

Skogsstyrelsen aktualiserar i sin anslagsframställning två viktiga fram
tidsfrågor för skogsmiljön och skogsbruket. Den ena gäller genbevarande. 
den andra markförsurningen. Skogsstyrelsen har sedan länge ansvaret för 
att våra inhemska skogsträds gener bevaras. Detta sker bl. a. i reservat av 
sedvanligt slag och i form av nyplantering som bygger på särskild fröin
samling. Genom denna verksamhet hindrar vi en utarmning av de genetis
ka resurserna och säkrar därmed en handlingsfrihet för framtiden. Även i 
år behövs en resursförstärkning för ändamålet. Jag återkommer med för
slag om detta i det följande. 

Den fortgående markförsurningen är en av våra mest allvarliga miljöfrå
gor. Surt nedfall och utsläpp av kvävehaltiga ämnen har orsakat omfattan
de negativa förändringar av skogsmarken i vissa delar av vårt land. Det 
står nu klart att man måste vidta motåtgärder om inte omfattande skador 
på våra skogar skall bli följden. I grunden är det givetvis nödvändigt att 
begränsa de skadliga utsläppen av svavel- och kväveföreningar. Men det 
anses även nödvändigt att vidta restaureringsåtgärder genom s. k. vitalise
ringsgödsling av skogsmarken. Detta innebär att ämnen somt. ex. magne
sium och kalcium tillsätts skogsmarken. Forskarna är emellertid ännu inte 
eniga i frågan. Frågan bedöms dessutom inom ramen för det arbete som 
naturvårdsverket utför inför ett nytt program mot luftföroreningar och 
försurning. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att föreslå att statliga 
resurser satsas på en omfattande försöksverksamhet såsom skogsstyrelsen 
har förordat. Jag har emellertid erfarit att viss verksamhet med vitalise
ringsgödsling ändå kan komma till stånd. Med hänsyn till det allvar som 
frågan rymmer är detta givetvis positivt. 

Vad så gäller skogsstyrclsens bedömning av kostnaderna för bidraget till 
skogsbrukarnas trygghetsförsäkring vill jag erinra om att dessa enligt riks
dagens beslut täcks med skogsvårdsavgiftsmedel och att frågan om en 
höjning av avgiften får aktualiseras om kostnaderna för försäkringen ökar. 
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För att tillgodose behovet av likvida medel i uppdragsverksamheten och 
i frö- och plantverksamheten disponerar skogsstyrelsen under innevarande 
budgetår en rörlig kredit intill 65 milj. kr. i riksgäldskontoret. Jag föreslår 
att detta bemyndigande förlängs att gälla även under nästa budgetår. 

Anslagets benämning bör ändras till Skogsvårdsorganisationen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att skogsstyrelsen under budgetåret 1989/90 får dispone

ra en rörlig kredit av 65 000000 kr. i riksgäldskontoret, 
2. till SkogSl'årdmrganisationen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. 

D 2. Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1221590300 
1214 794000 
238972000 

1 Anslagen Skogsstyrclsen och Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter. 

Skogsstyrelsen 

I. Huvudförslaget ( - 2 140 000 kr.) kan inte tillämpas på skogsvårdsorga
nisationen eftersom det skulle försvaga lednings- och utvecklingsfunktio
nerna inom hela organisationen och medföra sänkta ambitioner beträffan
de skogsvårdsarbetet. Om huvudförslaget om 5 % nedskärning skall tilläm
pas bör det fördelas med I, 2 resp. 2 % under treårsperioden 1989/90-
1991 /92. 

2. För extern information, markanvändnings- och avverkningsfrågor 
samt ekonomiadministration och ADB behövs sex nya handläggartjänster 
( + 2 000000 kr.). Vidare behövs ytterligare 500 000 kr. till den skogliga 
genbanken och 110 000 kr. för skogsstyrelsens internationella engagemang. 

3. För skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med information m. m. om 
ökad avverkning och bättre naturvård behövs under treårsperioden 
1989/90- 1991 /92 sammanlagt 69 milj. kr., varav 21 milj. kr. under första 
året. 
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Personal 

Anslag 

Ulgifier 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

InkomstC'r 
Från anslaget Skogsvårds

organisationen 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

2782 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

- 30 

215524000 +24178000 
(148390000) (+ 18034000) 

215524000 

730000 

214794000 

+24178000 

+24178000 

Som jag har förordat under punkten D 1 bör medel till skogsstyrelsens och 
skogsvårdsstyrelscrnas myndighetsuppgifter anvisas under ett gemensamt 
ramanslag. Anslaget bör benämnas Skogsvårdsorganisationen: Myndig
hetsuppgifter. Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag 
för treårsperioden med en total real minskning av utgifterna om 5 % med 
fördelningen I, 2, och 2 % för första, andra resp. tredje budgetåret. Jag har 
för treårsperioden inte räknat med några reformer. Anslaget skall dock 
prisomräknas i vanlig ordning. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten D I beräknar jag 
10 milj. kr. för naturvårdsutbildning av skogsbrukare, ytterligare 500000 
kr. för den skogliga genbanken och ytterligare 500 000 kr. för information 
och rådgivning om ökad gallring. Vidare har jag räknat 179 000 kr. för 
reformer som möjliggörs genom de lokalkostnadsbesparingar som har 
gjorts vid skogsvårdsstyrclserna. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag förordat att 
tjänstcbrevsrätten skall upphöra för skogsstyrelsen fr. o. m. den 1 juli 1989. 
Detta anslag bör därför tillföras 2 634 000 kr. Jag har vidare tagit hänsyn 
till att organisationen i fortsättningen själv skall täcka kostnaderna för 
revision samt till att skogsstyrclsen inte längre skall bekosta visst ekono
miskt redovisningsarbete för andra myndigheter. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Skog.wårdsvrganisationl!n: A(vndighl!tsuppg(f;er för budget
året 1989/90 anvisa ett ramanslag på 238 972 000 kr. 
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D 3. Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1 1000 
I 000 

1 Anslaget Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plantverksamhet. 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårdsor
ganisationens frö- och plantverksam het. 

Skogsstyrelsen 

En kraftfull omstrukturering av plantverksamheten genomförs för närva
rande. För innevarande och nästa budgetår beräknas den årliga försälj
ningen av plantor uppgå till ca 210 milj. kr. och plant verksamheten ha en 
omsättning av ca 260 milj. kr. Verksamheten med skogsfröförsörjning 
beräknas omsätta ca 17 milj. kr. nästa budgetår. 

Avkastningen inom fröverksamheten är för närvarande god. Lönsamhe
ten inom plantverksamheten måste däremot förbättras. Den plan som har 
utarbetats för omstrukturering av plant verksamheten genomförs i syfte att 
anpassa produktionskapaciteten till marknaden. Planen innebär bl. a. en 
övergång till en större andel produktion av täckrotsplantor och en minsk
ning av barrotsproduktionen. Satsningen på täckrotsplantor innebär bl. a. 
en utbyggnad av befintliga täckrotsplantskolor och ändrad inriktning på 
nuvarande barrotsplantskolor. Ar 1989 skall det finnas 21 plantskolor 
varav nio stora täckrotsplantskolor. fem stora barrotsplantskolor och sju 
mindre plantskolor med blandad produktion. Plantskolorna skall satsa 
mer på försäljning. planering och resultatuppföljning. 

Behovet av investeringsmedel i frö- och plantverksamheten för nästa 
budgetår beräknas uppgå till ca 10 milj. kr. Mot bakgrund av den omstruk
turering av verksamheten som pågår kan 50 milj. kr. av reserverade 
investeringsmedel dras in. Därutöver föreslås att ca 25 milj. kr. av investe
ringslånen och ca 30 milj. kr. av det förräntningspliktiga statskapitalct förs 
över till icke förräntningspliktigt statskapital. allt i syfte att behålla pro
duktionskapacitet i avvaktan på bättre underlag för bedömning av plant
behovet för nedlagd åkermark. Slutligen föreslås att 25 milj. kr. av investe
ringslånen som har tagits för Stakhedens plantskola i Kopparbergs län 
överförs till icke förräntningspliktigt statskapital. 

Föredragandens överväganden 

Det är nu, som skogsstyrelsen förordar, nödvändigt att genomföra en 
genomgripande rekonstruktion av skogsvårdsorganisationens frö- och 
plantverksamhct. Strukturrationaliseringen som skogsstyrclsen har plane
rat bör alltså fortsätta. Förändringen av det förräntningspliktiga kapitalet i 
Stakhedcns plantskola bör kunna ske under ett år. Några förändringar av 
det övriga förräntningspliktiga kapitalet i verksamheten är jag inte beredd 
att förorda. Jag har för avsikt att i annat sammanhang återkomma till 
regeringen i dessa senare frågor. 
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Till frågan om investeringar i verksamheten återkommer jag under 
punkten D 4. Benämningen av anslaget bör ändras till Skogsvårdsorganisa
tionen: Frö- och plantverksam het. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skvgsl'årdsorganisationen: Frö- och plantrerksamhet för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

D 4. Skogsvårdsorganisationen: Investeringar 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

136899109 
133815000 
23135000 

Reservation 

1 Anslaget Skogvårdsstyrelserna: Investeringar. 

1 114197029 

Över anslaget anvisas medel främst för nyinvesteringar i skogsvårdsor
ganisationens uppdragsverksamhet och i frö- och plantverksamheten. 

Skogsstyrelsen 

Investeringarna i uppdragsverksamheten har under budgetåret 1987 /88 
uppgått till 14,3 milj. kr.. varav 2.3 milj. kr. täckts av ifrågavarande 
anslag. För innevarande budgetår beräknas investeringarna öka med 7,5 
milj. kr. och anslagsbehovet med 3,3 milj. kr. För budgetåret 1989/90 
planeras investeringar till en kostnad av 23.8 milj. kr.. varav ca 6.6 milj. 
kr. bör täckas från ifrågavarande anslag. 

De investeringar i frö- och plant1•erksamheten som har finansierats över 
detta anslag under budgetåret 1987 /88 har uppgått till ca 32 milj. kr. För 
innevarande budgetår planeras investeringar för sammanlagt 25 milj. kr. 
från detta anslag. För budgetåret 1989/90 planeras investeringar för 11 
milj. kr. från detta anslag. Av reservationen under anslaget kan 50 milj. kr. 
avföras. 

För bidrag till skvg.1fröplantager behövs 5 7 50 000 kr. 
Sammanlagt föreslår skogsstyrelsen att anslaget tas upp med 23 385 000 

kr. for nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

För investeringar i frö- och plantverksamheten och i den övriga upp
dragsverksamheten föreslår jag i likhet med skogsstyrelsen ett med 
10680000kr. minskat anslag. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag 5,5 milj. kr. för bidrag till anlägg
ning av skogsfröplantager. 

Sammanlagt bör anslaget sålunda minskas med 10 680 000 kr. I övrigt 
hänvisar jag till vad jag har anfört under punkten D 3. Benämningen av 
anslaget bör ändras till Skogsvårdsorganisationen: Investeringar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skcwsrårdsorganisationen: lnresteringar för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 23 135 000 kr. 
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D 5. Bidrag till skogsvård m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

288 662 267 
270000000 
248000000 

Från anslaget bekostas bidrag till särskilda skogsvårdsåtgärder inom det 
skogliga stödområdet, skogsodling efter avverkning av lågproducerande 
bestånd, vissa natur- och kulturvårdsåtgärder, dikning, ädellövskogsbruk 
och åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter. Vidare bekostas översikt
liga skogsinventeringar från anslaget. Bidragsbestämmelserna finns i för
ordningen (l 979: 792) om statligt stöd till skogsbruket och i ädellövskogs
förordningen ( 1984: 120). 

Skogsstyrelsen 

De för budgetåret 1987 /88 tillgängEga rambeloppen för bidrag till 
skogsvård har utnyttjats helt. Uttryckt i areal har bidragen disponerats 
enligt följande. 

Återväxtåtgärder inom stödområdet 
Åtgärder i lågproducerande bestånd 

varav lövträdsplantering 
på nedlagd jordbruksmark 

Skogsdikning 
Ädellövskogsbruk 

26 300 ha 
36170 ha 

960ha 
13 720 ha 

I 260 ha 

Medlen inom ramen för skogsodling efter avverkning av lågproduceran
de bestånd disponeras under innevarande budgetår enligt följande. Drygt 
96 milj. kr. används för barrskogsplantering, 3,5 milj. kr. för lövskogsplan
tering. 1 milj. kr. för natur- och kulturvårdsåtgärder, 2,2 milj. kr. för 
naturvårdsrådgivning samt 3,5 milj. kr. för naturvärdesinventeringar. 
Planteringarna berör 32 000 ha gles barrskog, I 300 ha gles lövskog, 300 ha 
mark av hagmarkstyp och I 800 ha nedlagd jordbruksmark. 

För nästa budgetår föreslår styrelsen att bidragsramen för åtgärder inom 
stödområdet tillsammans med bidragsramen för åtgärder i lågprodueeran
dc bestånd räknas upp med 2,5 milj. kr. för ökad lövskogsplantering. 
Styrelsen föreslår vidare att ramen för dikningsbidrag räknas upp med 2 
milj. kr. och ramen för ädellövskogsbruk med 5 milj. kr. För översiktliga 
skogsinventeringar föreslås en uppräkning med 15.2 milj. kr. Sammanlagt 
bör rambeloppet således bestämmas till 270 milj. kr. Utbetalningarna 
under anslaget beräknas till 270 milj. kr. 
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Rambelopp 

I. Särskilda skogsvårdsåtgärder 
inom det skogliga stödområdet 

2. Skogsodling efter avverkning av 
lågproducerande bestånd m. m. 

3. Dikning 
4 .. Ädellövskogsbruk 
5. Översiktliga skogsinventcringar 

Anslag 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

65200000 

111000000 
10000000 
8000000 

61000000 

255200000 

270000000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

-11000000 
- 4500000 
+ 5000000 

-10500000 

-22000000 

Skogsstyrelsen har i sin treårsplan och anslagsframställning föreslagit såda
na förändringar av bestämmelserna och anslagskonstruktioncn för bidra
gen till skogsbruket som innebär att skogsvårdsorganisationen själv får 
bestämma om bidragsgivningen i större utsträckning än för närvarande. 
Det pågår efter beslut av riksdagen under förra riksmötet en treårig för
söksverksamhet med en annorlunda utformning av statsbidragen (prop. 
1987/88:64 bil. 3 och 86 bil.5, JoU 15 och 20. rskr.150 och 355). Denna 
bör avvaktas innan beslut tas om förändringar. 

Kostnaderna för anläggning av ädellövskog är avsevärt högre än för 
anläggning av barrskog. De bidrag för ändamålet som kan lämnas från 
detta anslag är en förutsättning för att bevara arealen ädellövskog i vårt 
land. Till detta kommer att kostnaderna kan öka om omställningspro
grammet inom jordbruket leder till en ökad nyplantering av ädellövskog. 
Bidragen bör i de fallen begränsas så att de. inkl. omställningsbidraget, 
inte överstiger eller helt täcker kostnaderna för åtgärderna. Ramen för 
bidrag till ädellövskogsbruk bör räknas upp med 5 milj. kr. till 13 milj. kr. 

Fr. o. m. innevarande budgetår kan bidragsramen för skogsodling efter 
avverkning av lågproducerande bestånd disponeras för bidrag till vissa 
natur- och kulturvårdsinsatser i samband med skogsbruk. Sedan tidigare 
finansieras från anslaget även naturvärdesundersökningar som utförs av 
länsstyrelsen eller den ideella naturvårdens organisationer. I fortsättning
en bör detta bidrag inte längre lämnas för åtgärder som berör marker av 
hagmarkstyp, glesa äldre och medelålders lövträdsbestånd eller glesa be
stånd i det s. k. fjäll nära skogsområdet. Under punkten D 2 har jag föresla
git att skogsvårdsorganisationen tillförs JO milj. kr. för utbildning av 
skogsbrukare i naturvård och ekologi. Denna insats bör kombineras med 
en nedräkning av nu ifrågavarande ram med 11 milj. kr. och av ramen för 
bidrag till dikning med 4,5 milj. kr. Jag vill i detta sammanhang markera 
behovet av att närmare studera olika skogsbruksåtgärders betydelse för 
läckage av näringsämnen m. m. från skogsmark. Med de åtgärder jag nu 
har förordat uppnås en bättre balans mellan insatserna för skogsbruk och 
den vardagsnära naturvården. 

Med hänvisning till sammanställningen över rambeloppen för olika 
ändamål föreslår jag att för budgetåret 1989/90 tas upp en sammanlagd 
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ram av 244, 7 milj. kr. för bidrag till skogsvård m. m. Regeringen bör 
kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning 
under anslaget beräknar jag 248 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 244 700000kr. till skogsvård m. m., 
2. till Bidrag till skogsvård m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 248 000 000 kr. 

D 6. Stöd till byggande av skogsvägar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

53813842 
50000000 
55000000 

Från anslaget bekostas statsbidrag till byggande av skogsvägar enligt 
förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket. 

Skogsstyrelsen 

Under budgetåret 1987/88 har statsbidrag beviljats från detta anslag till en 
summa av 50 milj. kr. Sammanlagt har påbörjats stödberättigade bygg
nadsprojekt som omfattar I 059 km skogsbilvägar. 

En kraftfull förstärkning av samhällets insatser för byggande av 
skogsvägar bör inledas genom att rambeloppet räknas upp med 25 milj. kr. 
till 85 milj. kr. Vägar som byggts med hjälp av statsbidrag uppfyller i högre 
grad kraven på hänsyn till naturvård och andra allmänna intressen. Utbe
talningarna under anslaget beräknas till 85 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Den sammanlagda bidragsramen för skogsvägbyggnad bör tas upp med 
oförändrat 60 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn till behovet av medel för 
vägtekniska försök. För utbetalning under anslaget beräknar jag 55 milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 60000000 kr. till byggande av skogsvägar, 

2. till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 55 000000 kr. 

4' Rlksdagl'n' f988/S9:. lsa1n/. /V/ mo: Bi låga' J.'f 
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D 7. Främjande av skogsvård m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

12139037 
12 900000 
12 900000 

Reservation 1176027 

Anslaget används för tillämpad skogsproduktionsforskning samt för 
särskilda utredningar och undersökningar i syfte att främja bl. a. skogsvår
den och arbetsmiljön inom skogsbruket. 

Skogsstyrelsen 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 13 milj. kr. till 25,9 milj. 
kr. Detta motiveras av behovet av att ytterligare komplettera den grund
läggande skogsforskningen med tillämpad forskning samt att förstärka 
angelägen utvecklings- och försöksverksamhet bl. a. i fråga om kalkning 
och vitaliseringsgödsling av skogsmark. 

Föredragandens överväganden 

Anslagsbeloppet bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat 12,9 milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande ar skog.1Tård m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 12 900 000 kr. 

D 8. Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

20000000 
20000000 
20000000 

Reservation 

Över anslaget anvisas medel för bidrag till kostnaderna för trygghetsför
säkring för skogsbrukare. 

Skogsstyrelsen 

Anslaget bör tas upp med oförändrat 20 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till tr.rgghet.1försäkring för skogsbrukare för budget
året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 20000000 kr. 
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E. Fiske 
E 1. Fiskeristyrelsen 

1987 /88 Utgift 
1 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

38 621 532 
39147000 
41451000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om fiskenä
ringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån sådana ärenden inte an
kommer på någon annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för 
fiskenämnderna. Styrelsen skall bl. a. leda de statliga åtgärderna för att 
främja fiskenäringen, fritidsfisket och fiskevården. 

Fiskeristyrelsens organisation m. m. framgår av förordningen ( 1988: 863) 
med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna. 

Fiskeristyrelsen 

1. Huvudförslaget innebär bl. a. att fiskeristyrelsens undersökningsfartyg 
inte kan genomföra nödvändiga undersökningar ( -389 000 kr.). Styrelsen 
föreslår att huvudförslaget kompenseras eller att avgift för fartygets an
vändning får tas ut i den utsträckning som behövs för att täcka kostnader

na. 
2. Anslaget bör räknas upp med 964000 kr. avseende vissa ADB-kost

nader, informationsverksamhet, personalförstärkning på undersöknings
fartyget samt materiel för fiskevårdsarbetet. 

Personal 

Anslag 

U1gifil'r 

Förvalt ni ngskosl nadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kostnader för utredningar 

i vattenmål 

/11ko111s1er 

Vissa fiske- och arrende-
avgiftsmedel 

Ersättningar fi.)r undersökningar 
i vattenmål m. m. 

Nettoutgift 

Föredragandens övenäganden 

1988/89 

190 

30320000 
(21 790000) 

9 252 000 

4554000 

44126000 

425 000 

4554000 

39147000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 1318000 
(+I 038000) 
+I 019000 

- 33000 

+2304000 

+ 2304000 

Jag förordar att anslaget till fiskeristyrelsen beräknas med utgångspunkt i 
fiskeristyrelsens huvudförslag för tre år med en total real minskning av 
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utgifterna med 5 % med fördelningen I, 2 och 2 % för första, andra resp. 
tredje budgetåret. 

Som chefen för finansdepartementet tidigare denna dag anmält bör bl. a. 
fiskeristyrelsens tjänstebrevsrätt avvecklas fr. o. m. den I juli 1989. Mot 
den bakgrunden bör fiskeristyrelsen tillföras ytterligare 274000 kr. Jag har 
vidare räknat medel för vissa ADB-kostnader och för nya redovisnings
kostnader. 

Jag har för avsikt att senare i annat sammanhang föreslå att regeringen 
upphäver det beslut som begränsar fiskeristyrelsens möjligheter att avgifts
belägga utnyttjandet av undersökningsfartyget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Fiskerist.rrid.1·en för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags
anslag på 41 451 000 kr. 

E 2. Fiskenämnderna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

9690710 
9 583000 

10217000 

Varje fiskenämnd skall inom sitt verksamhetsområde följa fiskets, fisk
odlingens och fiskevårdens tillstånd och utveckling och vidta eller hos 
fiskeristyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för att 
åstadkomma en ändamålsenlig utveckling på dessa områden. 

Fiskenämndernas organisation m. m. framgår av förordningen 

( 1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna. I 
Norrbottens län är fiskenämnden sedan den I juli 1986 på försök inordnad 
i länsstyrelsen. 

Vissa utgifter för fiskcnämnderna redovisas under anslaget Lantbruks
nämndcrna. 

Fiskeristyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär en minskning av resurserna med 87 000 kr. 
2. Anslaget bör räknas upp med I 099 000 kr. avseende två byråassistent

tjänster och fasta arvoden till nämndernas ledamöter. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Huvudförslaget innebär en minskning av resurserna med 8 000 kr. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Jag förordar att anslaget till fiskenämnderna beräknas med utgångspunkt i 
fiskeristyrelsens huvudförslag för tre år med en total real minskning av 
utgifterna med 5 % med fördelningen I, 2 och 2 % för första, andra resp. 
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tredje budgetåret. Med hänsyn till fiskenämndernas begränsade organisa
tion bör emellertid viss kompensation för huvudförslaget ske. För fiske

nämnden i Norrbottens län har jag beräknat 815 000 kr. Sammanlagt 
föreslår jag att anslaget till fiskenämnderna räknas upp med 634 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fiskl!nämnderna för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på l 0 21 7 000 kr. 

E 3. Främjande av fiskerinäringen 

198 7 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 715 189 
2 263000 
2 796000 

Reservation 527 766 

Anslaget används för bidrag till främjande av fiskerinäringen och för att 

bestrida kostnader för utveeklingsarbete och försöksverksamhet på fiskets 

område. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör räknas upp med 5 milj. kr. avseende del nationella fiskforsk

ningsprogram som styrelsen och skogs- och jordbrukets forskningsråd på 

regeringens uppdrag har redovisat. Styrelsen bör fritt kunna fördela med

len mellan de olika ändamålen. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Bidraget för fiskarorganisationer bör räknas upp med 33 000 kr. Vidare 
bör anslaget tillföras 500000 kr. för utveeklingsarbete inom ramen för det 
forskningsprogram jag redovisar under punkten G 4. Bidrag till lokala 

åtgärder bör upphöra och medlen tillföras forskningsprogrammet. Därmed 
slår sammanlagt minst 1.4 milj. kr. till förfogande för utvccklingsarbete 

under detta anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Främjandl! arfiskerinäringl!n för budgetåret 1989/90 anvi
sa ett reservationsanslag på 2 796 000 kr. 

E 4. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3600000 
4424000 
2424000 

Från anslaget lämnas bidrag till fiskehamnar enligt förordningen 

( 1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. Från anslaget täcks också 
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underskott vid driften av statliga fiskehamnar samt kostnader för under
håll och drift av fiskefyrar och för utmärkning av fiskegränscr. 

Fiskeristyrelsen 

Det sammanlagda rambeloppet för bidrag och anslaget bör föras upp med 
oförändrade belopp. Styrelsen bör fritt kunna fördela medlen mellan de 
olika ändamålen. 

Bidrag till fiskchamnar 
Driften av statliga fiske

hamnar 
Underhåll och drift av 

fiskcfyrar m. m. 

Rambelopp/ Anslag 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

4014000 

10000 

400000 

4424000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

-1990000 

10000 

-2000000 

Bidragen till fiskehamnar spelar numera med de höga investeringskostna
der det normalt är fråga om en obetydlig roll. Bidragsformen bör därför 
avvecklas successivt. För nästa budgetår föreslår jag att anslaget för det 
ändamålet räknas ned med I 990000 kr. Vidare behövs inte längre medel 
för underskottstäckning för statliga fiskehamnar. 

Med hänvisning till sammanställningen över rambeloppen för olika 
ändamål föreslår jag att för budgetåret 1989/90 tas upp en sammanlagd 
ram av 2 424 000 kr. för bidrag till fiske hamnar m. m. Regeringen bör 
kunna jämka fördelningen mellan de båda ändamålen. För utbetalning 
under anslaget beräknar jag 2 424000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till 

fiskchamnar m. m. med sammanlagt högst 2 424 000 kr., 
2. till Bidrag tilljisf.:.ehamnar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 2 424 000 kr. 

E 5. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

27 950 
I 000 
1000 

Från anslaget lämnas bidrag och ersättning i samband med isbrytning 
för fiskets och fiskarbefolkningens behov. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp nied I 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Isbrytarhjä/p åt jiskarbejålkningen för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

E 6. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

10925 258 
9000000 
9000000 

Från anslaget lämnas bidrag till investeringar i fiskeföretag, vid fångst
begränsning, vid skada på fiskeredskap samt skrotningspremier för äldre 
fiskefartyg som tas ur fiskeflottan. Bestämmelserna härom finns i förord
ningen ( 1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. Dessutom bestrids 
från anslaget kostnaderna för ersättning till samerna för visst avgiftsfritt 
fiske på statens vatten inom Norrbottens län. 

Fiskeristyrelsen 

Eftersom fraktstöd numera lämnas inom ramen för fiskprisregleringen bör 
bidragsformen under detta anslag slopas och medlen användas för i första 
hand skrotningsbidrag. Bidraget till samerna bör tillföras samefonden 
direkt över statsbudgeten. Beloppsgränserna för skrotningspremier bör 
beslutas av styrelsen. Medel som ställts till kustbevakningens förfogande 
för stödfartyg i Östersjön bör disponeras av styrelsen. Anslaget bör föras 
upp med 8 988 000 kr. och medlen bör fritt kunna fördelas mellan de olika 
ändamålen. 

Föredragandens överväganden 

Det sammanlagda rambeloppet för bidrag till fiskets rationalisering bör 
föras upp med oförändrat 8,5 milj. kr., varav högst 2600000 kr. som 
premier för skrotning av vissa äldre fiskefartyg. Fraktstöd bör som fiskeri
styrelsen har föreslagit inte längre lämnas från detta anslag. Regeringen 
bör kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning 
under anslaget beräknar jag 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till 

fiskets rationalisering med sammanlagt högst 8 500000 kr., 
2. till Bidrag till fiskets rationalisering m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 9 000000 kr. 
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E 7. Lån till fiskerinäringen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

62 544412 
50000000 
40000000 

Reservation 36216628 

Från anslaget beviljas fiskerilån och fiskbcrcdningslån enligt förordning
en ( 1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 

Fiskeristyrelsen 

Fiskberedningslånen föreslås upphöra. Högsta tillåtna lånebelopp för fis
kerilån föreslås höjt till 2 milj. kr. Anslaget bör minskas med 5 milj. kr. till 
45 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagens revisorer har i förslag ( 1988/89: 9) angående stödet till fiskeri
näringen föreslagit att fiskberedningslånen slopas eftersom de under sena
re år inte använts på avsett sätt. Om det finns behov av särskilda stödåt
gärder får stödet till fiskberedningsindustrin enligt revisorerna i stället ges 
i form av regionala insatser. Även fiskeristyrelsen har föreslagit att lånen 
slopas. 

Jag föreslår mot denna bakgrund att möjligheten till fiskberedningslån 
upphör. Anslaget bör föras upp med 40 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lan till fiskerinäringen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 40000000 kr. 

E 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 För.slag 

384568 
1000 
1000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 
garanti för lån till fiskeföretag och fiskberedningsföretag enligt förordning
en (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Vidare föreslås oförändrat 
75 milj. kr. som engagemangsram för kreditgarantier. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med riksdagens beslut har för statliga lånegarantier till fisket 
beviljats en ram av 75 milj. kr. Utrymmet för kreditgarantier uppgår också 
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för närvarande till detta belopp. Kostnaderna för det nya redovisningssy
stemet för statliga kreditgarantier bör täckas från detta anslag. De uppgår 
för närvarande till ca 15 000 kr. 

Anslaget bör föras upp med 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av för/mur rid statlig kreditgaranti till .fiske för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

E 9. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Jordbruksnämndcn har i uppdrag att lämna förslag till reglering av 
priserna på fisk under budgetåret 1989/90. Kostnaderna för regleringen 
skall täckas inom ramen för rcgleringsckonomin. Regeringen beslutar se
nare denna dag om en översyn av prisregleringen på fisk och vissa därmed 
sammanhängande frågor. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 1000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Prisreglerande åtgärder på .fiskets område för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

E 10. Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2406177 
3000000 
1000000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. ersättningar enligt lagen 
( 1985: 139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt och för bidrag 
enligt förordningen ( 1985: 145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa 
områden. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till belastningen bör anslaget föras upp med l milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m. för bu~get
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000000 kr. 
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E 11. Bidrag till fiskevård m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 127 700 
5119000 
5 324000 

Reservation 166392 

Från anslaget lämnas bidrag bl. a. till fiskevård och till kostnader för 
bildande av fiskcvårdsområdcn enligt förordningen (1985:440) om stats
bidrag till fritidsfisket. 

Fiskeristyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget minskas med 619 000 kr. till 4,5 milj. kr. 
Vidare föreslås att ett nytt anslag för bildande av fiskevårdsområdcn 
inrättas och förs upp med 4,5 milj. kr. 

l<'öredragandens överväganden 

.Anslaget bör räknas upp med 205 000 kr. till 5 324 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag tilljiskl:'rård m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
reservationsanslag på 5 324 000 kr. 
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F. Livsmedelskontroll m. m. 
F 1. Statens livsrnedelsverk 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

69 501022 
67030000 
76 792000 

Statens livsmedclsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels
frågor. Till verkets förvaltningsområde hör även besiktningsveterinärorga

nisationen. 
Livsmedelsverkets organisation m. m. framgår av förordningen 

( 1988: 857) med instruktion för statens livsmedels verk. 

Statens Iivsmcdclsverk 

I. Huvudförslaget innebär bl. a. att den kemiska analysverksamheten skul
le behöva minskas mycket kraftigt. Ett treårigt huvudförslag för budget

åren 1989/90- 1991 /92 skulle innebära en real minskning av anslagen med 

3 350000 kr. 
2. För att förstärka främst rcdlighctskontrollcn i enlighet med vad som 

framförts i betänkandet (SOU 1986:25) Kontroll av livsmedel behövs tre 

tjänster som livsmedelsteknikcr (960000 kr.). 

3. För importkontrollen av läkemedelsrester i livsmedel behövs ökade 
resurser till metodutveckling och uppföljning av importbestämmelser 

(330000 kr.). 
4. För att genomföra verkets handlingsprogram för kost- och hälsofrågor 

bl. a. genom projekt och informationsinsatser behövs en resursförstärk

ning på 500000 kr. 
5. För det alltmer betydande livsmedclssamarbetet inom Norden, med 

EG-länderna och för annan internationell samverkan behövs två handläg
gartjänster (440000 kr.). 

Personal 

Anslag 

L;ig!fier 
Förvaltn ingskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för införselkon

troll av vegetabilier 
Kostnader för avgiftsbe

lagda undersökningar 

Inkoms1<•r 
Ersättning för bcsikt-

n i ngsorganisationcns 
personaladministration 

Ersättning för tillsyn 
och kontroll 

Nettoutgift 

1988/89 

231 

55 202 000 
(37695000) 
12271000 

I 000 

I 000 

67475000 

445000 

67030000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+29 

+ 12414000 
(+ 8860000) 
. + 2 348000 

+ 14762000 

+ 5000000 

+ 9762000 
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Föredragandens överväganden 

Regeringen har tidigare beslutat remittera ett förslag till lagrådet om en 
förstärkt livsmedelskontroll. Förslaget innebär en förstärkning av verkets 
resurser fr. o. m. den I januari 1990. Jag har beaktat denna förstärkning 
vid min beräkning av anslaget. Livsmedelsverket bör dessutom fr. o. m. 
budgetåret 1990/91 ges ett treårigt ramanslag för sin verksamhet. Jag är 
därför inte nu beredd att ta ställning till verkets resurser efter budgetåret 
1989/90. 

Verkets basresurser bör förstärkas med ca 0,8 milj. kr. i förhållande till 
det av verket beräknade huvudförslaget. 

För att förstärka livsmedelsverkets resurser för dricksvattenfrågor bud
getåret 1989/90 bör ytterligare medel anvisas för denna verksamhet. Jag 
föreslår därför en resursförstärkning på detta område med 500 000 kr. för 
budgetåret 1989/90. Jag har vidare under anslaget beräknat en ökning med 
500000 kr. till insatser på kost- och hälsoområdet och med 440000 kr. för 
handläggning av internationella livsmedelsfrågor. 

Inom livsmedelskontrollen är provtagning och laboratorieanalys viktiga 
hjälpmedel. Livsmedelsverket har egna laboratorieresurser för undersök
ningar om livsmedlens allmänna beskaffenhet och värde. Livsmedelsver
ket godkänner också laboratorier för livsmedelsundersökningar och funge
rar som centrallaboratorium för området. Jag bedömer att det finns behov 
av förstärkning av denna funktion. För detta ändamål har jag beräknat en 
ökning med 360 000 kr. Jag har vidare räknat 300000 kr. för handläggning 
av beredskapsärenden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statc>ns livsmedelsverk för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 76 792 000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 000 
1000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon
trollslakterierna m. m. Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 
1 000 kr. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa av bl. a. 

slakteriföretagen. 

Utöver skyldigheten att övervaka verksamheten vid kontrollslakteri och 
utföra köttbesiktning åligger det besiktningsveterinär även att vara besikt
ningsman vid utförsel av livsmedel (exportkontroll) och utföra de arbets
uppgifter i övrigt som lämpligen kan förenas med besiktningsverksamhe
ten vid slakteriet och om vilka överenskommelse träffats mellan livsme
delsverket och berörda företag. 
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Statens livsmedelsverk 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande al' 1·issa kostnader för köttbesiktning m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksam
het 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 1 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk
samhet vid statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

SVA är ett expert- och serviceorgan åt lantbruksstyrelsen och andra 
myndigheter samt åt enskilda organisationer och allmänheten, med upp
gift att bl. a. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst. orsak, sprid
ningssätt m. m. SVA skall vara ett veterinärmedicinskt centrallaboratori
um samt utföra viss rutinmässig diagnostisk verksamhet. Vidare skall SVA 
aktivt medverka i djursjukdomars förebyggande och bekämpande. Till 
stöd för dessa funktioner skall SVA utföra forsknings- och utvecklingsarbe

te. 
SVA:s organisation m. m. framgår av förordningen (1988:864) med 

instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

SVA bör för budgetåren 1989/90- 1991 /92 tilldelas ett anslag som utgör 
pris- och Iöneomräknat anslag för budgetåret 1988/89 minskat med 5 %. 
För budgetåret 1989/90 bör huvudförslaget motsvara 1 %. Driftbidraget 
bör därvid tas upp med 52 419 000 kr. exkl. pris- och löneomräkning. 

1989/90 

Föredraganden 

Personal 256 

Plan 

/.:os/ nader 
I. Centrallaboratorie-

l!.PPgifter. m. m. 73 955 000 
2. Ovrig service 20430000 

94385000 

l111äk1cr 
I. Driftbidrag 54 718000 
2. Uppdragsverksamhct 39667000 

94385000 
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Föredragandens överväganden 

Verksamheten vid SV A bör för budgetåret 1989/90 beräknas med utgångs
punkt i ett huvudförslag motsvarande en real minskning med 2 %. Drift
bidraget bör räknas upp med l 770000 kr. Jag har därvid beräknat 300000 
kr. i ersättning för SVA:s arbete med harmoniseringsåtgärder i förhållande 

till EG. 
SVA har ändrat sina redovisningsrutiner. Eftersom beloppen för budget

året 1989/90 inte är jämförbara med innevarande budgetår anges inte 
innevarande budgetårs belopp i planen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsrerksamhet 
för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 4. Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

49 798 000 
52 948000 
54 718000 

Reservation · 

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgifter m. m. 
vid statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Anslaget bör föras upp med belopp motsvarande 52 419 000 kr. i det pris
och Iöneläge som låg till grund för anslagsberäkningarna i budgetproposi
tionen för budgetåret 1988/89. 

Föredragandens övenäganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 3 bör anslaget 
föras upp med 54 718 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens reterinärmedicinska anstalt för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 54 718 000 kr. 

F 5. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag l 000 
1989/90 Förslag I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens utsädeskontroll (SU K). 
SUK är centralt organ för den statliga utsädeskontrollverksamheten 

med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analysering. provtagning 
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och plombering m. m. av utsädesvaror samt att bedriva forskning och 
försöks verksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde tillhandahålls. SU K 
bedriver vidare rådgivning och upplysning, utövar tillsyn av efterlevnad 
av lagar och förordningar på området samt arbetar för samordning av 
kontrollverksamheten. SUK har hand om uppbörden av växtförädlingsav
gifter. 

SUK:s organisation m. m. framgår av förordningen (1988:860) med 
instruktion för statens utsädeskontroll. 

Statens utsädeskontroll 

1. Ettårigt huvudförslag 2 182 000 kr. exkl. pris- och löneomräkning. 
2. Styrelsen föreslår att gränsen för utnyttjande av rörlig kredit i riks

gäldskontoret fastställs till 2 milj. kr. 

l 988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

Personal 115 

Plan 

Kostnad<'r 
Allmännyttig verksamhet 2197000 + 174000 
Uppdrags\'erksamhct 26 335 000 + 451000 

28 532000 + 625000 

lntäkta 
U ppdragsverksam het 26 335 000 + 451000 
Driftbidrag 2197000 + 174000 

28532000 + 625000 

Föredragandens överväganden 

SUK:s verksamhet finansieras dels med inkomster från uppdragsverksam
het, dels med medel över statsbudgeten. För budgetåret 1989/90 beräknar 
jag att SUK kan klara sin verksamhet med utgångspunkt i ett huvudförslag 
som motsvarar en real minskning med 2 %. 

Jag biträder förslaget att gränsen för utnyttjande av rörlig kredit i riks
gäldskontoret fastställs till 2 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens utsädeskontrol/: Uppdragsrerksamhet för budget
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

F 6. Bidrag till statens utsädeskontroll 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2000000 
2 197000 
2371000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid 
statens utsädeskontroll. 
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Statens utsädeskontroll 

Anslaget bör föras upp med 2 182 000 kr. exkl. pris- och löneomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar att en besparing på anslaget kan göras med 2 %. Budgetåret 
1989/90 är andra året i en treårig budgetplan, varvid huvudförslaget förde
las med 2, 2 och I % för resp. år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 2 371 000 kr. 

F 7. Bekämpande av växtsjukdomar och smittsamma 
husdjurssjukdomar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1 15449431 
7 250000 
7250000 

1 Anslagen Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. och Be
kämpande av växtsjukdomar. 

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 
mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen (1972: 318) samt för vissa 
förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader för beredskapsåtgärder 
mot karantänsskadegörare bestrids också från detta anslag, liksom kostna
der för undersökningar av växtprover som av växtinspektionen överläm
nas för laboratoriemässig diagnostisering. 

Anslaget är även avsett för kostnader och ersättningar i samband med 
bekämpande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. 
Från anslaget utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit 
genom beslut om förintande av bisamhällen. för bitillsynsmännens arvo

den m. m. 

Lantbruksstyrelsen 

Styrelsen föreslår ett anslag av 10000000 kr. och att styrelsen bemyndigas 
att använda högst 600000 kr. för brådskande undersökningar i samband 
med växtinspektion. 

Styrelsen bör liksom för innevarande budgetår få använda I 750000 kr. 
av anslaget för särskilda undersökningar bl. a. avseende salmonella samt 
som bidrag vid vissa obduktioner och bakteriologisk undersökning på 

salmonella i samband med obduktion. 
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Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med 7 250000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bi>kämpande ar räxtsjukdomar och smittsamma husdj11rs
.1j11kdomar för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
7 250000kr. 

F 8. Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 715 800 
6026 000 
6 885 000 

Reservation 

Anslaget disponeras av lantbruksstyrclsen för verksamhet vid statens 
lantbrukskemiska laboratorium (SLL). SLL skall som centrallaboratorium 
bedriva lantbrukskemisk analysverksamhet. Verksamheten omfattar ke
miska, fysikaliska och biologiska undersökningar på jordbrukets, skogs
brukets och trädgårdsnäringens områden. 

SLL:s organisation m. m. framgår av förordningen (1988:859) med 
instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Lantbruksstyrelsen 

Huvudförslag budgetåret 1989/90 bör vara 5 660 000 kr. exkl. pris- och 
löncomräkning. Minskningen av utgifterna fördelas över en treårsperiod, 
med fördelningen 0, l och 4 % för första, andra resp. tredje budgetåret. 

Personal 

Anslag 

Utgifier 
l'örvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

I nko111s1cr 
U ppdragsverksamht:l 

Nc1toutgift 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

76 

15 782000 
2844000 

18626000 

12600000 

6026000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+I 983000 
+ 150000 

+2133000 

+ 1274000 

+ 859000 

Budgetåret 1989/90 är andra året i en treårig budgetplan, varvid huvud
förslaget fördelas med I , 2 och 2 %. 

Verksamheten bör budgetåret 1989/90 bedrivas med ett driftbidrag av 
6 885 000 kr. 

Jag har därvid räknat med en resursförstärkning av anslaget till följd av 

) Riksdagm 1988189. I sam/. Nr 11111. /Ji/aga 11 
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gjorda lokalbesparingar att användas i verksamheten. Vidare har anslaget 
tillförts 6 000 kr. till följd av att tjänstebrevsrätten upphör för lantbrukske
miska laboratoriet fr. o. m. den I juli 1989. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lantbruksknnisk laboratoriel'erksamhct för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 6 885 000 kr. 

F 9. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 000 
l 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk
samhet vid statens maskin provningar. 

Statens maskinprovningar har till uppgift att åt allmänheten prova ma
skiner, fordon och redskap inom jordbruket, skogsbruket. trädgårdsnä
ringen och för vården av grönytor samt publicera resultaten. Maskinprov
ningarna skall vidare enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kon
troll som avses i lagen (1985: 1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk 
provning m. m. Maskinprovningarna utför också uppdragsprovning på 
begäran av myndighet eller enskild. Maskinprovningarna har också att 
tillhandagå allmänheten och berörda myndigheter med råd och upplys
ningar inom maskinprovningarnas verksamhetsområde samt verka för 
upplysning om en ändamålsenlig maskinanvändning. 

Maskin provningarnas organisation m. m. framgår av förordningen 
( 1988:858) med instruktion för statens maskinprovningar. 

Statens maskinprovningar 

I. Ett rcservationsanslag av 5 54 7 000 kr. bör anvisas. 
2. Maskinprovningarna yrkar kompensation för förlorad tjänstebrevs

rätt i den del som avser myndighetsuppgiftcr och meddelandcscricn. totalt 
550000 kr. 
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Personal 

Plan 

/\r 1s111aci<'r 

Myndighctsuppgiftcr. prov
ningsvcrksamhct. 111. m. 

R i ksprov plats verksam het 

J111iik1er 

Uppdragsvcrksamhct. m. m. 
Driftbidra_g 
Intäkter trän riksprovplats

v..:rksamhctcn 

Föredragandens Ö\'erväganden 

1988/89 

72 

9818000 
13400000 

23218000 

4100000 
5718000 

13400000 

23218000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 741000 
+I 200000 

+ 1941000 

+ 350000 
I- 391000 

+ 1200000 

+ 1941000 

V erksamhetcn vid statens maskinprovningar bör för budgetåret 1989/90 
beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag som motsvarar en real 
minskning med 2 %. Budgetåret 1989/90 är första året i en treårig bud
getplan. Den totala reala minskningen av anslaget bör fördelas med 2, 2 
och I % för första. andra resp. tredje budgetåret. Driftbidraget bör räknas 
upp med 39 I 000 kr. 

Jag har därvid räknat med kompensation för indragen tjänstebrevsrätt i 
den del som avser myndighetsuppgifter. Jag är inte beredd att föreslå 
kompensation även i den del som avser meddelandeserien. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens maskinpromingar: Uppdragsrerksamhet för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 10. Bidrag till statens maskinprovningar 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

5 337000 
5 718000 
6109000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndig
hctsuppgiftcr m. m. vid maskinprovningarna. 

Statens maskinprovningar 

Anslaget bör föras upp med 5 547 000 kr. exkl. pris- och löneomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 9 beräknar jag 
anslaget till 6 I 09 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens maskinpromingar för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 6 109 000 kr. 

F 11. Statens växtsortnämnd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

145753 
339000 
362000 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen 
( 1971: 392) och utsädeslagen ( 1976:298). Nämnden fullgör de skyldigheter 

som åligger tillsynsmyndighet enligt konventionen den 2 december 1961 
för skydd av växtförädlingsprodukter. 

Växtsort nämndens organisation m. m. framgår av förordningen 
( 1988:865) med instruktion för statens växtsortnämnd. 

Statens växtsortnämnd 

Anslaget bör inte beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag. Anslaget 
bör för budgetåret 1989/90 föras upp med 359 000 kr. exkl. pris- och 
löneomräkning. 

Personal 

Anslag 

l"!gi{il'I" 

För\'altni ngskostnader 
(diirav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

lnkomsll'r 

Avgifter 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1988189 

2 

684000 
(455 000) 

40000 

724000 

385 000 

339000 

Beräknad ändring 1989190 

Föredraganden 

+34000 
(+ 9000) 
-11000 

+23000 

+23000 

Jag har beräknat anslaget med utgångspunkt i ett huvudförslag motsvaran
de en real minskning av utgifterna med 2 %. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens räxtsortnämnd för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 362 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 11 

68 



F 12. Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: 
U ppdragsvcrksamhet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 592 854 
I 000 
l 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I OOOkr. till uppdragsverk
samhet vid lantbruksstyrelsen för djurens hälso- och sjukvård. 

Lantbruksstyrclsen är central förvaltningsmyndighet för bl. a. ärenden 
om den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren. djurskyddet 
samt veterinärväsendet. 

Det åligger lantbruksnämnd att under lantbruksstyrelsen ansvara för 
distriktsveterinärorganisationen i länet. utöva tillsyn över distriktsveteri
närernas och andra praktiserande veterinärers verksamhet, leda den regio
nala planeringen och samordningen av djurens hälso- och sjukvård samt 
leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i den mån detta inte är en 
uppgift för länsstyrelsen. 

Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen får uppgå till 

högst 390. 
Distriktsveterinärorganisationen är avpassad främst för att tillgodose 

behovet av sjukvård och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen 
och hästar som används i jordbruket och skogsbruket. Om djurskyddsskäl 
föreligger eller där annan veterinärvård inte kan anvisas är distriktsveteri
när skyldig att även utöva djursjukvård för övriga husdjur. Distriktsveteri
närorganisationen skall i samarbete med främst den organiserade hälso
kontrollverksamheten medverka vid förebyggande åtgärder. 

I veterinärtaxeförordningen (1975: 539) föreskrivs att vid varje förrätt
ning som utförs av en distriktsveterinär utgår en särskild djursjukvårdsav
gift. vars storlek bestäms av regeringen. 

Lantbruksstyrelsen 

Intäkterna av djursjukvårdsavgifter har för budgetåret 1987 /88 uppgått till 
18.4 milj. kr. Antalet förrättningar har under året sjunkit med ca 2 %. För 
budgetåret 1989/90 räknar lantbruksstyrelsen med 18 milj. kr. i influtna 
avgifter. 

För att verksamheten inte skall gå med underskott måste beloppen från 
kollektiv finansiering och införselavgifter öka. 
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Personal 

Plan 

Kos111aJer 
Distriktsvctcrinärorga-

nisationcn m. m. 
Anskaffning av viss la

boratorieutrustning 
Främjande av fön:

byggandc åtgärder 
Inrättande av tlervcte

rinärstationcr 
Veterinärutbildning m. m. 

h11iik1cr 
Bidrag till djurens 

hälso- och sjukvård 
Dj ursjukvårdsa vgiftcr 
Kollektiva medel från 

jordbruksnäringcn 
Införselavgifter utanför 

förddningsplancn 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

390 

87 526000 

20000 

5000000 

500000 

93046000 

6193000 
18500000 

47676000 

20677000 

93046000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+5978000 

20000 

+ 207000 

+6165000 

+ 207000 
- 500000 

+3229000 

+3229000 

+6165000 

Kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård beräknar jag för budgetåret 
1989/90 till 99 211 000 kr. Jag har därvid beräknat 297 000 kr. för vissa 
uppgifter i fråga om försörjningsbcredskapen inom totalförsvarets civila 
delar. Jag har beräknat att av merkostnaden 6165000 kr. samt för ersätt
ning för minskade djursjukvårdsavgifter av 500000 kr. för nästa budgetår 
bör jordbruksnäringen svara för 3 229 000 kr. Återstoden eller 3 436 000 kr. 
faller på staten och bör täckas av införselavgifter utanför fördclningspla
nen och från anslaget Bidrag till djurens hälso- och sjukvård. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantbruksstyrelsen. djurens hälso- Ol'h sjukdrd: Upp

dragsrerksamhet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 

1000 kr. 

F 13. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6392191 
6193000 
6400000 

Reservation 4611449 

Under anslaget anvisas medel för bidrag till distriktsvctcrinärorganisa
tionen, anskaffning av viss laboratorieutrustning, främjande av förebyg
gande åtgärder samt stöd vid inrättande av flervctcrinärstationer. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F 12 beräknar jag 

bidraget till 6 400 000 kr. 
Jag har därvid beräknat 207 000 kr. för bl. a. veterinärutbildning inom 

funktionen Livsmedelsförsörjning m. m. som ingår i det civila totalförsva

ret. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till djurens hälso- och .\'iukrard för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 6 400 000 kr. 

F 14. Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 889 356 
2000000 
2050000 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnader för veterinär

vård för avlägset boende djurägare. Lantbruksnämndcn disponerar med
len i enlighet med vad som framgår av veterinärtaxeförordningen 
(1975: 539). 

Lantbruksstyrclsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget uppräknas med 50000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för budgetåret 1989/90 räknas upp med 50000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ar/ägset boende djurägare för veterinärvård för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 050 000 kr. 

F 15. Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 943421 
3673000 
4169000 

Reservation 1663 680 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnaderna för centrala 
försökdjursnämndens och för de djurförsöksetiska nämndernas verksam
het. Under anslaget anvisas vidare medel till forskning rörande alternativa 
och kompletterande metoder till djurförsök och för viss annan verksamhet 
inom försöksdjursområdet liksom vissa medel för att bestrida kostnaderna 
för prövning från djurskyddssynpunkt av nya djurhållningsmetoder, in

redningsdetaljer m. m. i stallar. 
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Lantbruksstyrelsen 

För kommande ökat behov av begränsade projekt för djurhållningsfrågor i 
praktisk tillämpning föreslår lantbruksstyrelsen en ökning av anslaget med 
378 000 kr. för att kunna medverka till att djurskyddslagens intentioner 
vad gäller djurhållningsfrågor inom framför allt animalieproduktionens 
område skall kunna tillgodoses. 

Centrala försöksdjursnämnden 

1. Pris- och löneomräkning. 
2. Nämnden föreslår en ökning av medclsanvisningen med 2 096 000 kr .. 

varav 1 550000 kr. avser ökade forskningsinsatser inom området alterna
tiva och kompletterande metoder till djurförsök, 380000 kr. avser ökade 
medel för att förfina, reducera och effektivisera försöksdjursanvändning
en, I 00 000 kr. avser initierande av ytterligare hälsoinventeringsprogram 
samt 66 000 kr. avser kostnader för de regionala djurförsöksetiska nämn
derna. 

Föredragandens överväganden 

För att främja forskning om bl. a. nya djurhållningsmetoder som krävs 
enligt djurskyddslagen föreslår jag att lantbruksstyrelsen erhåller 500000 
kr., vilket innebär en ökning av anslaget med 378 000 kr. 

Med anledning av försöksdjursnämndens yrkande om ökade forsknings
insatser vill jag först erinra om att riksdagen våren 1988 har bemyndigat 
regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av 
förlängning av ett avtal mellan staten och läkemedclsindustriföreningen 
(LIF) om samarbete för att stödja viss forskning för att främja utveckling
en av alternativa och kompletterande metoder till djurförsök (prop. 
1987/88:93, JoU 22, rskr. 327). Bemyndigandet avser tiden till den 30 juni 
1990. Förlängning av avtalet har skett t. o. m. innevarande budgetår. Detta 
innebär att staten och LIF för innevarande budgetår satsar vardera 600000 
kr. till nyssnämnda forskning. Jag räknar med motsvarande satsningar 
även för budgetåret 1989/90. 

I avvaktan på den särskilda forskningspolitiska propositionen våren 
1990 är jag inte nu beredd att ta ställning till någon förändring av gällande 
program. Nämndens anslag bör därför räknas upp på samma sätt som 
övriga forskningsanslag. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till sammanlagt 4 169 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till 1lj11rskydd.1frän~iande åtgärder för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 4 169 000 kr. 
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G. Utbildning och forskning 

G 1. Sveriges lantbruksuniversitet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

489864496 
482 817000 
514097000 

Reservation -43620017 

Från anslaget bekostas utbildning, forskning och försöksvcrksamhet 
samt djursjukvård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Lantbruksuniversitetets verksamhet bedrivs vid 53 institutioner, elva 
försöksdistrikt, en till Skara förlagd försöksgård. sex försöksparker samt 
ett antal jordbrukscgendomar och fältstationer. 

Sl·eriges lantbruksuniversitet 

I. Huvudförslaget ( - 7 156 000 kr.) medför att satsningar på nya viktiga 
områden försvåras eller helt omöjliggörs. I huvudsak måste besparingar 

göras inom försöksområdet. 
2. I syfte att bl. a. säkerställa en långsiktig uppbyggnad av forskningen 

behövs en förstärkning av basresurserna för forskning ( + 3 000000 kr.). 
3. För att säkerställa en god rekrytering till forskarutbildning bör en 

utbyggnad ske av antalet doktorandtjänster, forskarassistenttjänster och 
s. k. mellantjänster ( + 4 000 000 kr.). 

4. Den satsning på grundläggande biologisk forskning som skett under 
de senaste tio åren måste fortsätta genom bl. a. en fortsatt bioteknisk 
kompetensuppbyggnad ( + 3 000 000 kr.). 

5. Ökade resurser behövs för forskning rörande alternativa odlingsfor
mer ( + 600 000 kr.), luftföroreningsrelaterad forskning ( + 1 000000 kr.). 
Iivsmedelsforskning (+I 000 000 kr.), vattenbruksforskning - fisksjuk
domar ( +400000 kr.) samt till forskning kring djurskyddsfrågor 
( + l 000000 kr.). 

6. Med tanke på bioenergins långsiktiga betydelse och det behov av 
uthållig. stabil .forskning som kan förutses bör ytterligare medel föras över 
från statens energiverk till SLU ( +4000000 kr.). 

7. Med hänsyn till överföringen av huvudmannaskapet för propedeutis
ka kursen för agronomie studerande från skolöverstyrelsen till SLU bör 
anslaget räknas upp med 1 500000 kr. 

8. Utökningen av antalet utbildningsplatscr vid norra skogsinstitutet 
kräver tillskott av driftsmedel ( + 500000 kr.). 

9. Ökade resurser behövs för att bibehålla utbildningens kvalitet inom 
den veterinärmedicinska fakulteten samt för återbcsättning av tjänster och 
reell förstärkning med ett antal tjänster ( + 2 000 000 kr.). 

10. För nya utbildningsinsatser inom områdena miljö, bioteknik och 
livsmedel behövs 3000000 kr. 

11. Från anslagen till SIDA bör 500 000 kr. överföras till SLU för 
u-landsutbildning. 

6 Riksdagen 1988189. I sam/. l'l'r 100. Bilaga 11 
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Föredragandens Ö\'en'äganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten vid Sveriges lantbruksuni
vcrsitet beräknas med utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag med en 
total real minskning av utgifterna med I%. Liksom tidigare bör forskning 
inte omfattas av den resursminskning som huvudförslaget innebär. Där

emot bör undantag inte göras för utbildningen och den centrala förvalt
ningen. Jag återkommer emellertid i det följande till vissa förstärkningar 
av agronom- och veterinärutbildningarna. 

SLU har fortlöpande prövat de olika utbildningarnas inriktning och har 
vidtagit åtgärder för omorientering till nya, aktuella områden. Som ett led 
i en fortsatt omorientering har SLU i särskild ordning redovisat ett förslag 
till en ny utbildningsinriktning på bioteknik/livsmedel inom agronom
linjen. Även studentkårerna har framhållit behovet av att förnya utbild
ningen. Jag anser att det är angeläget att förslaget genomförs. Därvid bör 
det även prövas att utforma en bioteknikinriktning inom jägmästarlinjen. 
Jag har för ändamålet räknat ytterligare I milj. kr. Ytterligare resursbehov 
får tillgodoses genom omfördelningar. 

Med hänsyn till veterinärutbildningens betydelse för en stärkt livsme
delskontroll och ett förbättrat djurskydd har jag räknat ytterligare 2 milj. 
kr. för ändamålet. Jag räknar vidare med att anslaget till SLU skall rymma 
de ökade kostnader för skogsteknikerutbildningen som SLU har redovisat. 
Till förslaget om ändrat huvudmannaskap för agronomlinjens propedeu
tiska kurs är jag för närvarande inte beredd att ta ställning. 

Följande planeringsram för statlig högskoleutbildning vid jordbruks
och skogsbrukssektorn bör gälla för nästa budgetår. Jag vill betona möjlig

heterna till omfördelningar inom totalramen. 

Uthildningslinje/poäng 

Lu11tbruksrete11skap/igufak11/tl'l<'ll 
Agronomlinjen. 220 poäng 
Hortonomlinjcn. 2:W poäng 
Landskapsarkitektlinjcn. 220 poäng 
Lantmästarlinjcn. 40 poäng 
Trädg:'lrdstcknikcrlinjcn. 40 poäng 

Skogs1·e11•11skupligu_tilku/1et1'11 
Jägmästarlinjen, 200 poäng 
Skogsmästarlinjen. 60 poäng 
Skogsteknikerlinjcn. 80 poäng 

1 ·l'tai11iinn!'di<·i11ska.filk11/l1'tl'11 

Veterinärlinjen. 220 poäng 
Djursjuk vårdarlinjen. 40 poäng 

Summa 

Antal utbildningsplatser 

130 
25 
30 

140 
44 

60 
45 

135 

65 
20 

694 

Det ökade intresset för alternativodling har motiverat regeringen alt 
anvisa särskilda forskningsmedel till skogs- och jordbrukets forskningsråd. 
Vidare har lantbruksstyrelsen inrättat ett råd för alternativodling. SLU har 
särskilda försöksytor till förfogande för alternativodling oc_h har genom 
omfördelning inrättat en forskarassistenttjänst i alternativodling. För att 
möjliggöra en förbättring av SLU:s insatser på området har jag räknat 
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ytterligare 600000 kr. Därutöver är det angeläget att resurser inom berör
da institutioner i ökad utsträckning orienteras till frågor som rör alterna
tivodlingen. 

Den nya djurskyddslagstiftningen ställer ökade krav på forskningsinsat
ser för bättre djurhållning m. m. I anslutning till beslutet om den nya 
lagstiftningen betonade regeringen och riksdagen särskilt behovet av ut
vecklingsinsatser för en bättre miljö för värphöns. Dessa insatser bör 
kunna göras genom omfördelning inom tillgängliga resursramar. 

För att ge utrymme åt de forskningsområden som har prioriterats i 
SLU:s handlingsprogram för budgetåren 1987/88-1991/92 bör SLU fort
sätta med omprövning och omfördelning av resurserna för forskning och 
forskarutbildning. En omfördelning inom en ram av ca 2 % av de samlade 
forskningsresurserna bör ske under budgetåret 1989/90. SLU bör i nästa 
anslagsframställning redovisa effekten m. m. av genomförda omfördel
ningar. 

I linje med de senaste årens insatser för rekrytering av yngre forskare har 
jag räknat ytterligare I milj. kr. för forskarassistent- och mellantjänster. 

Regeringen har med stöd av bemyndigande föreskrivit ändrat ämnesin
nehåll på tjänster som professor enligt följande Ufr prop. 1966: I bil. JO 
s. 361. SU 42. rskr. 125 ). 

Tidigare ämnesinnehåll 

Frukt-och bärproduktion 

Prydnadsväxtodling 

Köksväxtodling 
Bakteriologi 

Trädg:lrdsteknik. särskilt energifrågor 

Växtodling 
Skogsckonomi 

.Ä.ndrat ämnesinneh:'lll 

Trädgårdsvetenskap. särskilt markens 
och odlingssubstratens fysiologiska. ke
miska och biologiska egenskaper 
Trädgårdsvetenskap, särskilt tillväxt 
och utveckling vid odling av trädgårds
växtcr 
Trädgårdsproduktlära 
Näringspatologi. med särskild inrikt
ning p:l vitaminer och spårelemcnt 
Trädgårdsnäringens byggnads- och kli
matteknik 
Växt produktlära 
Företagsekonom i 

Vid sidan av omfördelningar av forskningsresurser är omprövningen av 
professurer eller av ämnesinnehället i dem väsentlig för förnyelsen av 
forskningen. Den omprövning som under de senaste åren gjorts vid SLU 
har i väsentlig utsträckning inneburit en fokusering mot produkten i stället 
för som tidigare mot råvaran - odlingsproblemen. Exempel på detta är 
professurer i växt-, trädgårds- och mjölkproduktlära. Tillsammans med 
tjänsterna i kemi och livsmedelshygien har här bildats en god grund för 
verksamhet som skall tillgodose konsumenternas behov av god livsme
dclskvalitet. Fortsatta insatser på livsmedelsområdet bör kunna ske genom 
omfördelningar av tillgängliga resurser. 

Sammanlagt bör anslaget till SLU räknas upp med 31280000kr. till 
514 097 000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn till att SLU får minskade 
kostnader för ekonomisk redovisning åt andra myndigheter m. m. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges lantbruksunirersitet för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett rcservationsanslag på 514 097 000 kr. 

G 2. Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

205 590984 
236967000 
240006 000 

Från anslaget bekostas lokalhyror vid Sveriges lantbruksunivcrsitet 
(SLU) och ersättningar till domänverkets fond för upplåten mark. Vidare 
redovisas här de byggnadsarbeten för SLU som tidigare redovisades under 
anslaget Byggnadsarbeten vid SLU m. m. 

Lokalhvror 
Ersättn.ing till domänverkets 

fond 

Lokalförsörjning 

1988/89 

234123000 

2844000 

236967000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+3039000 

+3039000 

Huvuddelen av SLU:s lokalinnehav förvaltas av byggnadsstyrelsen. Lo
kalbeståndet uppgår till ca 389 000 m2

• SLU disponerar under budgetåret 
1988/89 ca 237 milj. kr. för lokalkostnader vilket motsvarar 32 % av 
anslagen till förvaltningskostnader och lokaler för SLU. 

Under föregående budgetår har ett antal mindre om- och tillbyggnader 
utförts vid Ultuna till en kostnad av ca I 0 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen hemställer om 11 milj. kr. för mindre byggprojekt vid 
SLU m. m. för budgetåret 1989/90. Några nya investeringsprojekt har inte 
föreslagits. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 3 039 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Laka/kostnader m. m. rid Sl'eriges /anthruksunil'ersitet för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 240 006 000 kr. 
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G 3. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15 806 727 
15400000 
15400000 

Reservation 22264366 

Från anslaget bekostas inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och andra institutioner som har anknytning till forsk
nings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksam
hetsområde. 

Myndigheterna 

Byggnadwyre/sen hemställer att 3,9 milj. kr. anvisas för inredningsverk
samhet budgetåret 1989/90. Utrustningsnämnden för unh·ersitet och hög
skolor (UUH) föreslår att den för dess verksamhetsområde avsedda an
slagsposten för budgetåret 1989/90 beräknas till 40 milj. kr. samt föreslår 
att nya kostnadsramar avseende bl. a. appliceringstekniskt centrum samt 
telefonväxlar vid SLU förs upp i utrustningsplanen. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att kostnadsramarna för nyinredningsbehov och komplette
ringar samt ersättningsanskatfningar m. m., som disponeras av byggnads
styrelsen och UUH, förs upp i inrednings- resp. utrustningsplancn med 
höjningar motsvarande prisomräkning. Detta innebär sammanlagda 
ramar för inredning av ca 36,8 milj. kr. och för utrustning av ca 102 milj. 
kr. 

Mot bakgrund bl. a. av de bedömda medelsreservationerna vid utgången 
av detta budgetår beräknar jag anslagsbehovct till 15 400000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 
inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Inredning och utrustning a1• lokaler vid Sveriges lantbruh
unfrersitet m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsan
slag på 15400000kr. 

G 4. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

105 777 326 
119 727 000 
126 734000 

Reservation 33499910 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) skall enligt sin instruktion 
främja och stödja i första hand sådan grundläggande och långsiktig forsk
ning som gagnar skogsbruket, jordbruket och trädgårdsnäringen. 
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Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

I. SJFR har i samarbete med fiskeristyrelsen redovisat ett förslag till ett 
program rörande fiskforskning och föreslår att rådet tillförs 7 milj. kr. för 
detta ändamål. 

2. SJFR har redovisat ett förslag till forskningsprogram för den framti
da renforskningen. SJFR föreslår att 5 milj. kr. tillförs rådet för detta 
ändamål. 

3. Internationella kontakter är av största vikt när det gäller forskningen 
inom skogs- och jordbruksområdet. Särskilt kontakterna med EG är ange
lägna. SJFR föreslår att rådet tillförs 2 milj. kr. årligen för detta ändamål. 

Föredragandens överväganden 

Jag tar först upp frågan om ett.fiske.forskningsprogram. 
SJFR och jiskaistyrdsen har haJi regeringens uppdrag att gemensamt 

utforma ett samlat, övergripande program för forskning och utvecklings
vcrksamhet på fiskets område. Uppdraget har redovisats i två rapporter 
med namnet Fiskforskning för Sverige. Rapporterna har remissbehand
lats. En sammanfattning av remissyttrandena finns tillgänglig i jordbruks
departementet. 

I rapporterna framhålls att det är mycket angeläget att en kraftfull och 
samlad satsning på svensk fiskforskning kommer i gång. Som särskilt 
nödvändigt anges en uppbyggnad av svensk kompetens inom vissa biolo
giska nyckelområden såsom genetik, fiskfysiologi, fiskekologi samt fisk
sjukdomar. Det påpekas att Sverige inte har någon betydande teknisk 
fiskforskning. Som särskilt angelägna områden för insatser nämns fartygs
och rcdskapsutformning. transportfrågor, distribution och produktutveck
ling. Även på det ekonomiska området föreslås FoU-insatser. 

Det påpekas i rapporterna att fiskforskningen i Sverige är avsevärt 
mindre än i övriga nordiska länder om man tar hänsyn till ländernas 
storlek. I rapporterna redovisas en kartläggning av insatserna. Den är inte 
heltäckande men kan sammanfattas enligt följande. Till den biologiska 
fiskforskningen inkl. vattenbruk går av statliga resurser ca 16 milj. kr., 
varav 4,8 milj. kr. från SJFR och 2 milj. kr. från fiskeristyrelsen. Till 
teknisk fiskforskning inkl. vattenbruket går ca 4 milj. kr. Dessa 16 milj. kr. 

inkluderar inte den verksamhet som sker med egna anslag hos vissa av de 
anslagsgivande myndigheterna. Medräknat denna kommer insatserna upp 
i ca 40 milj. kr. om året. SJFR föreslår för sin del att den biologiska 
forskningen tillförs ytterligare 9 milj. kr., varav 2 milj. kr. kan omfördelas 

inom redan befintligt anslag. Fiskeristyrelsen föreslår för den tekniska och 
ekonomiska forskningen ett tillskott av inom två år 9 milj. kr., varav 7 
milj. kr. av nya medel över statsbudgeten och 2 milj. kr. av prisreglerings
medel. 

I syfte att uppnå en bättre samordning i fråga om utnyttjandet av 
tillgängliga medel för fiskforskning föreslås i rapporten att SJFR får hu
vudansvaret för samordningen av och medelstilldelningen till forskningen. 
Avsikten är att SJFR skall ansvara för grundforskning och tillämpad 
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forskning och fiskeristyrelsen för undersöknings- och utvecklingsverksam
het. Via beredningsgrupper med personsamband kan tillräcklig samord
ning åstadkommas även med andra anslagsgivares verksamhet. Det före
slås även att fiskeristyrelsen får en representant i SJFR:s styrelse. Verk
samheten skall bedrivas vid befintliga FoU-organ. I förslaget diskuteras 
även en samordning mellan befintliga organ i Göteborg till en fiskeritekno
logisk forskargrupp. 

Remissinstanserna har rent allmänt varit i huvudsak positiva till försla
gen i rapporterna. Genom remissyttrandena tillförs förslagen en mängd 
värdefulla synpunkter på innehållet i ett framtida program för fiskeforsk
ning. Förslaget till hur programmet skall organiseras tillstyrks av de flesta 
remissinstanser som har yttrat sig i frågan. Vad särskilt gäller finansiering
en motsätter sig de närmast berörda att prisregleringsmedel skall tas i 
anspråk eller att en allmän fiskevårdsavgift skall införas. 

För egen del anser jag att rapporterna och yttrandena över dem utgör en 
värdefull grund för planering och ledning av den framtida forskningen och 
utvecklingsarbetet på fiskets område. Det uppdrag som regeringen lämna
de till SJFR och fiskeristyrelsen syftade till en kartläggning av vilka insat
ser som görs och med denna som utgångspunkt åstadkomma ett bättre 
resursutnyttjande genom en organiserad samordning. Rapporterna visar 
klart att en sådan samordning är nödvandig men också att den är möjlig. 

SJFR bör sålunda i fortsättningen ha huvudansvaret för att insatserna 
för grundforskning och tillämpad forskning på fiskets område inkl. vat
tenbruket samordnas inom ett program som också om möjligt bör rymma 
undersöknings- och utvecklingsverksamhet som fiskeristyrelsen bör ha 
ansvaret för. Härigenom underlättas samordningen och överlappningar 
kan undvikas. SJFR har en omfattande erfarenhet av att organisera FoU i 
dessa former genom sina insatser på jordbruks-, livsmedels- och skogsom
rådet. Denna erfarenhet är inte minst viktig när det gäller kontakterna 
med andra forskningsstödjande organ utanför SJFR och fiskeristyrelsen 
vilka även i fortsättningen bör medverka i finansieringen av FoU på det 
här området. Denna ansvarsfördelning överensstämmer väl med vad som 
redan gäller. SJFR har nämligen ansvaret för den grundläggande och 
tillämpade forskningen på vattenbrukets område och fiskeristyrelsens an
svarsområde är sedan år 1985 strikt avgränsat till utrednings- och utveck
lingsverksamhct. 

Vad så gäller resurserna för programmet är jag för närvarande inte 
beredd att förorda en så kraftig förstärkning som SJFR och fiskeristyrelsen 
har föreslagit. I första hand är det nödvändigt att tillgängliga resurser med 
programmet som underlag används målinriktat och effektivt. Det rör sig 
här enligt kartläggningen om ca 40 milj. kr. Därtill har under innevarande 
budgetår anvisats ytterligare resurser för marin FoU som i många fall kan 
ha betydelse på fiskets område. För egen del föreslår jag att verksamheten, 
förutom de 2 milj. kr. som SJFR är berett att omfördela, nu tillförs 
ytterligare 2.5 milj. kr. Härav bör 2 milj. kr. tillföras SJFR och 500 000 kr. 
fiskeristyrelsen. Som jag har redovisat under punkten E 3 kommer fiskeri
styrelsen därmed att under det anslaget förfoga över minst I A milj. kr. för 
utvecklingsarbete. En särskild fråga i detta sammanhang är användningen 
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av de fiskeavgifter som tas ut enligt vattenlagen (1983: 291 ). En del av 
dessa skall användas för att bekosta forsknings- och utvecklingsarbete. 
Användningen beslutas av fiskeristyrelsen eller i vissa fall av regeringen. I 
fortsättningen bör SJFR ges ett större inflytande över fördelningen med 
hänsyn till den uppdelning av ansvarsområdet som jag nu har markerat. 

Inom många områden förekommer samarbete mellan staten och nä
ringslivet i fråga om finansiering av FoU. Så t. ex har SJFR ansvaret för 
den s. k. kollektiva forskningen inom jordbrukets och skogsbrukets områ
den. Jag redovisar detta närmare under punkten G 5. Styrelsen för teknisk 
utveckling har flera avtal med olika branscher om gemensam finansiering 
av teknisk FoU. Det är enligt min mening angeläget att SJFR fortsätter 
sina försök att åstadkomma ett samarbete, antingen i programform eller 
rörande enskilda projekt. Flera av de forsknings- och utvecklingsområden 
som angetts som viktiga är enligt min mening lämpliga för sådant samar
bete. 

SJFR har tidigare i år lämnat ett förslag till re1~torskningsprogram. 

Förslaget har remissbehandlats. Jag vill erinra om att rådet nyligen har fått 
regeringens uppdrag att utveckla programmet. Innan detta är gjort finns 
inte underlag för bedömning av behovet av insatser på området. Jag har 
för avsikt att ta upp frågan i min anmälan till nästa forskningspolitiska 
proposition. 

Frågan om resurser för deltagande i EG:sforskning.1program kommer att 
anmälas för regeringen i ett senare sammanhang. 

SJFR skall enligt 1987 års forskningsproposition kompenseras för löne
och prisökningar fr. o. m. innevarande budgetår enligt samma principer 
som gäller för anslagen till högskolan. För avtalsenliga löneökningar, som 
inte är kända i sådan tid att de kan beaktas i detta sammanhang, utgår 
kompensation från det s. k. täckningsanslaget. 

SJFR har i likhet med andra grundforskningsråd till uppgift att utifrån 
vetenskapliga kriterier anvisa medel till forskningsprojekt av betydelse för 
den vetenskapliga utvecklingen. Den forskning rådet finansierar utförs 
vanligen inom högskolans forskningsorganisation. När ett forskningsom
råde, där SJFR finansierar projekt eller forskartjänster, bedöms ha sådant 
vetenskapligt värde och sådan varaktighet att det bör ingå i den fasta 
forskningsorganisationen, förs efter förslag från SJFR och högskolemyn
dighet medel för ändamålet över från rådet till berörd högskola. SJFR 
liksom andra forskningsråd spelar således en viktig roll för den vetenskap
liga utvecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 126 734 000 kr. 
Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om ett program för forskning och 
utveckling på fiskets område. 
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G 5. Stöd till kollektiv forskning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

149 792 285 
148 500000 
47 600000 

Reservation 11 379027 

1 Anslagen Stöd till kollektiv forskning och Bidrag till växtförädling. 

Under anslaget anvisas medel till stöd för kollektiv jordbruksteknisk 
forskning och skogsteknisk forskning samt kollektiv forskning rörande 
skogsträdsförädling och skogsgödsling m. m. Vidare anvisas medel till stöd 
för kollektivt forsknings- och utvecklingsarbete inom jordbruks- och växt
förädlingsområdet. 

Kollektiva program (I 000-tal kr.) 

Jordbrukstcknik 
Skogsteknik 
Skogsträdsförädling. skogsgödsling. m. m. 
Jordbruksforskn i ng 
Växtförädling 

Summa program 

1988/89 

3000 
13300 
7200 
2000 

23000 

48500 

1989/90 

3100 
13900 
7600 
2000 

21000 

47600 

Statens stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras i ett mellan 
staten och Stiftelsen jordbruksteknisk forskning träffat avtal om gemen
sam finansiering av forsknings- och utvecklingsvcrksamhet på det jord
brukstekniska området. Avtalet avser tiden den 1 juli 1987 -den 30 juni 
1990. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten 
genom att under avtalspcriodcn bidra med sammanlagt 9 milj. kr., varav 
3, 1 milj. kr. under budgetåret 1989/90. Stiftelsen åtar sig att under avtals
perioden tillskjuta lägst motsvarande belopp, varav sammanlagt minst 6 
milj. kr. i form av direkt bidrag. Ansvaret för genomförandet av det 
avtalade programmet åvilar Jordbrukstekniska institutet. 

Statens stöd till kollektfr skogsteknisk forskning regleras i ett mellan 
staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam finansi
ering av forsknings- och utvecklingsverksamhct på det skogstekniska om
rådet. Avtalet avser tiden den 1juli1987-den 30juni 1990. Enligt avtalet 
åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten genom att 
under avtalsperioden tillskjuta sammanlagt 40 milj. kr., varav 13,9 milj. 
kr. under budgetåre.t 1989/90. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden 
tillskjuta sammanlagt lägst 40 milj. kr., varav minst 38 milj. kr. som 
direkt. kontant bidrag. 

Statens stöd till kollektfr .forskning rörande skog\'/rädsförädling och 
skog:igöd1·/ing m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftelsen Skogsförbätt
ring träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utveck
lingsverksamhet rörande skogsträdsförädling och skogsgödsling m. m. Av
talet avser tiden den I juli 1987 -den 30 juni 1990. Enligt avtalet åtar sig 
staten att medverka i finansieringen av verksamheten genom att under 
avtalsperiodcn tillskjuta sammanlagt 21.5 milj. kr .. varav 7,6 milj. kr. 
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under budgetåret 1989/90. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden 
tillskjuta sammanlagt lägst 21,5 milj. kr., varav minst 20,5 milj. kr. som 
direkt, kontant bidrag. 

Statens stöd till räx(forädlingen regleras i ett avtal mellan staten och 
jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den I januari 1980-den 
31 december 1989. Ett delavtal har träffats för tiden den I juli 1987 -den 
31 december 1989. Avtalet innebär att statens bidrag till växtförädlingen 
under avtalsperioden uppgår till 57,5 milj. kr., varav 11,5 milj. kr. under 
första hälften av budgetåret 1989/90. Föreningsrörclsens bidrag under 
avtalsperioden uppgår till 27,5 milj. kr., varav 5.5 milj. kr. under första 
hälften av budgetåret 1989/90. 

Den 21 november 1988 har, med förbehåll för regeringens godkännande, 
träffats ett avtal mellan staten och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) om 
gemensam finansiering av visst växtförädlingsarbete. Enligt avtalet som 
omfattar tiden den I januari 1990 - den 30 juni 1993 bidrar staten med 
sammanlagt 66.5 milj. kr. under avtalsperioden, varav 9.5 milj. kr. under 
andra hälften av budgetåret 1989/90. LRF bidrar under avtalsperioden 
med sammanlagt 59,5 milj. kr., varav 8.5 milj.kr. under andra hälften av 
budgetåret 1989/90. Enligt avtalet skall SJFR ställa ytterligare 7 milj. kr. 
av tillgängliga medel till verksamhetens förfogande. Vidare skall SJFR 
svara för verksamheten, vilket i praktiken innebär att den nuvarande 
växtförädlingsnämnden avskaffas. 

Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att ikläda 
staten de förpliktelser som följer av avtalet. 

Det nuvarande anslaget Bidrag till växtförädling bör upphöra fr. o. m. 
nästa budgetår och medlen för växtförädling anvisas under detta anslag. 
Reserverade medel under det förstnämnda anslaget bör därvid föras över 
till det senare. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för nästa 
budgetår förs upp med 4 7 .6 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att ikläda staten de ekonomiska förplik

telser som följer av det av mig redovisade avtalet om finansiering av 
visst växtförädlingsarbete, 

2. till Stöd till kollek/il' forskning för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett reservationsanslag på 4 7 600 000 kr. 

G 6. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

640000 
659000 

. 685 000 

Skogs- och lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap 
och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk 
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samt därtill knuten verksamhet. Från anslaget bestrids kostnader för aka
demiens ordinarie tjänstemän. ersättning åt skoglig expertis, bidrag till 
bibliotek m. m. samt vissa kostnader för utländskt forskarutbyte och ut
ländska forskarkontakter. 

Skogs- och lantbruksakademien 

Under det gångna året har en fortsatt utökning av verksamheten skett 
genom bl. a. tillsättning av arbetsgrupper, utskott och kommitteer, som 
har till uppgift att analysera utvecklingen inom olika problemområden och 
ge förslag på åtgärder till förbättring. För budgetåret 1989/90 hemställs om 
ett anslag av I 000 000 kr. avseende bidrag till lönekostnader. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Jag föreslår att anslaget räknas upp med 26 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skogs- och /antbruksakademien för budgetåret 
1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 685 000 kr. 
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H. Diverse 
H 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1987 /88 Utgift 
l 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

29 302 796 
27 500000 
30400000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio
nella organisationer och för internationellt samarbete inom jordbruksde
partementets verksamhetsområde. 

Under anslaget anvisas medel för likartade ändamål under en och sam
ma anslagspost. Under anslagsposten 2 har jag således beräknat medel för 
internationella veterådet och internationella sockerorganisationen. Under 
posten 4 har jag beräknat medel för Nordostatlantiska fiskekommissionen, 
Nordostatlantiska laxkom missionen samt Fiskeri kommissionen för Öster
sjön. Under posten 7 har beräknats medel för de nordiska ämbetsmanna
kommitteerna och kontaktorganen för fiske resp. jord- och skogsbruk, 
Nordiskt organ för renforskning samt Nordiska metodikkommitten för 
livsmedel. För budgetåret 1989/90 har jag beräknat medelsbehovet enligt 
följande. 

I. FAO - Världslivsmedels
rådet 

2. Internationella råvaru
organisationer 

3. Internationella rådet för havs
forskning 

4. Internationella organisatio
ner och förhandlingar på 
fiskets område 

5. Unionen för skydd av växt
förä<llingsprodukter 

6. Internationella skogsforsk-
ningsunionen 

7. Nordiskt samarbete 
8. Bilateralt samarbete 
9. Diverse internationella 

organisationer och kongresser 

1988/89 

22900000 

170000 

950000 

450000 

300000 

500000 
250000 
400000 

1580000 

27500000 

Beräknad ändring 1989/90 

+ 1500000 

+ 150000 

+ 150000 

+ 400000 
+ 100000 

+ 600000 

+2900000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 30 400 000 kr._ 
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H 2. Ersättningar för viltskador m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

19378991 
12 320000 
12 320000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 
av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmel
ser om ersättning finns i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa 
skador av rovdjur. Från anslaget utgår vidare viss ersättning enligt förord
ningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m. m. Dessutom 
bekostas från anslaget vissa åtgärder för att förebygga skador av vilt m. m. 

Statens naturvårdsverk 

Rovdjurspolitiken bedöms i stort bli oförändrad under de närmaste åren. 
Några större förändringar av antalet tamdjur förutses inte. När det gäller 
ersättningarna för rovdjursrivna renar förutsätter verket att de principer 
för ersättningsberäkningen som regeringen godkänt år 1980 skall fortsätta 
att tillämpas till dess pågående forskning eventuellt visar att en ompröv
ning är befogad. Värderingen av skogsskador i det tidigare kronhjortsre
servatet i Skåne påbörjas nu. Ersättningsbeloppet för slutreglering av ska
dorna kan ännu inte beräknas. 

För skadeförebyggandc åtgärder föreslås ett belopp av 300000 kr. 
För budgetåret 1989/90 bör anslaget enligt naturvårdsverkct föras upp 

med ett belopp av sammanlagt 17 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar för l'i!tskador m. m. för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 12 320000 kr. 
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Register 

Sid. Översikt 
A. Jordbruksdepartementet m.m. 

13 I Jordbruksdepartementet,fi'irslagsanslag 
13 2 Lantbruksråd, förslagsanslag 
14 3 Utredningar~- m., resen·ation~sanslag 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 

15 I Lantbruksstyrelsen, ramanslag 
18 2 Lantbruksnämnderna, ramanslag 
19 3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m .. för

slagsanslag 
21 4 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, re

sen·ationsanslag 
22 5 Täckande av förluster på grund av statlig kreditga

ranti ,JOrslagsanslag 
23 6 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, 

m. m.,forslagsanslag 
24 7 Stöd till innehavare av fjällägenhcter m. m .. reser

rntionsanslag 
25 8 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 
27 9 Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, för

slagsanslag 
28 JO Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reserrn

tionsanslag 

C. Jordbruksprisreglering 

30 Statens jordbruksnämnd, jorslagsanslag 
30 2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, för

slagsanslag 
31 3 Prisrcglerande åtgärder på jordbrukets område,jor 

slagsans/ag 
33 4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring, 

resenationsans/ag 
34 5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel 

m. m.Jörs/agsanslag 
35 6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige,f(jrslagsan

s/ag 
35 7 Statistik på jordbrukets område,jors/agsans/ag 

37 

D. Skogsbruk 

Skogsvårdsorganisationen,_t(jrs/agsanslag 

* Beräknat belopp 

18667000 
4868000 
4500000 

28035000 

75995000 
245 368000 

40000000 

I 000 

20000000 

7900000 

I 700000 
26602000 

1000 

80000000 

497567000 

*28097000 

2 799000 

1910671000 

I 100000 

156 308000 

*525000000 
1000 

2623976000 

1000 
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43 2 Skogsvårdsorganisationcn: Myndighetsuppgifter. Prop. 1988/89:100 
ramanslag 238 972000 Bil. 11 

45 3 Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverk-
samhct,förslagsanslag 1000 

46 4 Skogsvårdsorganisationen: Investeringar, reserm-
tionsanslag 23135000 

47 5 Bidrag till skogsvård m. m.,jors/agsanslag 248000000 
49 6 Stöd till byggande av skogsvägar,forslagsanslag 55000000 
50 7 Främjande av skogsvård m. m ... reservationsanslag 12 900000 
50 8 Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukarc. re-

samtionsans/ag 20000000 

598009000 

E. Fiske 

51 Fiskeristyrelsen, .fOrslagsansf ag 41451000 
52 2 Fiskcnämnderna,Jörs/agsan.rfag 10217000 
53 3 Främjande av fiskerinäringen, rcsarationsansfag 2 796000 
53 4 Bidrag till fiskehamnar m. m.,.forslagsanslag 2424000 
54 5 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen.f(irslagsanslag 1000 
55 6 Bidrag till fiskets rationalisering m. m., förslags-

anslag 9000000 
56 7 Län till fiskerinäringen, rcscrvationsanslag 40000000 
56 8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 

fiske,förslagsanslag I 000 
57 9 Prisrcglerande åtgärder på fiskets område, .fOr-

si agsa nsl ag 1000 
57 10 Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m., _för 

slagsans/ag I 000000 
58 11 Bidrag till fiskevård m. m., rcserrationsanslag 5324000 

112 215000 

F. Livsmcdelskontroll m. m. 

59 I Statens livsmedelsverk,.fors/agsans/ag 76 792000 
60 2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning 

m. m .. ji'irslagsans/ag I 000 
61 3 Statens veterinärmedicinska anstalt: Upp-

dragsverksamhct,_fors/agsans/ag 1000 
62 4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt, re-

scrrat ionsa nslag 54 718000 
62 5 Statens utsädeskontroll: lJ ppdragsverksamhet. ji'ir 

slagsans/ag I 000 
63 6 Bidrag till statens utsädeskontrolL rescrrationsan-

slag 2371000 
64 7 Bekämpande av växtsjukdomar och smittsamma 

husdj u rssjukdomar, jdrs/agsan.r/ag 7250000 
65 8 Lantbrukskemisk laboratoricverksamhct, resl!n'a-

tionsanslag 6 885 000 
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66 9 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet, 
förslagsanslag 

67 10 Bidrag till statens maskinprovningar, reservations-
anslag 

68 Il Statens växtsort nämnd, forslagsanslag 
69 12 Lantbruksstyrelsen. djurens hälso- och sjukvård: 

U ppd ragsverksamhet, fOrslagsanslag 
70 13 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård, reserl'a-

tionsamlag 
71 14 Bidrag till avlägset boende djurägare för veteri-

närvård,forslagsanslag 
71 15 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, reserva-

tionsanslag 

G. Utbildning och forskning 

73 Sveriges Jantbruksunivcrsitct, resen•ationsanslag 
76 2 Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruksuni-

vcrsitet,.fdrslagsanslag 
77 3 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 

lantbruksuniversitet m. m .. reserl'ationsanslag 
77 4 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, reserva-

tionsans/ag 
81 5 Stöd till kollektiv forskning. reserrationsans/ag 
82 6 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, .for-

slagsans/ag 

H. Diverse 

84 Bidrag till vissa internationella organisationer 
m. m.,.f(jrslagsanslag 

85 2 Ersättningar för vilts!rndor m. m.,.forslagsanslag 

Totalt för jordbruksdepartementet 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 

1000 

6109000 
362000 

1000 

6400000 

2050000 

4169000 

167111000 

514097000 

240006000 

15400000 

126 734000 
47600000 

685000 

944522000 

30400000 
12320000 

42720000 

5014155000 
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Bilaga 12 till budgetpropositionen 1989 

Arbetsmarknadsdepartementet 
(tionde huvudtiteln) 

Översikt 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, arbets
liv, regionalpolitik, invandring och svenskt medborgarskap. 

Den ekonomiska politiken och sysselsättningen 

Den svenska ekonomin befinner sig för närvarande i en högkonjunktur 
med hög produktionstillväxt och högt kapacitetsutnyttjande i näringslivet 
och stor efterfrågan på arbetskraft. BNP-tillväxten beräknas för år 1988 
uppgå till 2,8 %. Bruttoinvesteringarna steg mycket kraftigt år 1987 och 
väntas även under år 1988 ha fortsatt att öka relativt kraftigt. 

Antalet sysselsatta har ökat snabbt under senare år. Ökningen för
stärktes ytterligare under år 1988. Mellan åren 1987 och 1988 beräknas 
sysselsättningen ha ökat med 58 000 personer. Det var framför allt inom 
den privata tjänstesektorn som sysselsättningen ökade under år 1988. 
Inom den kommunala sektorn ökade sysselsättningen kraftigare än de två 
föregående åren. Inom den statliga sektorn fortsatte däremot sysselsätt
ningen att minska. Sysselsättningen inom industrin ökade måttfullt och 
den kraftiga sysselsättningsökningen inom byggnadssektorn bromsades 
upp. 

Arbetsmarknad 

Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är arbete åt alla. 
Detta är ett mycket högt ställt mål. som inte bara innebär att arbetslöshe
ten skall bekämpas utan också att deltagandet i arbetslivet skall stimuleras. 
Sveriges internationellt sett mycket höga arbeskraftsdeltagande och den 
låga arbetslösheten. visar att vi i dag nått mycket långt. Grunden för 
arbetsmarknadspolitiken är arbetslinjen. Den innebär att aktiva insatser 
som arbetsförmedling och utbildning alltid skall prioriteras. Kontantstöd 
skall alltid komma i sista hand när alla andra åtgärder är uttömda. Arbets
marknadspolitiken skall också inriktas mot att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. 
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Under de senaste åren har efterfrågan på arbetskraft varit stark och 
alltmer accentuerats under år 1988. Efterfrågan har varit särskilt stark 
inom industrin och tjänstesektorn. 

Under år 1988 beräknas arbetslösheten i genomsnitt ha omfattat ca 
72 000 personer, eller 1,6 % av arbetskraften. Jämfört med år 1987 är detta 
en minskning med 11 000 personer eller 0,3 procentenheter. Arbetslöshe
ten har nu minskat under fem år i rad. 

Det goda arbetsmarknadsläget måste utnyttjas för att underlätta för 
grupper, som trots det goda arbetsmarknadsläget, har svårigheter att få 
arbete. Flyktingarnas och andra invandrares önskan att få arbeta måste tas 
tillvara, deltidsarbetslösa måste erbjudas ökad arbetstid och fortsatta an
strängningar måste göras för de långtidsarbetslösa och arbetshandikappa
de. 

Arbetsmarknadspolitiken måste inriktas mot att tillgodose efterfrågan på 
arbetskraft. 

Från januari till oktober 1988 sökte i medeltal 304 000 personer arbete 
varje månad genom arbetsförmedlingen. Av dessa var 53 000 nyanmälda 
sökande, varav drygt hälften var kvinnor. I genomsnitt per månad nyan
mäldes ca 67000 lediga platser till arbetsförmedlingen. År 1987 nyanmäl
des 60000 platser per månad till förmedlingen. 

Antalet personer i konjunkturberoende syssclsättningsskapande åtgär
der - såsom beredskapsarbete och ungdomslag - har fortsatt att minska. 

I det rådande konjunkturläget blir arbetsförmedlingen ett än viktigare 
instrument för att jämka samman de arbetssökandes och arbetsgivarnas 
krav. Arbetsförmedlingen kan även i vissa fall stödja arbetssökande som 
väljer att flytta för att få ett arbete. 

Många flyktingar och andra invandrare med uppehålls- och arbetstill
stånd väntar på mottagningsförläggningar på att få bostad och arbete. 
Arbetsförmedlingen tillförs förstärkta resurser för ambulerande arbetsför
medlingar som skall bistå med att finna arbete åt dessa personer. 

Arbetsmarknadsutbildningen kommer att hållas på en fortsatt hög nivå 
trots det goda arbetsmarknadsläget. Utbildning är ett viktigt instrument för 
att överbrygga skillnaden mellan kraven på de lediga platserna och kompe
tensen hos de sökande. Arbetsmarknadsutbildningen beräknas budgetåret 
1989/90 omfatta totalt 122 000 deltagare. varav 78 000 i särskild upphandlad 
utbildning. Det är angeläget att en ökad kompetensutveckling kommer till 
stånd. Initiativ för att kartlägga den totala personalutbildningen i arbetsli
vet kommer att tagas under bå 1989/90. 

För att möjliggöra ett mindre reglerat och mer offensivt användande av 
medlen till sysselsättningsskapande åtgärder kommer medlen för dessa 
åtgärder att föras samman. Resurserna skall kunna användas mera flexi
belt för utsatta grupper som långtids- och deltidsarbetslösa och handikap
pade. 

Ungdomsinsatserna bör ses över mot bakgrund av det starkt förbättrade 
arbetsmarknadsläget och de minskade ungdomskullarna. Regeringen kom
mer därför under våren 1989 att i en särskild proposition förelägga riksda
gen förslag om ungdomsåtgärder. 
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Regionalpolitiken 

Den regionala utvecklingen har under senare år karaktäriserats av en 
allmänt förbättrad arbetsmarknadssituation och en mer balanserad befolk
ningsutveckling jämfört med 1980-talets första hälft. Kraftiga regionalpoli
tiska insatser har gjorts för att motverka tendenser till regionala obalanser. 
Utöver de ordinarie regionalpolitiska insatserna har särskilda insatser 
gjorts i de mest utsatta regionerna som Norrbottens län och norra Sveriges 
inland. Bergslagen och Blekinge. 

Under senare år har en allt större del av de regionalpolitiska medlen 
använts till att vidga och förstärka utbudet av utbildning samt till teknikut
veckling, teknikspridning och andra infrastrukturåtgärder. Det är åtgärder 
som syftar till att skapa en gynnsam utveckling för näringslivet och främja 
den långsiktiga utvecklingen. 

För att den förbättrade regionala balansen skall kunna bibehållas är det 
angeläget att den breddning av regionalpolitiken, som ägt rum under sena
re år, med inriktning på kompetenshöjning. utbildning och förbättrad infra
struktur fortsätter. 

Ett stort antal kontakter har tagits med privata tjänsteföretag i Stock
holmsregionen för att förmå dessa att lokalisera verksamhet till stödområ
det och stödjepunkter i anslutning till detta. Dessutom har central statlig 
verksamhet utlokaliserats från Stockholmsregionen till regionalpolitiskt · 
prioriterade områden. 

Den regionalpolitiska kommitten skall bl. a. precisera målen för den 
framtida regionalpolitiken och lämna förslag till åtgärder. Vidare skall 
förslag lämnas om på vilka grunder och till vilka regioner de regionalpoli
tiska insatserna bör riktas för att uppnå långsiktiga effekter. I avvaktan på 
förslag från kommitten som skall lämnas i maj 1989 föreslås inga större 
förändringar av regionalpolitikens inriktning. 

Arbetsli vsfrågor 

Som oupplöslig del av det övergripande målet arbete åt alla ingår att ingen 
skall behöva riskera sin hälsa i arbetet. Regeringens arbetslivspolitik syftar 
till att skapa goda arbetsförhållanden. Arbetsmiljöområdet är högt priorite
rat i regeringens budgetförslag. För att komma till rätta med det stora 
antalet arbetsskador har regeringen tillsatt en arbetsmiljökommission som 
kommer att ytterligare skärpa och intensifiera arbetet med att förbättra 
våra arbetsplatser. 

Arbetarskyddsstyrclsen har fått medel för extrainsatser inom informa
tionssystemet om arbetsskador OSA) och yrkesinspektionen har genom 
omdisponering av medel kompenserats för effekterna av huvudförslaget. 

För arbetsmiljöinstitutet föreslås bl. a. en förstärkning av företagshäl
sovårdsutbildningen och informationsverksamheten. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för handikappade beräknas för 
budgetåret 1989/90 uppgå till 8,4 miljarder kr. Åtgärderna består av bidrag 
till arbetshjälpmedel, näringshjälp, lönebidrag, yrkesinriktad rehabilitering 
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och skyddat arbete med statsbidrag till offentliga arbetsgivare samt Stiftet- Prop. 1988/89: l 00 
sen Samhall. Bil. 12 

Arbetsmarknadsinstituten får under nästa budgetår behålla den förstärk
ning med 50 tjänster, som tidigare avsatts (prop. 1988/89: 47 om vissa 
ekonomisk-politiska åtgärder) för att arbeta med flyktingar och andra 
invandrare och hjälpa dem att få lämpligt arbete. Dessutom fortsätter 
projektet Arbete åt unga handikappade även under det kommande budget
året. 

Vidare innebär budgetförslaget en fortsatt ökning av medlen till datorba
serade arbetshjälpmedel. 

Det goda arbetsmarknadsläget och ett effektivt förmedlingsarbete har 
medfört att allt fler sökande med arbetshandibpp har kunnat få arbete - i 
flertalet fall utan särskilda bidrag. 8 200 personer fick anställning med 
lönebidrag under budgetåret 1987/88. I juni 1988 lämnades lönebidrag för 
ca 43 500 personer. Kostnaderna för lönebidrag budgetåret 1989/90 beräk
nas uppgå till 3,6 miljarder kr.. vilket är en ökning med 181.6 milj. kr. 

Mellan 5 000 och 6 000 arbetshandikappade har skyddat arbete hos of
fentliga arbetsgivare. 

Inom Samhall-gruppen arbetar ca 28 500 arbetshandikappade anställda 
vid 350 verkstäder. Denna nivå kommer i stort sett att bibehållas budget
året 1989/90. 

Invandring m. m. 

Invandringen till Sverige har fortsatt att öka under 1988. Ökningen beror 
väsentligen på den utomnordiska invandringen och utgörs främst av två 
grupper, flyktingar eller personer som tillåts stanna av flyktingliknande 
eller starkt humanitära skäl samt nära anhöriga till i Sverige bosatta perso

ner. 
Invandringsöverskottet av utländska medborgare under 1988 var om

kring 31 000 personer, ca 5 500 fler än 1987. 

Antalet flyktingar i världen uppgår till ca 15 miljoner. Den bedömning 
som kan göras i dag är att vi får räkna med en fortsatt invandring till vårt 
land av personer med flyktingbakgrund eller som kommer att åberopa 
humanitära skäl, fattigdom, ekonomiskt förtryck eller helt enkelt en osäker 

framtid till stöd för att få bosätta sig här. Denna invandring är inte. som 
under tidigare decennier, styrd av våra egna behov av arbetskraft. Detta 
förhållande ställer och kommer att ställa särskilda krav på vårt samhälle 
och på politiken. 

Det totala antalet asylsökande var år 1987 ca 18000 personer inklusive 
medföljande barn. Motsvarande siffra för år 1988 var ca 19000. 

I flera sammanhang har regeringen framhållit vikten av att komma till 
rätta med de långa handläggningstiderna i asylärenden. 

Från den I juli 1989 skall en ny utlänningslag gälla och en ny organisa
tion tillämpas för invandrarverket. En central förvaltning skall finnas i 

Norrköping. Ansökningarna om asyl skall prövas vid någon av de fyra 
utredningsslussar som inrättas ute i landet. Verkets möjligheter att skapa 
och vidmakthålla kontakter med kommuner som tar emot flyktingar skall 4 



genom regionaliseringen förstärkas. Jag kommer att föreslå regeringen att 
resursbehoven för den nya organisationen behandlas i en särskild proposi
tion våren 1989. 

För budgetåret 1989/90 räknas anslagen för invandrings- och flyktingpo
litiken, som inte berörs av den särskilda propositionen under våren 1989, 
upp med 110 milj. kr. Huvuddelen av denna ökning avser ersättning till 
kommuner för åtgärder för flyktingar. 

lnvandrarverkets anslag för projektbidrag räknas tillfälligt upp med 2 
milj. kr. i syfte att ge ökat utrymme för stöd till initiativ mot rasism och 
främlingsfientlighet samt projekt rörande återvandring under bå 1989/90. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhets
område i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för budget
året 1988/89 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Statsbudget Förslag Förändring 
1988/89 1989/90 

A. Arbetsmarknadsdeparte-
mentet m. m. 84,0 89,6 + 5.6 

B. Arbetsmarknad m. m. 12 209.4 11 821. 5 -387.9 
C. Arbetslivsfrågor 8 374,5 8 817.3 +442,8 
D. Regional pol i tik 1 766,3 1 721,8 - 44,5 
E. Invandring m. m. 3 220, 7 3 329.7 +109, 0 

Totalt 25 654.9 25 779, 9 +125. 0 

I ovanstående tabell är ej hänsyn tagen till tilläggsbudget 1988/89. 
Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 

avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra
men med I %. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader 
med motsvarande belopp i samband med regleringsbrevens utfärdande. En 
översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns under 
rubriken Särskilda frågor i finansplanen. Under respektive berört anslag 
anges hur mycket som ej disponeras. 
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Arbetsmarknadsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Thalen såvitt avser frågor rörande Arbetsmark
nadsdepartementet m. m. (littera AJ: Arbetsmarknad m. m. Oittera Bl: 
Arbetslivsfrågor Oittera Cl och Regional utveckling (littera DJ; statsrådet 
G. Andersson såvitt avser frågor rörande Invandring m. m. (littera E). 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

I. Arbetsmarknad 

Den aktuella utvecklingen 

Internationell bakgrund 

Den ekonomiska aktiviteten i industriländerna har utvecklats starkare än 
väntat under år 1988. Tillväxten för OECD-området uppskattas till ca 4 %. 
Utvecklingen har Varit mycket stark i USA, 4 %. och i Japan, 5,5 % , medan 
uppgången i Västeuropa varit svagare, ca 3,5%·. I våra nordiska grannlän
der har utvecklingen varit dämpad. Detta beror främst på den restriktiva 
ekonomiska politik som sedan en tid förs i såväl Danmark som Norge i 
syfte att rätta till strukturella problem i ekonomierna. Även under år 1989 
bedöms tillväxten i de nordiska länderna bli lägre än OECD-genomsnittet. 

Trots den höga aktiviteten i ekonomin har sysselsättningsökningen varit 
lägre än den starka ökningen åren 1986 och 1987. Totalt bedöms sysselsätt
ningen öka med 1.25 % för hela OECD området, en stor del av ökningen 
hänför sig till Nordamerika. I Canada bedöms sysselsättningen öka med 
3.5 % och i USA med 2,25 % medan ökningen i de europeiska OECD
länderna stannar på 0,5 %. 

Arbetslösheten har har minskat mer än förväntat. Framför allt är det i 
Nordamerika som arbetslösheten gått ner, medan arbetslösheten i Västeu-
ropa endast minskat svagt. 

Relativ arbetslöshet ( % ) i OECD-länderna 

USA Europa OECD Sverige 
1983 9,6 10,3 8,8 2,9 
1984 7,5 10,9 8,5 2.5 
1985 7,2 11, 0 8,4 2.3 
1986 7,0 10, 9 8, :i 2,2 
1987 6,2 10, 7 7,9 1. 9 
1988 prognos 5,5 10,3 7,5 1, 6 

I Europa har arbetslösheten legat på en relativt stabil nivå från år 1983 
och framåt, trots den konjunkturuppgång som då inleddes och som ännu 
pågår. De lediga platserna har visserligen ökat men det har blivit allt 
svårare att tillsätta dem med lämpliga sökande. Det finns en tilltagande 
tendens till arbetskraftsbristjämsides med den höga arbetslösheten i Euro-
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pa. Den höga arbetslösheten har hittills huvudsakligen lett till att resurser
na för kontant understöd ökats. Sverige har valt en annan väg och priorite
rat aktiva åtgärder, såsom arbetsförmedling och utbildning. Andelen av 
BNP som OECD-länderna avsätter för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
ligger vanligen mellan 2 och 4 o/c, men Sverige skiljer sig markant från 
andra länder i hur resurserna utnyttjas. Drygt två tredjedelar av Sveriges 
resurser avsätts för aktiva åtgärder, medan flertalet länder avsätter mindre 
än en tredjedel till sådana åtgärder. 
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Den tilltagande obalansen på arbetsmarknaden i Europa har nu lett till 
att intresset för olika former av utbildning av arbetslösa ökat. Diskussioner 
förs även om det ökande behovet av utbildning av hela arbetskraften, även 
av den som har arbete, för att underlätta strukturomvandlingen i hela 
samhället. Under senare år har flera länder fördelat om resurser från 
sysselsättningsskapande åtgärder till utbildning. Fortfarande tar dock pas
siva åtgärder i form av kontant understöd den största andelen av de 
arbetsmarknadspolitiska resurserna i flertalet länder. 

Konjunkturutvecklingen 

Den svenska ekonomin befinner sig för närvarande i en högkonjunktur 
med hög produktionstillväxt och högt kapacitetsutnyttjande i näringslivet 
och stor efterfrågan på arbetskraft. BNP-tillväxten beräknas för år 1988 
uppgå till 2,8%. Tillväxten under år 1988 beror i stor utsträckning på 
stigande investeringar och export. 7 



Bruttoinvesteringarna steg mycket kraftigt år 1987 och väntas även 
under år 1988 ha fortsatt att öka relativt kraftigt. Det är framför allt 
industriinvesteringarna och bostadsbyggandet som ökat. 
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Den stigande exporten beror bl. a. på att svensk industri gynnats av den 
starka investeringskonjunkturen i OECD-länderna. På sikt hotas dock den 
svenska exporten av att pris- och lönestegringstakten i Sverige ligger över 
våra viktigaste handelspartners. 

Resurs- och kapacitetsutnyttjandet inom industrin har legat på en rela
tivt hög nivå sedan år 1984 och ökar nu kontinuerligt efter en tillfällig 
nedgång första kvartalet 1987. Tredje kvartalet 1988 uppgav 62% av indu
striföretagen att de utnyttjade full kapacitet. Kapacitetsutnyttjandet när
mar sig därmed 1974 års nivå. 
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Utvecklingen på arbetsmarknaden 

Ejierfrågan 

Efterfrågan på arbetskraft har varit stark under hela år 1988. Totalt beräk
nas antalet nyanmälda lediga platser med mer än tio dagars varaktighet ha 
uppgått till ca 750000 under år 1988 vilket var en ökning med 18 % jämfört 
med år 1987. Den kraftigaste efterfrågeökningen skedde inom industrin där 
ca 140 000 platser anmäldes under år 1988 vilket är en ökning med 23 %. 
Den goda konjunkturen har inneburit att sysselsättningen fortsatt att öka 
inom industrin. Men den stigande efterfrågan under det senaste året av
speglar också, enligt AMS bedömning, en ökad ersättningsrekrytering som 
en konsekvens av att rörligheten bland de anställda har ökat. 

75 

Nyanmälda lediga platser med mer 
än 10 dagars varakti91et 

77 79 81 83 85 87 88 

Säsongrensat 

Även inom den privata tjänstesektorn, har antalet nyanmälda lediga 
platser ökat. Ökningen var något svagare än för såväl industrin som den 
offentliga tjänstesektorn vilket bl. a. torde kunna förklaras av att denna 
sektor normalt har en lägre anmälningsfrekvens av lediga platser till ar
betsförmedlingen. Mätt i antal sysselsatta expanderade den privata tjänste
sektorn utomordentligt kraftigt och hade den såväl absolut som relativt sett 
största sysselsättningstillväxten. _ 

Andelen kvarstående lediga platser, som är ett uttryck för den otillfreds
ställda efterfrågan, ökade under år 1988 men något mindre än inflödet av 
platser, vilket innebar att vakanstiderna minskade något. Detta är en 
indikation på att de senaste årens förstärkning och förnyelse av arbetsför-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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medlingen har ökat effektiviteten i arbetet med att para ihop arbetssökande Prop. 1988/89: 100 
och lediga platser. Å andra sidan visade sig de tilltagande rekryteringssvå- Bil. 12 

righeterna i att kraven på utbildning och/eller erfarenhet för de lediga 

platserna minskade något för andra året i följd. Sett över en längre tidsperi-

od har dock kraven på utbildning och/eller erfarenhet höjts och ligger nu på 

en historiskt sett hög nivå. Under år 1988 krävdes utbildning och/eller 

erfarenhet för 72 % av de lediganmälda platserna. 

Den starka efterfrågesituationen på arbetsmarknaden avspeglas även i 

konjunkturinstitutets (Kl) mätningar av bristen på arbetskraft. Under lop

pet av år 1988 har industrikonjunkturen förstärkts. I september uppgav 

enligt Kl 63 % av industriföretagen brist på yrkesarbetare, samtidigt som 

33 % hade brist på andra arbetare. Bristtalen ligger nu på samma höga nivå 

som vid högkonjunkturen år 1974. Andelen industriföretag som redovisade 

brist på tekniska tjänstemän uppgick till 26 %. Bristen på tekniker har 

tilltagit kraftigt under 1980-talet. Mellan 30 och 40% av företagen har 

uppgivit brist de senaste fem åren. Verkstadsindustrin är den bransch som 

rapporterar mest omfattande brist när det gäller både arbetare och tjänste

män. Framför allt gäller det transportmedelsindustrin där bristtalet för 

yrkesarbetare ligger på 94 % och tekniska tjänstemän på 65 %. De höga 

bristtalen för tekniska tjänstemän avspeglar den strukturella förändringen 

inom industrin som leder till allt större krav på arbetskraften. 
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Konjunkturbarometern visade i höstas på en fortsatt ökning av både 

orderingång och produktionsvolym under fjärde kvartalet 1988. Även förs

ta halvåret 1989 väntas en ökning av produktionsvolymen. AMS bedömer JO 



att efterfrågan på arbetskraft inom industrin kvarstår på en hög nivå Prop. 1988/89: 100 
åtminstone t. o. m. första halvåret 1989 och ännu finner styrelsen inga Bil. 12 
tecken till förändring under andra halvåret 1989. 

Arbetskraftsutbudet 

Det goda arbetsmarknadsläget har lett till att allt fler sökt sig ut på arbets
marknaden. Arbetskraftsutbudet - dvs. summan av antalet sysselsatta 
och antalet arbetslösa - ökade betydligt kraftigare än förväntat under år 
1988. Arbetskrafts utbudet bedöms under år 1988 ha ökat med 50 000 perso
ner vilket är mer än dubbelt så mycket som för år 1987. Utbudsökningen 
ligger därmed också över den stora ökningen år 1985. Ungefär hälften av 
arbetskraftens tillväxt beror på ökad förvärvsfrekvens. Detta gäller speci
ellt för ungdomar och för äldre kvinnor (över 55 år). dvs. de grupper i vilka 

andelen som är i arbetskraften är lägst. Totalt beräknas andelen av befolk
ningen i yrkesaktiv ålder som ingår i arbetskraften stiga med drygt en halv 

procentenhet till 84 %· för år 1988. Kvinnornas arbets kraftstal närmar sig 
männens. År 1988 beräknas 82 % av kvinnorna och 861/f av männen 
tillhöra arbetskraften. 

Sysselsättningen 

Antalet sysselsatta har ökat snabbt under senare år. Ökningen har ytterli
gare förstärkts under år 1988. År 1988 ökade antalet sysselsatta med drygt 
60000 personer. För år 1987 var ökningen 36000 personer. Totalt ökade 
antalet sysselsatta mellan år 1983 och år 1988 med 210000 personer. 
Antalet arbetade timmar har under år 1988 stigit i snabbare takt än antalet 
personer, vilket innebär att medelarbetstiden har förlängts. Antalet del
tidssysselsatta fortsätter att minska. En förskjutning har dock skett under 

år 1988 så att sysselsatta med lång deltid, dvs. minst 20 timmar per vecka, 
minskat i större antal än de med kort deltid. Den vanligaste formen av 
deltid är fortfarande lång deltid, 85 % av de deltidssysselsatta arbetar 
vanligen lång deltid. 

Det senaste året har sysselsättningen i den privata tjänstesektorn ökat 
mest såväl absolut som relativt. Totalt ökade sysselsättningen med 40 000 
personer inom sektorn. Även kommunernas sysselsättning var mer expan
siv än under åren 1986 och 1987. Inom den kommunala sektorn ökade 
sysselsättningen med 17 000 personer, medan sysselsättningen fortsatte att 
minska inom den statliga sektorn. 

Sysselsättningen inom industrin ökade måttfullt liksom under år 1987. 
Den kraftiga sysselsättningsuppgången inom byggsektorn bromsades upp 
under år 1988. Den tilltagande bristen på byggarbetskraft i så gott som hela 
landet har bidragit till uppbromsningen. 

Arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

Arbetslösheten fortsatte att sjunka för femte året i följd. För år 1988 
bedöms i genomsnitt 72 000 personer eller 1.6 % av arbetskraften ha varit 11 



arbetslösa. Jämfört med år 1987 är det en minskning med 12 000 personer Prop. 1988/89: l 00 
eller med 0,3 procentenheter. Jämfört med år 1983 har arbetslösheten Bil. 12 
nästan halverats. Då var 127 000 personer eller 2.9 % av arbetskraften 
arbetslösa. Samtidigt har de latent arbetssökande reducerats med ca 
108 000 personer och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skurits ned. 

Bland ungdomar i åldern 20- 24 år, där arbetslösheten tidigare legat kvar 
på en förhållandevis hög nivå, har arbetslösheten under året reducerats 
med närmare en procentenhet. För år 1988 beräknas 20-24-åringarnas 
arbetslöshet därmed uppgå till 3.5 %. Arbetslösheten bland kvinnor fort
sätter att ligga på samma nivå som för männen. dvs. 1.6 %, regionalt finns 
dock stora skillnader. 

Arbetslösheten har sjunkit i samtliga län. Nedgången har varit störst i de 
norra delarna av landet, där nivån på arbetslösheten fortfarande dock är 
högre än för landet i övrigt. 

En fortsatt omprioritering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har 
skett. Sysselsättningsskapande åtgärder såsom beredskapsarbete och ung
domslag, har skurits ner. Under de tio första månaderna av år 1987 syssel
sattes i genomsnitt 34 700 personer i dessa åtgärder och under samma 
period år 1988 sysselsattes 24 600 personer. vilket är en minskning med 
29%. Samtidigt har arbetsmarknadsutbildningen byggts ut. 

Också insatserna för arbetshandikappade och flyktingar och andra in
vandrare har förstärkts, bl. a. genom extra resurser till förmedlingen och 
en utbyggnad av verksamheten vid arbetsmarknadsinstituten. Samtidigt 
har arbetsförmedlingarna kunnat arbetsplacera fler arbetshandikappade 
sökande under senare år. 

Arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, kvartalsvis 

År II III IV 

Arbetslöshet.% 1986 2.2 2,4 2,0 2,3 2.1 
1987 1. 9 2,2 1, 7 2,0 1,7 
1988 1,8 1. 5 1. 7 

Arbetslöshet. 
1 000-tal 1986 98 106 88 104 94 

1987 84 94 77 !ll 74 
1988 81 65 78 

Beredskapsarbete, 
1 000-tal 1986 1!l 25 22 12 18 

1987 17 21 19 10 16 
1988 18 16 9 

Rekryteringsstöd, 
1 000-tal 1986 10 12 12 9 7 

1987 6 6 6 5 5 
1988 5 5 4 

Ungdoms lag, 
1 000-tal 1986 24 29 21 19 26 

1987 18 24 17 13 18 
1988 15 10 7 
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Arbetsmarknads- År Il III IV 
utbildning, 
1 000--tal 1986 34 40 33 25 37 

1987 36 42 33 28 42 
1988 50 :i7 31 

Lönebidrag, 1986 41 40 41 42 42 
1000-tal 1987 43 42 43 43 43 

1988 43 44 45 

Samhal 1, 
1000-tal 1986 28 28 28 28 28 

1987 28 28 28 28 28 
1988 28 29 29 

Utvecklingen i ett längre tidsperspektiv 

Innan jag går över till arbetsmarknadspolitikens mål och inriktning under 
budgetåret 1989/90 vill jag redovisa min principiella syn på arbetsmark
nadspolitikens roll och inriktning i ett något längre tidsperspektiv samt de 
kopplingar som finns till andra politikområden. Jag vill erinra om att det 
alltid råder en mycket stor osäkerhet när det gäller att bedöma utveckling
en på längre sikt. Arbetsmarknaden har emellertid genomgått en del för
ändringar av mer trendmässig karaktär som jag vill lyfta fram och som 
långsiktigt påverkar arbetsmarknadspolitikens roll och inriktning. 

Det nu mycket goda arbetsmarknadsläget har bl. a. lett till ökade möjlig
heter att finna arbete åt sökanden som tidigare. även vid en relativt hög 
arbetskraftsefterfrågan, haft svårt att få ett arbete. Det gäller främst ar
betshandikappade, långtidsarbetslösa och utländska medborgare, även om 
problemen för dessa grupper kvarstår. Samtidigt kännetecknas arbets
marknaden nu också av en tilltagande brist på arbetskraft inom vissa 
sektorer. Bristen är inom stora delar av industrin och byggnadsbranschen 
den återhållande faktorn för en ökad produktion. Också inom den offentli
ga sektorn har svårigheterna att rekrytera till vård- och omsorgssektorn 
tilltagit. Bristen på arbetskraft har under 1980-talet i högre utsträckning än 
tidigare utvecklats till en hrist på utbildad arhctskrafl. 

Även i ett längre tidsperspektiv finns en risk för att brist på vissa 
kategorier av arbetskraft kan komma att karaktärisera utvecklingen. Detta 
sammanhänger med höga utbildningskrav. Vidare medför den demografi
ska utvecklingen att arbetskraftstillväxten avtar genom minskade ung
domskullar, samtidigt som antalet äldre på arbetsmarknaden ökar kraftigt. 
Detta kan komma att förstärka de tendenser till minskad extern rörlighet 
som redan nu kan konstateras i Sverige. Samtidigt fortsätter den tekniska 
utvecklingen i snabb takt och nya former för arbetsorganisation införs på 
arbetsplatserna. Sammantaget leder detta till ökade krav på arbetsmarkna
dens omställningsförmåga. Därmed ökar bl. a. behovet av omskolning och 
mer grundläggande utbildning av dem som befinner sig i arbetskraften. Det 
gäller inte minst den äldre arbetskraften. 

Jag vill också peka på ytterligare ett antal områden som kommer att 
ställa ökade anpassningskrav på den svenska arbetsmarknaden under 
1990-talet. Det gäller i första hand utvecklingen inom EG, men även 
miljöfrågornas ökade betydelse och den framtida energiförsörjningen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Jag bedömer därför att åtgärder som kan underlätta arbetsmarknadens Prop. 1988/89: 100 
funktionssätt kommer att få en ökad strategisk betydelse för Sverige under Bil. 12 
de närmaste åren. både för att stimulera den ekonomiska tillväxten men 
också för att motverka arbetslöshet och utslagning på arbetsmarknaden. 
Samtidigt med en tilltagande brist på viss arbetskraft finns det en betydan-
de risk för att personer med en svag ställning möter ökade svårigheter att 
få eller behålla en fast förankring på arbetsmarknaden. Utvecklingen på 
arbetsmarknaden kan komma att gå mot en ökad polarisering. 

Den trendmässiga ökning av arbetslösheten som skett i flera länder 
under de senaste decennierna har främst tagit sig uttryck i förlängda 
arbetslöshetstider och därmed stigande långtidsarbetslöshet. Den här ut
vecklingen har också funnits i Sverige även om arbetslösheten. bl. a. tack 
vare den aktiva arbetsmarknadspolitikcn, inte alls haft den nivå som i 
Västeuropa i övrigt. 

Personer som går arbetslösa långa tider blir alltmer passiva i sitt arbets
sökande. Från välfärdssynpunkt har arbetslösheten därmed fått en allvarli
gare karaktär. Den har inte heller den dämpande effekt på löner och 
inflation som tidigare antagits. Det blir därför allt viktigare att söka för

.hindra att arbetslösheten över huvud taget stiger. Arbetsmarknadspoliti
kens roll i detta sammanhang får därmed en ökad betydelse. 

Mot bakgrund av de perspektiv som nu kan tecknas för 1990-talet anser 
jag att man kan hävda att vi står vid en brytpunkt när det gäller synen på 
vår politik för att underlätta arbetsmarknadens sätt att fungera. Utveck
lingen ställer nya och förändrade krav på arbetsmarknads- och arbetslivs
politiken, men också på många närliggande politikområden. 

En betydande del av anpassningsproblemen på arbetsmarknaden måste 
lösas ute på arbetsplatserna av arbetsgivarna genom samverkan med de 
fackliga organisationerna. De branscher som hittills i hög grad byggt sin 
rekrytering på nytillträdande ungdomar och på en obegränsad tillgång på 
arbetskraft kommer sannolikt att få påtagliga problem att rekrytera arbets
kraft i den omfattning som de önskar, om de inte ser över sina arbetsförhål
landen. De traditionella ungdomsarbetena måste bli mer attraktiva för att 
motverka hög personalomsättning. De företag som kan erbjuda attraktiva 
och stimulerande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö kommer sannolikt 
att klara sin rekrytering bättre än andra företag. Företag med dålig arbets
miljö och monotona arbetsuppgifter kommer däremot att få betydande 
svårigheter både att rekrytera och att behålla arbetskraft. 

Även om marknaden själv löser en stor del av de förväntade anpass
ningsproblemen på arbetsmarknaden behöver samhället också ompröva 
sina insatser för att det skall vara möjligt att upprätthålla en hög och 
effektiv sysselsättning samt motverka arbetslöshet och brist på arbetskraft 
under 1990-talet. 

Inom arbetsmarknadspolitiken har de aktiva åtgärderna förstärkts under 
senare år. Denna utveckling måste fortsätta och arbetslinjen alltmer stär
kas. Arbetsmarknadspolitiken står nu inför uppgiften att utifrån fördcl
ningspolitiska motiv förbättra arbetsmarknadssituationen för personer 
med svag ställning på arbetsmarknaden och samtidigt utifrån tillväxt- och 
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stabiliseringspolitiska motiv. bidra till att lösa arbetsgivarnas ökade pro
blem med att rekrytera arbetskraft. 

Från fördelningspolitisk synpunkt framstår det som allt viktigare att 
snabbt placera arbetslösa i arbete eller utbildning. De resurskrävande 
förmedlingsinsatserna bör i ökad utsträckning koncentreras till personer 
som riskerar mer långvarig arbetslöshet. En successiv tyngdpunktsför
skjutning av arbetsmarknadspolitiken från ungdomsinsatser till åtgärder 
för att stärka den äldre arbetskraftens ställning i arbetslivet är enligt min 
mening också angelägen. 

Det tillväxtpolitiska motivet innebär att arbetsmarknadspolitiken skall 
bidra till att underlätta arbetsmarknadens sätt att fungera och därmed 
arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera arbetskraft. Det rör sig främst om 
åtgärder som påskyndar anpassningsprocessen och stimulerar arbets
kraftsutbudet bland arbetslösa, personer utanför arbetskraften och redan 

anställda. 
Jag anser därför att en ökad prioritering bör ske inom arbetsmarknads

politiken av platsförmedling, vägledning, arbetsmarknadsutbildning, åtgär
der som stimulerar den geografiska rörligheten samt olika rehabiliterings

insatser. 
Inom arbetslivspolitiken kommer arbetsmiljöfrågorna att bli föremål för 

en djupare behandling i den arbetsmiljökommission som nyligen har till
satts. Jag återkommer till detta i min behandling av arbetslivsfrågorna. Jag 
vill dock redan nu understryka att det finns anledning att i ökad grad fästa 
uppmärksamhet på arbetslivspolitikens kopplingar till arbetsmarknadspo
litiken och övriga delar av den ekonomiska politiken. Insatser för att 
förebygga skador och ohälsa i arbetslivet och därmed också minska den 
arbetsrelaterade sjukfrånvaron måste ges hög prioritet. Sådana insatser 
påskyndar också strukturomvandlingen av näringslivet. Arbetsmiljöpoliti
ken kan därmed komma att spela en lika viktig roll för att omvandla och 
effektivisera det svenska näringslivet på 1990-talet som den solidariska 
lönepolitiken gjorde under 1960- och 1970-talen. 

De förväntade svårigheterna att rekrytera arbetskraft till vissa sektorer 
på arbetsmarknaden de närmaste åren gör att det kommer att vara av stor 
betydelse att alla möjligheter tas tillvara för att utnyttja de tillgängliga 
arbetskraftsresurserna. Även i goda konjunkturlägen med en låg arbetslös
het finns ett betydande potentiellt arbetskraftsutbud. 

Utländska medborgare har en nästan dubbelt så hög arbetslöshet som 
svenska medborgare och en betydande dold arbetslöshet. Arbetskraftsdel
tagandet bland utländska medborgare har också minskat under 1980-talet. 
Jag anser dä1for att det av både sociala och ekonomiska skäl är viktigt att 
stärka denna grupps ställning på arbetsmarknaden. 

Även om arbetskraftsdeltagandet i Sverige är mycket högt internatio
nellt sett finns det regionala skillnader inom landet. De regioner som har 
ett relativt sett lågt arbetskraftsdeltagande har också som regel en högre 
arbetslöshet än riksgenomsnittct. Det finns därför en betydande arbets
kraftstillgång i dessa områden som bör utnyttjas. Tillgången på välutbildad 
arbetskraft blir allt viktigare för näringslivet. De regionala skillnaderna på 
arbetsmarknaden kan komma att skärpas under 1990-talct med risk för 
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både ökade regionala orättvisor och ett större inflationstryck. För att 
motverka detta är fortsatta åtgärder inom både regional- och arbetsmark
nadspolitiken viktiga. Regionalpolitiken får därmed en viktigare roll också 
från stabiliseringspolitisk synpunkt. 

En mer samlad strategi för de politikområden, som arbetsmarknadsde
partementet har ansvar för, är en viktig grund för att möta de utmaningar 
på arbetsmarknaden som 1990-talet innebär. Men det krävs också en 
närmare samverkan med andra politikområden. Till de viktigaste hör bl. a. 
utbildnings-. kommunikations-, miljö- och energipolitiken. 

För att ytterligare underlätta arbetsmarknadens funktionssätt och där
med den ekonomiska tillväxten är det viktigt att arbctsmarknadspolitiken 
också medverkar till att könsuppdelningen på arbetsmarknaden bryts. Jag 
vill här nämna att det inom arbetsmarknadsdepartementet har tillsatts en 
särskild arbetsgrupp för att arbeta vidare med åtgärder i detta syfte. 

Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden anser jag att det 
finns starka skäl för att ytterligare underlätta strukturomvandlingen på den 
svenska arbetsmarknaden. Enligt min mening handlar detta om att stärka 
kompetensen hos de anställda på arbetsplatserna. 

Den svenska strategin för strukturomvandling har hittills byggt på en 
hög rörlighet på den externa arbetsmarknaden. De långsiktiga tendenser 
till minskad rörlighet mellan regioner. yrken och olika arbetsgivare som nu 
kan konstateras medför att en större del av den nödvändiga anpassningen i 
framtiden troligen måste ske på arbetsplatserna. De interna arbetsmarkna
derna får därför en allt större roll för att stimulera arbetsmarknadens 
funktionssätt och den ekonomiska tillväxten. Det är angeläget att en ökad 
kompetensutveckling kommer till stånd. Detta är i första hand en uppgift 
för arbetsgivarna själva. Kompetensutveckling på arbetsplatserna kan 
också ses som något av en brygga mellan arbetsmarknads- och arbetslivs
politiken och kan innebära en förnyelse av politiken för strukturomvand
ling. 

Arbetsmarknadspolitiken våren 1989 och budgetåret 1989/90 

Som framgår av den redovisning jag lämnat inledningsvis har det gynnsam
ma arbetsmarknadsläge som inleddes under år 1984 fortsatt och förstärkts 
under år 1988. Mellan åren 1983 och 1988 har antalet heltidssysselsatta 
ökat med ca 280 000. Den öppna arbetslösheten har minskat med 55 000 
personer och de latent arbetssökande med drygt I 00 000 personer. Samti
digt har antalet personer i konjunkturberoende sysselsättningsskapande 
åtgärder kunnat minskas med drygt 40 000. 

Sverige har under de senaste åren åter rönt internationell uppmärksam
het för höga arbetskraftstal, stigande sysselsättning och låg arbetslöshet. 
Arbetskraftsdeltagandet ligger nu på 84 % för befolkningen i arbetsför 
ålder. Den tredje vägens politik har visat sig vara framgångsrik. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag redogjort för de ekono
miska utsikterna och för den ekonomiska politiken under det närmaste 
året. 

Det goda ekonomiska läget och en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft 
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leder till att allt tler av de arbetssökande nu kan få arbete. Behovet av Prop. 1988/89: I 00 
konjunkturberoende sysselsättningsskapande åtgärder minskar därmed. Bil. 12 
En större flexibilitet i resurstilldelningen kan ge möjlighet till ett effektiva-
re resursutnyttjande. Trots den stora efterfrågan kvarstår svårigheterna att 
få arbete för vissa arbetssökande. Detta motiverar insatser för att stödja 
svaga grupper. 

I syfte att dämpa överhettningen på byggarbetsmarknaden och skapa 
utrymme för ett fortsatt högt bostadsbyggande har regeringen gett AMS i 
uppdrag att inom ramen för sitt planeringssystem för byggverksamheten 
minska volymen annat byggande än bostadsbyggande med 5 % under år 
1989 jämfört med år 1988. Regeringen har också beslutat att nuvarande 
byggbegränsningar i Stockholms och Göteborg och Bohuslän skall fortsät
ta under år 1990. 

Mål och inriktning 

Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är full sysselsätt
ning, dvs. arbete åt alla. Detta innebär att alla som kan och vill arbeta skall 
ha möjlighet till det. Sveriges internationellt sett mycket höga arbetskrafts
deltagande och låga arbetslöshet visar att vi i dag nått mycket långt. 
Kvinnorna deltar i arbetslivet i nästan samma utsträckning som männen 
även om de fortfarande arbetar deltid i stor utsträckning. Genom olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ges handikappade stöd så att de kan 
delta i arbetslivet. Under år 1988 har arbetskraftsdeltagandet stigit för alla 
åldersgrupper. 

Arbetsmarknadspolitiken har under de senaste åren varit inriktad på att 
uppnå målet arbete åt alla genom att underlätta näringslivets expansion 
och tillväxten i ekonomin. Resurser har flyttats från sysselsättningsska
pande åtgärder till arbetsförmedling och utbildning. Samtidigt har de för
delningspolitiska målen betonats i form av stöd till grupper som trots det 
förbättrade arbetsmarknadsläget haft svårigheter att få en fast förankring 
på arbetsmarknaden. Riktade insatser har gjorts mot ungdomar, långtids
och deltidsarbetslösa. handikappade, flyktingar och andra invandrare. 

Arbetsmarknadspolitiken bör enligt min mening ha denna inriktning 
även under det kommande budgetåret. I det rådande konjunkturläget är 
det angeläget att inrikta ansträngningarna på att utveckla en flexibel ar
betsmarknad för att tillgodose de tillväxtpolitiska målen. Detta bör ske 
samtidigt med höga fördelningspolitiska ambitioner. Det är endast genom 
en väl avvägd balans mellan dessa mål som en utveckling som är till gagn 
för samhället som helhet kan skapas. Industrins arbetskraftsbehov måste 
tillgodoses för att undvika inflationsdrivande flaskhalsar inom produktio
nen. Rekryteringen till vård- och omsorgssektorn måste klaras för att 
samhället skall kunna erbjuda en väl fungerande omsorg åt dem som är i 
störst behov av den. Samtidigt måste också det rådande arbetsmarknadslä
get utnyttjas för att stödja svaga grupper som trots det goda arbetsmark
nadsläget har svårigheter att få arbete. Också i regioner med svag arbets
marknad måste människors önskan att arbeta tas tillvara. 

Grunden för arbctsmarknadspolitiken är och förblir arbetslinjen. Den 

2 Riksdagen 1988189. I samt. Nr. 100. Bilaga 12 
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stora efterfrågan på arbetskraft bör utnyttjas för att så långt som möjligt få 
till stånd anställningar på öppna marknaden. Arbetsförmedling och stödin
satser i form av jobb-klubbar och vägledningsinsatser bör i första hand 
utnyttjas liksom utbildning. Åtgärder som beredskapsarbete m. m. bör i 
nuvarande konjunkturläge utnyttjas restriktivt. Kontantstöd skall alltid 
komma i sista hand. 

Mot denna bakgrund redovisar jag nu den inriktning av arbetsmarknads
politiken som jag anser den bör ha det kommande budgetåret. 

Inledningsvis vill jag framhålla följande mål som särskilt angelägna: 
- de arbetslösa. särskilt de långtidsarbetslösa skall ges en sådan service 

att de snabbare får arbete och deras arbetslöshetstider därmed minskas 
- vakanstiderna för de lediga platserna bör minskas eller hållas oförändra

de 
- det nuvarande konjunkturläget mås~e utnyttjas för att ytterligare mot

verka arbetslösheten bland dem som har särskilt svårt att få ett arbete. 
Jämfört med innevarande budgetår bör fler arbetshandikappade, lång
tidsarbetslösa och invandrare ges ett arbete eller en lämplig arbetsmark
nadsutbildning 

- för att ytterligare öka möjligheterna att arbetsplacera arbetshandikappa
de bör övergångarna från arbete med lönebidrag till arbete utan lönebi
drag öka, speciellt inom offentlig sektor och bland de allmännyttiga 
organisationerna 

- inriktningen av arbetsmarknadsutbildningen skall bättre anpassas till 
arbetsmarknadens behov och resurserna utnyttjas effektivare. 

- de arbetsmarknadspolitiska medlen skall i ökad utsträckning användas 
för att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. 
När utvecklingen på arbetsmarknaden bättre kan bedömas återkommer 

jag i kompletteringspropositionen med en närmare precisering av målen. 
Jag övergår nu till att närmare redovisa hur arbetet bör läggas upp. 
Trots den mycket stora efterfrågan på arbetskraft har inte vakanstiderna 

för de lediga platserna nämnvärt förlängts. vilket varit vanligt vid tidigare 
konjunkturuppgångar. Fler arbetshandikappade och långtidsarbetslösa har 
fått arbete. Det uppsatta målet att antalet långtidsarbetslösa skulle sänkas 
till under 25 000 personer andra kvartalet 1988 har uppfyllts. 

Det goda arbetsmarknadsläget måste nu utnyttjas och ytterligare insat
ser göras så att de långtidsarbetslösa snabbare kan komma i arbete. 

För att även i fortsättningen klara den stora efterfrågan på arbetskraft 
måste människors önskan all arbeta tas tillvara. Det finns även i ett 
arbetsmarknadsläge med låg arbetslöshet en betydande arbctskraftspoten
tial. Vid sidan av de arbetslösa finns ett betydande antal deltidsarbetslösa 
och latent arbetssökande. Vid arbetsförmedlingen finns också en stor 
grupp sökande som inte omedelbart kan ta arbete utan som först efter olika 
former av stödjande insatser kan komma ut på arbetsmarknaden. 

Utvecklingsarbetet inom arbetsmarknads verket är inriktat mot att erbju
da såväl de arbetssökande som arbetgivarna en förbättrad service. Under 
senare år har bl. a. teknikerförmedlingar inrättats i flertalet län för att 
bättre tillgodose såväl teknikernas som industrins behov av service. Ett 
mer branschinriktat arbetssätt har införts på förmedlingen. Förmedlarna 
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får på detta sätt en djupare kunskap om branscherna och de krav som ställs Prop. J 988/89: 100 
på olika yrken. Detta möjliggör en högre kvalitet i arbetet. Bil. 12 

För att göra en tydligare ansvarsfördelning mellan den sökande och 
förmedlingen upprättas handlingsplaner där den sökande och arbetsför
medlaren gemensamt enas om vilka insatser som bör vidtas för att den 
sökande så snabbt som möjligt skall få ett arbete. Vidare har samverkan 
mellan arbetsförmedlingen. den sökande och arbetslöshctskassan ut veck

lats. 
I det gynnsamma arbetsmarknadsläge vi nu har blir förmedlingsverk

samheten ett ännu viktigare instrument. Att passa samman de arbetslösa 
med de lediga platser som finns ställer stora krav på rörlighet och anpass
ning. Förmedlingens arbete måste än hårdare inriktas mot att jämka sam
man de arbetslösas och arbetsgivarnas krav så att en anställning kan 
komma till stånd. De arbetslösa måste i första hand prövas mot arbets
marknaden innan någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan bli aktu

ell. 
Den sedan år 1983 nästan halverade arbetslösheten innebär att förmed

lingens tid för varje arbetslös person ökat och att det nu finns större 
resurser för att bistå de arbetslösa. Insatserna för varje arbetssökande 
måste vara flexibla och anpassade till rådande arbetsmarknadspolitiska 
situation och samtidigt differentieras efter de sökandes olika behov av 
service. För de arbetslösa som inte kunnat placeras på arbetsmarknaden 
måste rörlighetsunderliittande åtgärder som arbetsmarknadsutbildning el
ler flyttning erbjudas. Också sysselsättningsskapande åtgärder kan i vissa 
fall vara ett sätt att aktivera en person som under lång tid varit arbetslös, så 
att en mer aktiv åtgärd sedan kan utnyttjas. Detta bör dock ske restriktivt. 

Förmedlingen har också en viktig uppgift att stödja kvinnor och män 
som väljer otraditionella arbeten. Vid diskussion om utbildningsbehov bör 
också utbildning till för den sökande otraditionella yrken och branscher 
understödjas. Särskilt bör kvinnor uppmuntras att bredda sitt yrkesval. 

Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att. genom bl. a. information 
om de sökandes utbildning och erfarenhet, aktivt påverka företagen att 
jämka sina krav. Förmedlingen kan i vissa fall bli tvungen att informera 
arbetsgivare om att de inte kan få sin efte1t'rågan på arbetskraft tillgodo
sedd om de inte noga överväger och jämkar de kompetenskrav som måste 
vara uppfyllda för att en anställning skall komma till stånd. Vidare mäste 
företagen se över sina arbetsförhållanden så att rekryteringen underlättas 
och hög personalomsättning motverkas. Den egna personalens arbetsut
bud måste tas tillvara. Företag med expansionsbehov bör överväga att 
etablera sig i de delar av landet där det fortfarande linns ett överskott på 

arbetskraft. 

Arhetsmarknadsuthildning 

Den stora efterfrågan på utbildad arbetskraft gör att arbetsförmedlingen 
inte alltid har möjlighet att anvisa arbetslösa med den kompetens som 
cfterl'rågas. F/asklzalsutbildningcn är ett verkningsfullt instrument för att 
snabbt tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov vid rckrytcringssvårig- 19 



heter. Utbildning av redan anställda kan i sin tur ge upphov till vakanser Prop. 1988/89: 100 
som är lättare för förmedlingen att fylla. Jag finner det angeläget att trots Bil. 12 
det förbättrade arbetsmarknadsläget hålla företagsutbildningen på en hög 
nivå även fortsättningsvis för att undvika flaskhalsar i produktionen. 

Det är företagen som ansvarar för utbildningen av sin personal. Den 
arbetsmarknadsutbildning som bedrivs inom företagen skall ses som ett 
komplement till företagens egna utbildningsinsatser för att motverka akuta 
flaskhalsar. Inom företagsutbildningens ram kommer jag även för budget
året 1989/90 föreslå särskilda resurser för företagsutbildning vid nyanställ
ning av flyktingar och andra invandrare för att underlätta deras inträde på 
arbetsmarknaden. 

För att överbrygga skillnaden mellan kraven på de lediga platserna och 
kompetensen hos de sökande behöver arbetsmarknadsutbildningen ligga 
på en fortsatt hög nivå. Det är också angeläget att utbildningen används 
som ett instrument att bredda mäns och kvinnors utbildnings- och yrkesval 
för att härigenom bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Jag beräk
nar att arbetsmarknadsutbildningen skall omfatta 122 000 personer. Kapa

citetsutnyttjandet inom arbetsmarknadsutbildningen har ökat under senare 
år vilket innebär ett bättre resursutnyttjande. Jag kommer noga att följa 
utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet. Inriktningen av utbildningen mås
te ständigt anpassas till behoven av kompetens på arbetsmarknaden. En 
större flexibilitet i upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningen än nu 
bör eftersträvas. En kontinuerlig uppföljning av förändringarna på den 
lokala/regionala arbetsmarknaden bör ske så att resurserna utnyttjas på ett 
sätt som bättre stämmer överens med efterfrågan på arbetskraft. 

Om svensk industri skall kunna hävda sig på världsmarknaden under 
1990-talet måste yrkeskunnandet och kompetensen fortlöpande höjas. Det 
anses allmänt att en hög kompetens hos arbetskraften är ett av de viktigas
te konkurrensmedlen för företagen på den internationella marknaden. 

Jag vill i detta sammanhang kort beröra de utbildningsavtal som finns 
mellan parterna på arbetsmarknaden. 

Inom den privata sektorn finns sedan år 1982 det mellan Svenska arbets
givareföreningen (SAFJ. Landsorganisationen i Sverige (LO) och Privat
tjänstemannakartellen (PTKJ tecknade utvecklingsavtalet (UV AJ. Det är 
ett ramavtal där utbildning och information till de anställda behandlas 
under de tre utvecklingsområdena arbetsorganisation. teknik och ekono
mi. Den senaste centrala avtalsuppgörelsen mellan parterna rekommende
rar fortsatta överläggningar på branschnivå. Båda avtalen har följts av 
överenskommelser mellan parterna i flertalet industribranscher och i vissa 
fall även på lokal nivå. Ett exempel på de branschvisa uppgörelserna är de 

avtal som under år 1988 tecknades mellan Verkstadsföreningen (VFJ, 
Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIFJ, Sveriges Arbetsledareför
bund (SALF), Civilingenjörsförbundet (CF) och Svenska Metallindustriar
betareförbundct. Dessa avtal innehåller i likhet med UV A allmänna formu
leringar om att de lokala parterna gemensamt skall medverka till goda 
förutsättningar för att de anställda skall klara nya kunskaps- och kvalifika
tionskrav. Parterna har även inrättat "Verkstadsindustrins nämnd för 
kompetensfrågor". Nämnden skall bl. a. följa och analysera branschens 20 



kompetensbehov och utifrån dessa analyser påverka dimensioneringen av 
samhällets utbildning. På den primär- och landstingskommunala sidan 
behandlas personalutbildning i en bilaga till medbestämmandeavtalet 
(MBA-KL). Utifrån de ramar som anges i detta kollektivavtal har parterna 
sedan gjort lokala överenskommelser i enskilda kommuner och landsting. 

LO-förbunden har slutit ett flertal avtal som på olika sätt tar upp utbild
ningsfrågor. Centrala eller lokala utbildningsavtal har tecknats av 16 för
bund. Lika många förbund har tecknat utvecklingsavtal (UVA). medan 12 
förbund har medbestämmandeavtal (MBA) som reglerar personalutbild
ningsfrågor. MBA berör i 9 av de 12 fallen SFO- och KFO-områden. 
Utbildningsavtalen i arbetsmiljöfrågor omfattar 20 av LO: s 24 förbund. 
Därtill kommer 8 övriga avtal eller överenskommelser som behandlar 
utbildningsfrågor. 

Det är i dag svårt att ge en heltäckande bild av omfattningen av de lokala 
överenskommelserna. Något förenklat kan man säga att de stora företa
gen. koncernerna, har en mer utvecklad personalplanering och genomför 
mer av utbildningsinsatser, än de mindre företagen. 

Undersökningar av personalutbildningen visar bl. a. att utbildningsinsat
serna fördelar sig mycket ojämnt mellan olika grupper av anställda. Det är 
de redan välutbildade som i första hand erbjuds personalutbildning. Medan 
de med kortast utbildning erbjuds färre möjligheter till personalutbildning. 

Vid en redovisning av utbildningsavtalen på arbetsmarknaden är det 
också av vikt att nämna den av riksdagen år 1984 antagna lagen om 
inbetalning på förnyelsekonto (prop. 1984/85: 86, AU 9. rskr. 108.l vars 
huvudändamål var att bygga upp fonder för utbildning, forskning och 
utveckling i företagen. Det är för tidigt att säga vad dessa medel har betytt 
för kompetensutvecklingen i företagen då de utvärderingar av reformen 
som påbörjats ännu inte är slutförda. De fackliga organisationerna tilldela
des emellertid genom lagen ett inflytande över medlens användning som 
stod i paritet med arbetsgivarens. Därigenom fick de fackliga organisatio
nerna för första gången ett reellt inflytande på ett område som traditionellt 
har betraktats som arbetsgivarens egna domäner. 

Mot bakgrund av vad jag tidigare i dag har anfört avseende kompetens
utvecklingen i företagen och vad jag nu har redovisat kommer jag att ta 
initiativ till ett arbete för att kartlägga de totala insatserna för personalut
bildning i arbetslivet. Med utgångspunkt från denna kartläggning får sedan 
bedömas hur resurserna används. Därvid är det angeläget att värdera bl. a. 
former för samt inriktning och fördelning av personalutbildningen mot 
bakgrund av behovet av en allmän kompetensutveckling i arbetslivet. 

Sysselsättningsskapande åtgärder 

För att öka flexibiliteten i användningen av de sysselsättningsskapande 
åtgärderna och därmed få ett bättre resursutnyttjande kommer jag att 
föreslå en sammanslagning av flera av delposterna under anslaget för 
sysselsättningsskapande åtgärder. Detta ökar arbetsmarknadsverkets möj
lighet att disponera resurserna på det sätt som ger bäst resultat för de mest 
utsatta grupperna, som t. ex. långtidsarbetslösa, flyktingar och arbetshan
dikappade. 
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Flyktingar och andra inl'lmdrare 

För vissa grupper av arbetssökande finns behov av särskilda insatser. 
Flyktingars och andra invandrares problem på arbetsmarknaden skall en

ligt gällande invandrarpolitiska riktlinjer främst lösas genom den allmänna 
arbetsmarknadspolitiken. Detta innebär att befintliga arbetsmarknadspoli

tiska resurser skall utnyttjas. Den mycket höga arbetslösheten bland flyk
tingar och andra invandrare och den samtidigt stora flyktinginvandringen 

motiverar dock särskilda insatser. 
På flyktingförläggningarna väntar ett stort antal flyktingar med arbets

och uppehållstillstånd på att få bostad och arbete. Jag kommer att föreslå 
att de ambulerande arbetsförmedlingarna för flyktingar som regeringen 

föreslog i den ekonomisk-politiska propositionen (prop 1988/89: 47 bil. 3) i 

höstas skall förstärkas och fortsätta att arbeta även under budgetåret 

1989/90. De bör till sitt förfogande ha ordinarie arbetsmarknadspolitiska 
resurser samt extra resurser som vid behov skall kunna utnyttjas för 

insatser utanför det ordinarie regelverket. 
Jag vill också erinra om att förmedlingen sedan några budgetår har fått 

en tillfällig förstärkning av förmedlingsservicen för att aktivt kunna hjälpa 
flyktingar. Resurser har avsatts för en försöksverksamhet för invandrare. 

som bl. a. ger möjlighet att erbjuda förhöjt rekryteringsstöd vid anställning 
av invandrare. Arbetsgivare som tillhandahåller utbildning åt nyanställda 

flyktingar och invandrare kan få bidrag för utbildning i företag. 
Kunskapen om vad en utländsk examen eller yrkesutbildning innehåller 

är ofta bristfällig. Detta gör att många invandrare tvingas genomgå en 
fullständig utbildning i Sverige. Inom AMS utvecklas för närvarande en 

databaserad s. k. kunskapsbank. Syftet är att bättre ta tillvara invandrar
nas önskan att arbeta och underlätta deras möjligheter att få ett adekvat 
arbete med hänsyn till deras tidigare utbildning och erfarenhet från hem
landet. I kunskapsbanken skall uppgifter om olika utländska utbildningars 
innehåll noteras liksom vilka typer av kompletteringar som eventuellt 
behöver göras för att invandrare med viss yrkesutbildning skall kunna få 
svensk kompetens för yrket. På sikt minskar detta behovet av omskolning 
av invandrare. Invandrarna skall i stället erbjudas att komplettera sin 
tidigare utbildning så att den stämmer överens med den svenska arbets
marknadens krav. Den främsta vinsten är att invandrare kan få fortsätta i 

sitt tidigare yrke och bidra med sin kunskap till att vidareutveckla det 

svenska samhället. Jag vill här också erinra om den verksamhet med 
bedömning och värdering av utländska högskoleutbildningar som sker vid 

universitets- och högskoleämbetet. 

Ungdomar 

Den låga efterfrågan på arbetskraft i början av 1980-talet fick till resultat att 

ungdomsarbetslösheten steg mycket kraftigt. Speciellt hårt drabbades de 
yngre ungdomarna eftersom många av de traditionella ingångsarbctena 

hade rationaliserats bort. Samtidigt var ungdomskullarna som kom ut på 

arbetsmarknaden stora. 
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Arbetslöshet är alltid ett resursslöseri. men speciellt allvarligt är det när 
den långvarigt drabbar ungdomar som ännu inte hunnit in i arbetslivet. 
Inrättandet av ungdomslag för alla 18-19-åringar syftade till att ge dem 
fotfäste i arbetslivet. Den ursprungliga garantin har sedan byggts ut med 
jobbsökar-klubbar. vägledningsinsatser och inskolningsplatser i näringsli
vet. För de lite äldre ungdomarna har arbetsmarknadsutbildningen varit en 
viktig åtgärd. 

Allteftersom konjunkturen har förstärkts har arbetsmarknaden förbätt
rats iiven för ungdomarna. Under år 1988 har arbetslösheten minskat 
snabbare bland de äldre ungdomarna. 20-24 år. än bland arbetskraften 
totalt. U ngdomskullarna minskar nu i omfattning och kommer att fortsätta 
att minska under 1990-talet. Samtidigt fortsätter en allt större andel av 
ungdomarna i gymnasieskolan. De arbetsgivare som tidigare byggt en stor 
del av sin rekrytering på ungdomar kan nu få uppleva en tilltagande 
konkurrens om ungdomarna. Ungdomarnas möjlighet att finna och få 
arbete ökar härmed. 

Förutsättningarna på arbetsmarknaden för ungdomarna har således för
ändrats. Det finns nu anledning att se över ungdomsinsatserna och anpassa 
dem till den förväntade ut vecklingen på arbetsmarknaden. Jag avser att 
under våren 1989 föreslå regeringen att i särskild proposition förelägga 
riksdagen förslag om förändrade ungdomsåtgärder m. m. 

Långtidsarhetsliisa och arbetshandikappade 

Antalet långtidsarbetslösa. dvs. personer som varit arbetslösa i minst 6 
månader. har fortsatt att minska till följd av bl. a. de insatser som arbets
marknadsverket gjort för denna grupp. Det mål som regeringen satte upp 
för en minskning av antalet långtidsarbetslösa, till väl under 25 000 perso
ner första halvåret 1988. har uppnåtts. Under hösten 1988 har långtidsar
betslösheten kunnat sänkas ytterligare. Detta är en mycket glädjande 
utveckling. Det är en fördelningspolitiskt angelägen uppgift att motverka 
långa arbetslöshetstider. En längre tids arbetslöshet tenderar att passivise
ra den enskilde; Yrkescrfarenhet och utbildning blir snabbt inaktuella. 
Fortsatta insatser måste därför göras för att ytterligare minska långtidsar
betslösheten. 

Många av arbetsförmedlingens sökande har olika slag av arbetshandi
kapp. Inte sällan har dessa samband med ett tidigare arbete. Oberoende av 
vad som orsakat arbetshandikappet. så har dessa sökande behov av sär
skilt stöd från förmedlingen för att de skall kunna finna och få ett lämpligt 
arbete. 

Det rådande läget på arbetsmarknaden med en stor efterfrågan på ar
betskraft har inneburit att arbetsförmedlingarna har kunnat placera fler 
sökande med arbetshandikapp på den öppna arbetsmarknaden. Det är 
angeläget att förmedlingarna fortsätter detta arbete. 

Inriktningen av verksamheten bör således vara att utnyttja det goda 
arbetsmarknadslägct. så att fler arbetshandikappade kan beredas varaktigt 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
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De/tidsa rhet s/iisa 

Arbetsmarknadsverket har under två budgetår fått särskilda resurser för 
aktiva insatser för deltidsarbetslösa. Förmedlingens arbete börjar nu bära 
frukt. Antalet deltidsarbetslösa har minskat under år 1988. Enligt AMS 
redovisning till arbetsmarknadsdepartementet pågår ett omfattande arbete 
ute i landet med att dels stödja de deltidsarbetslösa. dels påverka arbetsgi
varna att se över anställningsförhållandena. Inom det landstings- och pri
märkommunala området har samverkan nu börjat finna sina former. För 
handeln är arbetet ännu i ett inledningsskede. 

l takt med att rekryteringssvårigheterna ökar blir det intressant för 
arbetsgivarna att ta tillvara det arbetskraftsutbud som finns hos redan 
anställda. Det återstår trots detta ett stort arbete både i fråga om attityd
påverkan och i att finna nya vägar att kombinera olika arbetsuppgifter och 
att organisera arbetet på ett jämnare sätt över dagen så att inrättande av 
heltidstjänster underlättas. 

Det är rimligt att i rådande arbetsmarknadspolitiska läge lägga ett större 
ansvar på arbetgivarna själva för att ta tillvara den befintliga arbetskraften. 
AMS bör dock se det som en ordinarie arbetsuppgift att stödja deltidsar
bctslösa så att de får den arbetstid de efterfrågar. 

Insatser fiir tekohranschen 

I propositionen hösten 1988 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. 
(prop. 1988/89: 47, FiU 10) föreslog chefen för finansdepartementet en 
omläggning av tekopolitiken på handclsområdet. Avsikten är att avreglera 
tekoimporten i samband med att det nu gällande avtalet, MFA IV, löper ut 
den 31juli1991. 

I propositionen förutskickades att regeringen skulle återkomma i 1989 
års budgetproposition med förslag om fortsatta åtgärder till förmån för 
tckobranschen. 

För att ge branschen möjlighet att utvecklas och förbättra sin konkur
rensförmåga kommer chefen för industridepartementet senare i dag att 
redovisa ett nytt treårsprogram för tekobranschen. Branschprogrammet 
omfattar framför allt export- och rationaliseringsfrämjande insatser samt 
stöd till produktutveckling och utbildning. 

Utbildningsinsatser är ett mycket viktigt instrument för att öka företa
gens konkurrensförmåga. Jag kommer därför att föreslå att den nu gällande 
möjligheten till bidrag för utbildning av nyanställda inom tekobranschen 
förlängs till att gälla ytterligare en treårsperiod. Jag räknar med att ca 700 
personer per år skall kunna anställas och genomgå arbetsmarknadsutbild
ning anpassad för tekobranschen. 
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2. Arbetslivsfrågor 
Mål och inriktning 

I Sverige har vi nu kommit mycket nära målet "hela folket i arbete". Den 
gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden kan inte enbart tillskrivas 
den förda ekonomiska politiken och en väl fungerande arbetsmarknadspo
litik. Den höga sysscls~ttningen hade inte kunnat komma till stånd om inte 
förhållanden i arbetslivet hade förbättrats på det sätt som skett under de 
senaste årtiondena. Lagstiftningen på arbetslivsområdet och de avtal och 
överenskommelser som parterna på arbetsmarknaden har träffat om med
bestämmande, anställningstrygghet, arbetsmiljö, företagshälsovård, ar
betstider m. m. har varit av väsentlig betydelse för humaniseringen och 
demokratiseringen av arbetslivet samt för en ökad flexibilitet på de interna 
arbetsmarknaderna. Samtidigt måste konstateras att det fortfarande finns 
många allvarliga brister i arbetsmiljön. 

Antalet anmälningar till arbetsskadestatistiken har ökat från 153 000 år 
1980 till 180 000 år 1987. Ökningen gäller främst arbetssjukdomarna. Samti
digt har den andel av de a, :lälda arbetssjukdomarna som godkänts som 
arbetsskador enligt arbetsskadeförsäkringens regler ökat. Detta gäller 
främst sjukdomar till följd av olika belastningsfaktorer. 

Även antalet förtidspensioner och sjukbidrag ökar. Särskilt markant är 
utvecklingen av förtidspensioner och sjukbidrag för kvinnor i åldrarna 45-
59 år. 

Sambandet mellan sjukfrånvaro och förhållandena i arbetsmiljön har 
nyligen belysts i en undersökning som statistiska centralbyrån !SCB) har 
genomfört på arbetsmarknadsdepartementets uppdrag. Undersökningen 
har utförts som en tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen 
(AKU). 

Totalt var 328 000 personer eller 7,4 % av de sysselsatta frånvarande på 
grund av sjukdom i oktober månad 1988. Nästan en tredjedel av dessa 
(I 04 000) uppgav att frånvaron hade samband med arbetet. I mer än 70 % 
av sjukdomsfallen fanns bedömning från läkare om samband mellan arbete 
och sjukdom. Det bör noteras att skillnaderna mellan olika yrkesgrupper är 
stora. 

Det finns således fortfarande allvarliga brister i arbetslivet. Bakom de 
statistiska redovisningarna döljer sig mänskliga problem och lidanden som 
i många fall leder till utslagning från arbetsmarknaden. Därför måste insat
serna för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet intensifieras. 

Även arbetsmarknadspolitiska skäl talar för att det förebyggande arbets
miljöarbetet måste få en större roll. Arbetsskador som leder till långa 
sjukskrivningar och förtidspensionering medför också ett bortfall av erfa
ren arbetskraft. 

Om säkra och sunda arbeten skall kunna skapas i vårt land krävs att hela 
arbetsplatsen engageras. Arbetsmiljöfrågorna måste ges en mer central 
ställning och integreras i de beslutsprocesser som gäller arbetsplatsernas 
förändringsarbete. 

Denna inriktning präglar också direktiven till den arbetsmiljökommis-
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sion som regeringen nyligen tillsatt. Målet för kommissionens arbete skall 
vara att minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron och utslagningen. men 
också att förebygga uppkomsten av nya hälsorisker i arbetsmiljön. 

Många av arbetsförmedlingens sökande har olika slag av arbetshandi
kapp. Inte sällan har dessa samband med ett tidigare arbete. Oberoende av 
vad som orsakat arbetshandikappet, så har dessa sökande ofta behov av 
särskilda anpassningsåtgärder och annat stöd från förmedlingen. 

Som jag redan har framhållit bör inriktningen av förmedlingens arbete 
med dessa sökande vara att utnyttja det goda arbetsmarknadsläget, så att 
fler arbetshandikappade kan beredas varaktigt arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Däremot finns f. n. inte skäl att ytterligare bygga ut 
exempelvis särskilt anordnad sysselsättning inom Samhall. 

Arbetet i Sverige med arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor påverkas alltmer 
av Sveriges närmande till EG. På arbetsmiljöområdet har dessa strävanden 
hittills främst gällt arbetsmiljökrav på produkter. Sverige har ett direkt 
arbetsmiljösamarbete med EG och medverkar även i EFT A/EG-samarbete 
bl. a. när det gäller att avskaffa tekniska handelshinder. 

För att stärka de nordiska ländernas möjligheter till inflytande och 
samarbete i den europeiska integrationsprocessen inom bl. a. arbetsmiljö
och arbetslivsområdet diskuteras f. n. förutsättningarna att komma över
ens om vissa gemensamma ståndpunkter genom en nordisk arbetsmiljö
konvention. Vidare har program upprättats för nordisk samverkan i frågor 
som gäller standardisering m. m. 

Den ökade internationaliseringen och integrationen av det europeiska 
näringslivet har också ändrat förutsättningarna för de anställdas medinfly
tande. Det är väsentligt att denna utveckling inte hindrar eller försvårar de 
anställdas möjligheter att påverka företagens verksamhet. Frågan om fack
ligt samarbete i nordiskt ägda koncerner har utretts av nordiska ministerrå
det. Inom EG diskuteras f. n. förslag som syftar till att förbättra de fackliga 
organisationernas information och insyn i större företags verksamhet och 
vid företag som kan komma att omfattas av de regler om s. k. Europabolag 
som presenterats i en utredningspromemoria. upprättad inom EG-kommis
sionen. 

Arbetsmiljö 

Regeringen beslutade den 24 november 1988 att tillkalla en arbetsmiljö
kommission. Kommissionen. som enligt direktiven skall ha avslutat sitt 
arbete den 30 juni 1990, skall lägga fram förslag till åtgärder som möjliggör 
förändringar av de arbetsmiljöer som ger skador och ohälsa. Förslagen 
skall ta sikte på arbetsmiljön i vid bemärkelse. t. ex. arbetsorganisationen. 
påverkansmöjligheterna och andra sådana förhållanden av betydelse för en 
god arbetsmiljö. Som underlag för förslagen skall kommissionen göra en 
kartläggning av arbetsmiljöförhållandena med inriktning på de mest utsatta 

arbetena. 
Målet för kommissionens arbete skall vara att minska den arbetsrelate

rade frånvaron och utslagningen från arbetet men även att förebygga 
uppkomsten av nya hälsorisker i arbetsmiljön. Kommissionen skall 
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- överväga om ekonomiska styrmedel bör skapas gentemot arbetsgivare 
för att få bättre arbetsmiljöer 

- se hur skador och tillbud följs upp på arbetsplatserna och om de leder till 
att arbetsgivarna försöker minska risken för nya skador 

- pröva hur man kan få snabbt tillgänglig och aktuell information om 
arbetsskadeutvecklingen 

- belysa hur det lokala arbetsmiljöarbetet och det särskilda arbetstagarin
flytandet i arbetsmiljöfrågor fungerar 

- överväga om det behövs särskilda åtgärder för att öka kunskapen och 
kompetensen i arbetsplatsernas anpassnings- och rehabiliteringsverk
samhet 

- överväga om det finns anledning att göra ändringar eller förtydliganden i 
arbetsmiljölagen eller annan lagstiftning för att de föreslagna åtgärderna 
skall kunna genomföras. 
Kommissionen skall verka för att önskvärda åtgärder blir genomförda 

med minsta möjliga dröjsmål. Kommissionens förslag skall fortlöpande 
överlämnas till berört departement. Förslagen kan bl. a. avse sådana upp
drag till myndigheter eller särskilda utredningar som arbetet ger anledning 
till. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att kostnaderna för kommissionen 
betalas av medel ur fonden för arbetsmiljöförbättringar. 

I anslutning till tillkallandet av arbetsmiljökommissionen beslutade rege
ringen att tillsätta ett råd för arbetsmiljöfrågor. Rådet, där jag är ordföran
de, består i övrigt av företrädare för samtliga riksdagspartier, arbetsmark
nadens parter, berörda myndigheter samt forskare. Rådet, vars uppdrag 
inte är tidsbegränsat, skall vara ett forum för samråd och information i 
arbetsmiljöfrågor. 

Fr. o. m. den I januari 1986 förändrades samhällets stöd till företagshäl
sovården. Från att tidigare ha varit relaterad till omfattningen av den 
sjukvårdande verksamheten blev bidraget till företagshälsovården i stället 
verksamhetsneutralt och knutet till antalet omfattade personer med en 
veckoarbetstid om minst 15 timmar. 

Syftet med reformen var att öka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
I prop. 1984/85: 89 om företagshälsovård och arbetsanpassning uttalade 

föredraganden att riksdagen borde ges tillfälle att utvärdera effekterna av 
det nya bidragssysternet i början av 1990-talet och då också pröva behovet 
av eventuella ytterligare lagstiftningsåtgärder. 

En arbetsgrupp har tillsatts inom arbetsmarknadsdepartementet för att 
göra den angivna utvärderingen. Denna gäller främst bidragssysternets 
utformning, men berör också lagstiftning, personalutbildning och företags
hälsovårdens roll i rehabiliterings- och anpassningsarbete. Översynen gäl
ler dessutom utbyggnaden av företagshälsovården. 

Ett mål för utbyggnaden skulle vara att minst 75 % av de anställda var 
omfattade av företagshälsovård vid 1990-talets början. Erfarenheterna hit
tills visar att den utbyggnad på frivillig väg, som hittills skett, har varit 
mycket god. Mycket tyder på att det uppställda målet redan har uppnåtts 
och t. o. m. har överträffats. 

Inom arbetsmarknadsdepartementet tillsattes i november 1987 en ar-
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betsgrupp för att se över verksamheten med regionala skyddsombud. I 
arbetsgruppen har ingått företrädare för arbetsmarknadsdepartementet, 
arbetarskyddsstyrelsen. arbetsmiljöfonden, LO. TCO och SACO/SR. 
Gruppen har haft till uppgift att dels granska ersättningsreglerna för verk
samheten, dels se över formerna för yrkesinspektionens tillståndsgivning. 
Arbetsgruppen avslutade sitt arbete i oktober 1988 och har redovisat sina 
förslag i rapporten <Ds 1988: 61) Regionala skyddsombud. 

Arbetsgruppen föreslår att bidraget till de regionala skyddsombudens 
verksamhet skall bestämmas som en viss andel av arbetsmiljöfondens 
intäkter av arbetarskyddsavgiften. Det nya bidragssystemet föreslås träda 
i kraft den 1 januari år 1990. Arbetsgruppen har även lagt fram ett förslag 
till procentuell fördelning av bidraget mellan de fackliga huvudorganisatio
nerna. Fackliga organisationer skall vidare enligt arbetsgruppens förslag få 
utse regionala skyddsombud utan föregående medgivande från yrkesin
spektionen. Enligt förslaget behöver regionala skyddsombud endast anmä
las för ett avgränsat område, som bestäms genom branschtillhörighet eller 
avtalsområde. Förslagen innebär således en betydande regelförenkling. 
Rapporten remissbehandlas för närvarande. 

Betänkandet från utredningen om arbetsmiljösekretess (SOU 1987: 66) 
Arbetsmiljö och sekretess samt arbetsolycksutredningens betänkande 
(SOU 1988: 3) Arbetsolycka - "olycka·· eller arbetsmiljöbrott? har. re
missbehandlats. Förslagen i betänkandena bereds för närvarande i arbets
marknadsdepartementet. 

Arbetsgruppen (A 1987: D) för översyn av vissa bestämmelser i arbets
miljölagen har tillförts ytterligare uppgifter. Arbetsgruppen skall därför 
fortsätta sitt arbete t. o. m. juni 1989. Bland frågorna som omfattas av 
översynen ingår utformningen av föreskriftsbemyndigandena i arbetsmiljö
lagen, om och hur bestämmelser om elevrepresentation i skolornas arbets
miljöarbete bör föras in i lagen. arbetsmiljölagens bestämmelser om min
deråriga i förhållande till !LO-konventionen om minimiålder för tillträde 
till arbete samt eventuellt skyddsansvar för projektörer. Gruppen lämnar 
inom kort vissa delförslag. 

Regeringen uppdrog den 5 mars 1987 åt arbetarskyddsstyrelsen att stu
dera konsekvenserna av en halvering av de hygieniska gränsvärdena för 
organiska lösningsmedel. Regeringen ställde vissa medel till arbetar
skyddsstyrelsens förfogande för uppdraget. vilket genomfördes i samarbe
te med arbetsmarknadens parter. 

Styrelsen har redovisat uppdraget till regeringen i april 1988. I svaret 
framhålls att sänkning är möjlig och att detta kan ske inom ramen för 
styrelsens bemyndiganden. Enligt vad jag har erfarit pågår för närvarande 
en sådan omarbetning av styrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvär
den. 

Inom arbetarskyddsverket genomförs ett omfattande program för att 
motverka belastningsskador. Det bedrivs i samarbete med arbetsmarkna
dens parter och innefattar branschvisa genomgångar av de särskilda fakto
rer som leder till skador i rörelseorganen. 

Inom bl. a. arbetarskyddsstyrelsen pågår ett arbete som syftar till att 
skapa bättre förutsättningar att förebygga s. k. storolyckor. dvs. olyckor 
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som kan få allvarliga och omfattande konsekvenser för människor och 
egendom. Arbetet rör i första hand kemikaliehanteringen i industrin. Med 
anledning av en framställning från arbetarskyddsstyrelsen har en ändring 
gjorts i 18 § arbetsmiljöförordningen (1977: 1166) för att möjliggöra att 
föreskrifter om anmälningsskyldighet och riskredovisning kan meddelas 
för i detta sammanhang särskilt utsatta verksamheter. 

Regeringen har vidare, i enlighet med vad jag redovisade i prop. 
1987/88: 105 omjämställdhetspolitiken inför 90-talet, uppdragit till arbetar
skyddsstyrelsen att utarbeta handlingsprogram för arbetsmiljön i några 
kvinnodominerade branscher. Uppdraget omfattar elektroindustri, försko
lor, kontorsarbete och sjukvård och skall redovisas till regeringen senast 
den 31december1989. 

Arbetstider m. m. 

Under 1980-talet har den genomsnittliga arbetstiden per förvärvsarbetande 
ökat. Flera faktorer tillskrivs denna ökning, bl. a. ett högre uttag av över
tidsarbete som har samband med kapacitetsutnyttjandet i industrin och ett 
ökat arbetstidsutbud bland deltidsarbetande kvinnor. Samtidigt finns oro
ande tendenser som pekar mot att frånvaron i arbetslivet och utslagning av 
arbetskraften före pensionsåldern ökar. 

Ökningen av sjukfrånvaron under senare år är särskilt alarmerande. dels 
mot bakgrund av den tilltagande bristen på arbetskraft. dels mot bakgrund 
av de stora kostnader som sjukfrånvaron genererar för samhället och 
enskilda individer. En stor del av sjukfrånvaron kan. som jag tidigare 
nämnt, hänföras till faktorer i arbetsmiljön. 

Satsningar för att förbättra arbetsmiljön och förhindra utslagning kom
mer därför också att ha betydelse för våra möjligheter att gå vidare med 
reformer på arbetstidsområdet. Om sjukfrånvaron minskar skapas utrym
me för att förkorta arbetstiden eller förlänga semestern och den betalda 
föräldraledigheten. 

1986 års semesterkommitte <A 1985: 04) har nyligen överlämnat sitt 
betänkande (SOU 1988: 54) Om semester. Kommitten har kartlagt hur 
semestervillkoren varierar mellan olika avtalsområden och grupper av 
anställda och beräknat kostnaderna för en förlängning av semestern. Vida
re har kommitten redovisat ett underlag för förändringar i semesterlagen. 
Förutom semesterns längd berör detta frågor om sparande av semester och 
inflytande över semesterns förläggning. 

Riksdagen antog våren 1988 en proposition (prop. 1987/88: 88. JoU 19. 
rskr. 234) om ny strålskyddslag, i vilken tillämpningsområdet utvidgats till 
bl. a. naturlig joniserande strålning. Strålskyddslagen ( 1988: 220) trädde i 
kraft den I juli 1988. Regeringen har den I september 1988 uppdragit åt 
statens strålskyddsinstitut att utreda behovet av särskild semester från 
strålskyddssynpunkt och att senast den I februari 1989, efter samråd med 
arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen, redovisa resultatet av utred
ningen och de slutsatser som denna föranleder. 

Arbetstidskommitten (A 1987: 04) beräknas slutföra sitt arbete under år 
1989. Under år 1988 har kommitten genomfört undersökningar om arbctsti-
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dens förläggning bland de sysselsatta och om inställningen till olika slags Prop. 1988/89: 100 
arbetstidsreformer. Resultaten av dessa undersökningar har bl. a. presen- Bil. 12 
terats vid ett seminarium. 

Jag har tidigare denna dag, i anslutning till en av statsrådet Lindqvist 
samtidigt föreslagen utbyggnad av föräldraförsäkringen, föreslagit rege
ringen att i proposition till riksdagen lägga fram förslag om förändringar i 
föräldraledighetslagen ( 1978: 410). Dessa förslag som bl. a. avser att för
stärka arbetstagarnas möjligheter att påverka förläggningen av den dagliga 
föräldraledigheten, grundar sig på departementspromemorian (Ds A 
1987: 6) Förstärkt rätt till föräldraledighet. 

Pensionsberedningen under socialdepartementet studerar f. n. reglerna 
om rörlig pensionsålder, vilket bl. a. berör de olika förslag som debatterats 
under det senaste året angående möjligheterna för personer över 65 år att 
fortsätta sin yrkesverksamhet. 

Andra arbetslivsfrågor och arbetsrättsliga frågor 

Arbetslivscentrum har avlämnat en verksamhetsberättelse för budgetåret 
1987/88 och en verksamhetsplan för budgetåret 1988/89. 

Verksamheten vid arbetslivscentrum har varit föremål för granskning 
dels av riksrevisionsverket, dels av en särskilt tillsatt extern gransknings
kommitte. Mot denna bakgrund uppdrog regeringen i juni 1988 åt arbets
livscentrum att redovisa förslag till den framtida inriktningen av verksam
heten. Uppdraget redovisades till regeringen i september och behandlar 
såväl frågor om den framtida inriktningen av verksamheten som frågor 
rörande ledning. organisation, personalpolitik. former för kontakter med 
annan forskning, relationer till arbetsmarknadens parter och finansiering. 

Jag anser att arbetslivscentrum i sitt förslag till inriktning av verksamhe
ten väl har beaktat de krav på förändringar som framkommit i tidigare 
granskningar. Förslaget bör därför bli en viktig utgångspunkt vid den 
närmare planeringen av verksamheten under de närmaste åren. 

Regeringen har utfärdat en ny förordning ( 1988: 1138) med instruktion 

för arbetslivscentrum. 
Arbetsmiljöfonden har avlämnat en verksamhetsberättelse för budget

året 1987 /88 och en verksamhets plan för budgetåren 1989/90 och 1990/91. 

Det särskilda utvecklingsprogrammet för ny teknik. arbetsorganisation 
och arbetsmiljö avslutades under år 1988. En av de viktigaste erfarenheter
na av denna satsning är den ökande betydelsen av ett "fortlöpande läran
de" i arbetet. Fonden kommer mot denna bakgrund att bilda en ny enhet 
inom kansliet med uppgift att bl. a. stimulera kompetensutveckling i ar

betslivet. 
En annan av fondens speciella satsningar rör företagshälsovård och 

lokalt miljöarbete. Programmet syftar bl. a. till att stödja utvecklingen av 
det lokala arbetsmiljöarbetet som en integrerad del i arbetsplatsens linjeor
ganisation och utveckla företagshälsovårdens arbetsformer och arbetsme

toder. 
Därutöver stöder fonden ett program för ledning, organisation och med

bestämmande (LOM-programmet) och tillsammans med styrelsen för tek- 30 



nisk utveckling ett program kallat Människor-Datateknik-Arbetsliv !MDA
programmet) samt ett speciellt småföretagsprogram. 

Efter uppdrag av regeringen med anledning av prop. 1987/88: 105 om 
jämställdhetspolitiken inför 90-talet kommer arbetsmiljöfonden att fr. o. m. 
1989 starta ett femårigt program med syfte att förbättra kvinnornas ställ
ning i arbetslivet. Programmet kommer totalt att disponera ca 60 milj. kr. 

En särskild programsatsning har nyligen beslutats av arbetsmiljöfonden 
för att förebygga belastningsskador. 

LO och TCO samt SACO/SR har i skrivelser till regeringen hemställt om 
ett årligt bidrag med sammanlagt 3,8 milj. kr. till facklig bevakning av 
arbetet med EG: s inre marknad. LO: s och TCO: s hemställan avser verk
samhetsbidrag med 400 000 kr. till det Europeiska fackliga utredningsinsti
tutet (ETUI) och bidrag med 3, 1 milj. kr. till organisationernas bevakning 
av integrationsarbetet i Europa. SACO/SR har hemställt om 300 000 kr. för 
sistnämnda ändamål. Det är av största vikt att de fackliga organisationerna 
aktivt deltar i det pågående europeiska integrationsarbetet, särskilt i arbe
tet med den s. k. sociala dimensionen. som berör flera centrala arbetsmiljö
och arbetslivsfrågor. 

Jag kommer därför att ombesö1ja att de aktuella medlen till de fackliga 
organisationerna för år 1989 tas ur fonden för arbetsmiljöförbättringar. Jag 
avser vidare att, efter samråd med berörda statsråd. senare återkomma till 
regeringen med förslag om att ge arbetsmiljöfonden i uppgift att i fortsätt
ningen stödja de fackliga organisationernas medverkan i det europeiska 
integrationsarbetet. 

Arbetsmiljöfonden har under år 1988 fått en ny instruktion (förordningen 
1988: 731 med instruktion för arbetsmiljöfonden). 

Delegationen för hybrid-DNA-frågor har under året inlämnat verksam
hetsberättelse för tiden I juli 1987- 30 juni 1988. 

En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet har tillsatts med 
uppgift att utreda vissa frågor om data och integritet i arbetslivet. Arbets
gruppen skall översiktligt kartlägga användningen av dataregister för led
ning, övervakning och kontroll av arbetstagare samt arbetstagarnas infly
tande över införandet och användningen av sådana personregister. Utred
ningen skall ge underlag för att bedöma behovet av att göra en mer 
ingående översyn av integritetsskyddet och arbetstagarinflytandet i dessa 
sammanhang. Arbetet berör såväl datarätten som arbetsrätten. 

I 1988 års budgetproposition redogjorde jag för den just då avslutade 
remissbehandlingen av promemorian (DsA 1987: 7) med förslag till vissa 
ändringar i lagen om anställningsskydd. 1 förslaget behandlades bl. a. frå
gan om byggnadsarbetarnas anställningsskydd. Den 13 mars 1988 träffade 
byggarbetsmarknadens parter ett avtal om anställningsskydd, varefter jag 
beslöt att i stället för att ta initiativ till lagstiftning, föreslå att en arbets
grupp tillkallades med uppgift att följa utvecklingen på hyggarbetsmarkna
den. Den 9 juni 1988 bemyndigade regeringen mig att tillkalla en sådan 
arbetsgrupp. I nyssnämnda promemoria föreslogs också vissa förenklingar 
av de formella regler som en arbetsgivare skall iaktta då en tidsbegränsad 
anställning skall avslutas. Förslaget i denna del bereds inom regerings
kansliet. 
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Under våren 1988 har AD-utredningen (A 1987: 07) avslutat sitt arbete. Prop. 1988/89: 100 
Utredningens uppgift har varit att undersöka vad som kan göras för att Bil. 12 
minska arbetsdomstolens (AD) befattning med principiellt mindre viktiga 
mål i syfte att bättre ta till vara AD: s särskilda sakkunskap och underlätta 
arbetet i domstolen. I utredningens betänkande (SOU 1988: 30) Arbets-
domstolen föreslås bl. a. att rätten att överklaga mål från tingsrätt till AD 
begränsas och att domstolen förstärks med en fjärde ordförande. Förslaget 
har remissbehandlats och bereds f. n. inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Insatser för arbetshandikappade 

Enligt regeringens riktlinjer till arbetsmarknadsverket skall en av utgångs
punkterna för verksamheten vara att fler arbetshandikappade skall få 
arbete eller lämplig åtgärd för att motverka att handikappet leder till 
långtidsarbetslöshet eller utslagning från arbetsmarknaden. 

Enligt AMS fick ca 17 800 sökande med arbetshandikapp en anställning 
på den öppna arbetsmarknaden under budgetåret 1987/88. Utvecklingen 
under år 1988 har inneburit att antalet arbetshandikappade som placerats i 
arbete på den öppna arbetsmarknaden har ökat. Också antalet arbetshan
dikappade i arbetsmarknadsutbildning har ökat. 

Om utvecklingen fortsätter som hittills bör man kunna förvänta ännu 
bättre placeringsresultat under innevarande budgetår. Det är angeläget att 
arbetsförmedlingarna fortsätter detta ambitiösa och effektiva arbete. så att 
arbetshandikappade sökande kan få en varaktig förankring på arbetsmark
naden. Det nuvarande arbetsmarknadsläget bör också innebära goda möj
ligheter att få till stånd en aktiv tillämpning av främjandelagen i detta syfte. 

Arbetsmarknads verket har också under senare år lagt ner mycket arbete 
på att utveckla användningen av ny teknik för att underlätta för främst 
personer med svårare funktionsnedsättningar att arbeta. Arbetet har skett 
inom ramen för det s. k. TUFFA-projektet (Teknik-Upphandling För 
Funktionshindrade i Arbetslivet). som kort redovisades i 1988 års budget
proposition. Arbetet har nu nått ett sådant skede att datorbaserade hjälp
medel i ökande omfattning :rnvänds vid arbetsplaceringar av arbetshandi
kappade. för att underlätta för dem att utföra arbetet. Tillgången till dessa 
avancerade arbetshjälpmede1 nar självfallet stor betydelse för att dessa 
sökande skall få arbete. För budgetåret 1989/90 föreslås en fortsatt ökning 
av medlen till datorhjälpmedel. 

AMS har sedan budgetåret 1986/87 haft i uppdrag att bedriva försök med 
uppsökande verksamhet bland unga handikappade med förtidspension el
ler sjukbidrag. Syftet är att pröva ungdomarnas möjligheter att få arbete i 
stället för pension. Det första årets verksamhet redovisades kort i 1988 års 
budgetproposition. 

Hösten 1988 lämnade AMS en andra delrapport om projektet. Enligt 
denna var läget fem till nio månader efter det att ungdomarna hade aktuali
serats hos arbetsförmedlingen, att ca I 0 % hade börjat en anställning. 
oftast med hjälp av lönebidrag eller inom Samhall. 3 9(., hade börjat utbild
ning. För ytterligare ca 42 % gällde att de börjat eller planerade att börja 
någon form av praktik. 45 % hade lämnat projektet på grund av sjukdom. '32 



fortsatt sysselsättning vid dagcenter, tidigare påbörjade utbildningar m. m. 
Enligt senare uppgifter har man på många håll nått mycket goda resultat. I 

Stockholms län har 40% av de uppsökta ungdomarna kunnat arbetsplace

ras. 
AMS har också rapporterat om det s. k. Paraplyprojektet i Stockholms 

län. Detta projekt har syftat till att få till stånd effektivare användning av 
rehabiliteringsresurserna i länet. 

En erfarenhet av projektet har varit att det befintliga utbudet av åtgärder 

i stort täcker behovet av hjälp för att människor skall kunna återgå i arbete. 
Det är således inte främst nya åtgärder som behövs. Projektet har också 

visat att det går att motverka förtidspensioneringar och socialbidragsbero
ende genom aktiva och tidiga rehabiliteringsinsatser. 

Regeringen har gett AMS och socialstyrelsen i uppdrag att utveckla 

samarbetet mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Erfarenheterna 
visar att hjälpinsatserna för socialbidragstagare, som saknar arbete. funge

rar bättre om de genomförs gemensamt av de båda myndigheterna. Det är 

också viktigt att socialtjänsten, som ett komplement till arbetsmarknads
verkets insatser, utvecklar sitt stöd- och behandlingsarbete för arbetslösa 

socialhjälptagare. För att genomföra uppdraget har AMS och socialstyrel

sen tilldelats 1.9 milj. kr. 
Rehabiliteringsberedningen har nyligen överlämnat ett betänkande 

(SO U 1988: 41 J Tidig och samordnad rehabilitering - Samverkansmetoder 

och rehabiliteringsinriktad ersättning. Beredningens förslag berör i hög 

grad arbetshandikappade personers situation på arbetsmarknaden, bl. a. 

möjligheterna för dem, som drabbas av skador och ohälsa att bli rehabilite

rade och kunna återgå i arbete. 
Beredningens förslag remissbehandlas f. n. Bl. a. föreslår beredningen 

att en lagfäst skyldighet skall införas för arbetsgivare, myndigheter m. fl. 
att klarlägga den enskildes behov av rehabiliteringsåtgärder samt att vidta 

sådana åtgärder. Vidare finns förslag om att en rehabiliteringsersättning 

skall kunna lämnas under aktiv rehabilitering. Unga handikappade i åldern 
16-25 år skall få rehabiliteringsersättning i stället för förtidspension eller 
sjukbidrag. Åldersgränsen för att få förtidspension skall höjas till 25 år, 
med vissa undantag. Anställda hos Samhall skall ha lön för den tid då de 
arbetar och inte pension. enligt förslagen. 

3 Riksdagen 1988189. I sam!. Nr. 1011. Bilaga 12 
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3. Regionalpolitik 
3.1 Den regionala problembilden 

Den regionala utvecklingen under de senaste åren karaktäriseras av en 
allmänt förbättrad arbetsmarknadssituation och en mer balanserad befolk

ningsutveckling jämfört med 1980-talets första hälft. 

Under de senaste åren har omflyttningen mellan länen stabiliserats vä
sentligt och under de tre första kvartalen år 1988 har Stockholms län 
t. o. m. haft flyttningsunderskott gentemot landets övriga delar. Det är 

enbart på grund av födelse- och invandringsöverskott som bcfolkningstill

växten i Stockholms län kunnat bestå under år 1988. En liknande tendens i 
befolkningshänseende gäller även för Göteborgs och Bohus län. 

I skogslänen 1 har det också skett ett trendbrott under de senaste åren. 

Efter att under perioden I 981-1986 ha haft en årlig befolkningsminskning 

med sammanlagt närmare 5 000 personer dämpades minskningen väsentligt 

år 1987 för att under de tre första kvartalen år 1988 förvandlas till en 
befolkningstillväxt med drygt 5 000 personer. Detta trendbrott beror främst 

på att tidigare tlyttningsunderskott upphörde under år 1987 för att därefter 
övergå i överskott. Flyttningsöverskottet uppgick till drygt 4 000 personer 

under de tre första kvartalen 1988. Denna för skogslänen mycket gynnsam

ma omsvängning har dessutom förstärkts av att tidigare födelseunderskott 

förbytts i överskott. 
Den jämfört med tidigare år klart gynnsammare befolkningsutvecklingen 

i skogslänen har dock i stor utsträckning begränsats till de större kommu
nerna utanför de regionalpolitiska stödområdena. Befolkningen inom stö

dområdena minskade t. ex. med sammanlagt ca 34 000 personer eller ca 

3 % under perioden 1981 - 1987. 
Det bör även framhållas att nettoinvandringen betytt mycket för befolk

ningsutvecklingen. Under perioden 1985-1988 (t. o. m. 3:e kvartalet) upp
gick exempelvis nettoinvandringen för skogslänens del till närmare 11 000 
personer. Under samma period hade dessa län ett inrikes flyttningsunder
skott på ca 16 000 personer, ett födelseunderskott på ca 3 000 personer och 
en total befolkningsminskning med ca 8000 invånare. 

3.2 Regionalpolitikens mål och inriktning 

För att långsiktigt klara de fastlagda målen för regionalpolitiken - en 

balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och tillgång till arbe

te. service och god miljö i alla delar av landet - krävs fortsatt kraftfulla 

regionalpolitiska insatser. 
För att motverka de tendenser till ökade regionala obalanser som kulmi

nerade under mitten av 1980-talet har kraftiga regionalpolitiska insatser 

satts in. Utöver en kraftig ökning av de ordinarie regionalpolitiska ansla-

1 Norrbottens. Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Koppar
bergs och Värmlands län. 
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gen, har särskilda insatser gjorts i de mest utsatta regionerna som Norrbot
tens län och norra Sveriges inland, Bergslagen. Blekinge m. tl. områden. 

En förnyelse av regionalpolitikens inriktning har skett under senare år. 
En allt större andel av de regionalpolitiska medlen hart. ex. använts till att 
vidga och förstärka utbudet av utbildning samt till teknikutveckling, tek
nikspridning och andra infrastrukturåtgärder. Inom andra politikområden 
- t. ex. utbildnings-, kommunikations-, kultur-, arbetsmarknads- och 
jordbruksområdena - har särskilda insatser gjorts av regionalpolitiska 
skäl. Den här vidgningen och ändrade inriktningen av regionalpolitiken 
syftar till att skapa en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet och där
igenom främja den långsiktiga utvecklingen. 

Denna inriktning av regionalpolitiken innebär också att regionalpolitiska 

hänsyn även i andra avseenden i betydande utsträckning har vägts in i 
sektorspolitiken på olika områden. Regionalpolitiska mål har också formu
lerats för utbildnings-, kommunikations-, tele-, jämställdhets-, jordbruks-, 
miljö- och energipolitiken. 

Ett stort antal kontakter har också tagits av industridepartementet och 
statens industriverk med privata tjänsteföretag i Stockholmsregionen för 
att förmå dessa att lokalisera verksamhet till stödområdet och stödjepunk
ter i anslutning till detta. Vidare har statlig central verksamhet utlokalise
rats från Stockholmsregionen till regionalpolitiskt prioriterade områden. 

Dessa åtgärder har varit ett viktigt led i strävandena att uppnå en mer 
balanserad regional utveckling och en dämpning av storstädernas - främst 
Stockholms - tillväxt. 

För att den förbättrade regionala balansen skall kunna bibehållas är det, 

vilket också framhålls i årets regeringsförklaring, angeläget att den bredd
ning av regionalpolitiken som ägt rum under senare år, med inriktning på 
kompetenshöjning, utbildning och förbättrad infrastruktur, fortsätter. 

De regionalpolitiska insatserna bör som hittills fördelas geografiskt med 
hänsyn till problemens omfattning och karaktär i skilda delar av landet. 
Alla län bör därvid tilldelas vissa resurser för allmänt utvecklingsfrämjan
de insatser från anslaget Regionala utvecklingsinsatser m. m. 

Den regionalpolitiska kommitten, som tillsattes i slutet av år 1987 och 
som skall avlämna sitt betänkande i maj 1989. skall bl. a. mot bakgrund av 
en analys av den regionala utvecklingen precisera målen för den framtida 
regionalpolitiken och lämna förslag till åtgärder. Förslag skall också läm
nas om på vilka grunder och till vilka regioner de regionalpolitiska insatser
na bör riktas för att uppnå långsiktigt positiva effekter. 

I avvaktan på förslag från utredningen bör inga större förändringar av 
regionalpolitikens inriktning vidtas. 

För regionalpolitiska insatser inom arbetsmarknadsdepartementets om
råde föreslås följande anslag (milj. kr.). 
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Visst regionalpolitiskt stöd 
Lokaliseringsbidrag m.m. 
Lokaliserings lån 
Regionala utvecklingsinsatser m.m. 
Täckande av förluster på grund av 
kreditgarantier till företag i 
glesbygder m. m. 
Ersättning för nedsättning av social
avgifter 
Sysselsättningsstöd 
Expertgruppen för forskning om 
regional utveckling 
Kap i tal tillskott till en utvecklings-
fond för Västnorden 
Bergslagsdelegationen 

Budgetåret 
1988/89 

1,0 
:~in. o• 
200,0 
690,0 

0,001 

350,0 
159,0 

4. :=i 

2,0 
0,0 

Summa 1 803,3* 

*Varav 35 milj. kr. på tilläggsbudget I. 

Budgetåret 
1989/90 
1förslag1 

0,001 
362,0 
100,0 
690,0 

0.001 

395,0 
165,0 

4,414 

2,4 
3.0 

1 721. 8 

Frisläppsbestämmelserna för de allmänna investeringsfonderna har un

der senare år getts en stark regionalpolitisk profil. Således har fonderna 

varit frisläppta i stödområdena för investeringar i byggnader och inventa

rier. I övriga landet får fonderna endast användas för miljöförbättrande 

investeringar. 

I samband med riksdagens beslut om energipolitiken inför 1990-talet 

(prop. 1987/88: 90. prop. 1987/88: HJO bil. 16. NU 40. rskr. 375) våren 1988 

slogs bl. a. fast att en tidigarelagd avveckling av två kiirnkraftsaggregat vid 

mitten av I 990-talet inte får resultera i osäker el tillförsel och att den 

elintcnsiva industrins försörjning med cl skall tryggas. Riksdagen betonade 
bl. a. vikten av att den arbetsgrupp. som skall uppmiirksamma den elintcn

siva industrins situation. inför kontrollstationen år 1990. lämnar förslag till 
åtgärder som syftar till att vidmakthålla rimliga arbetsvillkor för den clin

tensiva industrin. I detta sammanhang betonades särskilt vikten av att 

statsmakterna värnar om den elintensiva industrins långsiktiga överlcv

nadsmöjligheter, inte minst mot bakgrund av att denna har sin tyndpunkt i 
Bergslagen och norra Sverige. 

En särskild utredare kommer att tillkallas med uppgift att undersöka hur 

konkurrensförhållandena för den elintensiva industrin påverkas av stora 

elprishöjningar samt redovisa eventuella behov av åtgärder för att behålla 

rimliga konkurrensvillkor för denna industri samtidigt som kärnkraftsav

vecklingen genomförs. Utredaren bör även kartlägga behovet av särskilda 

insatser inom regional-. arbetsmarknads- oc.:h industripolitiken i orter oc.:h 

regioner som är särskilt beroende av elintcnsiv industri. 

Inom kommunikationsdcpartementets område har tillkallats en kommit

te <dir. 1988: 11) för att bedöma och föresl~t prec.:iseringar av statens regio

nalpolitiska och sociala ansvar på tele- oc.:h postområdcna. Kommitten 

skall också föreslå lämpliga former för förankring av televerkets niitut

byggnadsplaner på regional och lokal nivå. Kommittens arbete skall vara 

avslutat den 31 december 1989. 
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3.3 Särskilda insatser i vissa regioner 

År 1986 godkände riksdagen regeringens förslag om ett nytt utvecklings
program för Bergs/agen (prop. 1985/86: 125 bil. JO. AU 13, rskr. 290). 
Programmet omfattar 425 milj. kr. och är nu inne på sitt tredje år. 

Bergslagsdelegationen har en viktig roll i genomförandet av Bergslags
programmet. Delegationen har skrivit till regeringen och hemställt om 
förlängning av sitt mandat med två år med hänvisning till följande skäl: 
- Delegationens arbete inriktas på långsiktig utveckling med tyngdpunkt 

på infrastrukturella frågor, som tar lång tid att driva till beslut och 
genomförande. 

- Flera av de stora utvecklingsprojekt delegationen arbetar med kan inte 
fullföljas innan delegationen enligt gällande beslut skall avvecklas den 
30 juni 1989. Förväntade och möjliga resultat riskerar således att bli 
sämre eller helt utebli. 
Enligt min mening bör delegationen ges möjlighet att fullfölja sitt hand

lingsprogram och att sörja för en god förankring av arbetet hos myndighe
ter, kommuner m. fl. när mandatet upphör. Jag biträder delegationens 
förslag om en förlängning men anser att den bör gälla ett år för att slutföra 
arbetet. Jag avser att senare föreslå regeringen att delegationens verksam
het förlängs t. o. m. den 30 juni 1990. Vad gäller resurser har delegationen 
föreslagit att medel motsvarande 27 .5 milj. kr. per år anslås. Eftersom 
huvudmotivet för en förlängning är att slutföra projekt som främst är av 
initierande och samordnande karaktär bör kostnaderna kunna begränsas. 
Delegationens roll som finansiär bör kunna tonas ned och överföras till 
bl. a. berörda länsstyrelser och utvecklingsfonder. För ett års förlängning 
beräknar jag att delegationen behöver tillföras 12 milj. kr. Huvuddelen 
härav bör kunna finansieras genom en omprioritering av medel som står till 
regeringens förfogande inom Bergslagsprogrammet. Jag återkommer i an
slagsavsnittet med förslag om ett mindre belopp, avseende främst förvalt
ningskostnadcr. 

Riksdagen beslutade i maj 1988 om särskilda regionalpolitiska insatser i 
delar av Bergslagen och norra Sveriges inland (prop. 1987/88: 64). De delar 
av Bergslagen som berördes var Ludvika, Smedjebackens, Borlänge, Häl
lefors och Ljusnarsbergs kommuner. Förslagen föranleddes främst av 
strukturförändringar inom SSAB. Genomförandet av de olika åtgärderna 
har startat. 

Vad gäller norra Sreriges inland har regeringen bl. a. uppdragit åt berör
da myndigheter att på olika sätt medverka i ·genomförandet av de beslutade 
åtgärderna. Regeringen hart. ex. uppdragit åt statens industriverk (SIND) 
att genomföra ett utvecklingsprogram för sågverks- och trämanufakturin
dustrin i de fyra nordligaste länen. Vidare har SIND och styrelsen för 
teknisk utveckling (STU) i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för 
teknik- och kunskapsspridning i norra Sveriges inland. Berörda länsstyrel
ser har i samarbete med kommuner och myndigheter på utbildningsområ
det utarbetat underlag för regeringens beslut om fördelningen av de medel 
som avser utbildningsinsatser på olika nivåer. 

Våren 1988 beslutade riksdagen med anledning av regeringens proposi-
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tion <prop. 1987/88: 86, AU 19, rskr. 347) om särskilda regionalpolitiska 
insatser i Norrbottens län. I propositionen föreslogs åtgärder för att dels 
motverka de negativa effekterna av det minskade personalbehovet vid de 
verksamheter LKAB. SSAB och ASSI bedriver i länet. dels förbättra 
förutsättningarna för utveckling i länet. Åtgärderna ger effekter såväl på 
kort som lång sikt och bygger vidare på och kompletterar den positiva 
utveckling i länet som inletts tack vare riksdagens beslut år 1983 om 
insatser i Norrbottens län (prop. 1982/83: 120. AU 24. rskr. 305). 

Riksdagens beslut år 1988 omfattade fem grupper av åtgärder och följan
de belopp i milj. kr.: 

- arbetsmarknadspolitiska 
- kompetensutvecklande 
- näringslivsutvccklande 
- regionala utvecklingsinsatser 
- lokaliseringar av statlig verksamhet 

Summa 

216 
241 
169 
100 

65 

791 

Vidare beslutade riksdagen att 125 milj. kr. skulle anslås till lokalise
ringsbidrag för särskilda projekt inom främst den privata tjäns.te- och 
servicesektorn samt turistnäringen i Norrbottens län. Regeringen har hit
tills beslutat om sammanlagt ca 45 milj. kr. för utbyggnad av turistanlägg
ningen i Riksgränsen och etablering i Kiruna av ett dotterbolag till Sveriges 
Radio AB för administration av TV-licenserna. Även övriga föreslagna 
åtgärder är under genomförande. 

Regeringen har under senare år vidtagit en rad särskilda åtgärder för att 
förbättra den långsiktiga utvecklingen i Gävleborgs län. Förutom att delar 
av länet är inplacerade i stödområden och/eller berörs av de särskilda 
insatser som regeringen vidtagit i Bergslagen så har regeringen exempelvis 
med regionalpolitiska medel medverkat i tillkomsten av följande teknik
centra: Institutet for verkstadsteknisk forskning och Högbo Bruks Utbild
ningscentrum i Sandviken, Gefle Teknik Center i Gävle och Energitekniskt 
Utbildningscentrum i Hofors. Härutöver har regeringen anslagit medel till 
det nybildade Svenska Bioenergiinstitutet och till särskilda tekniksprid
ningsinsatser i Söderhamn, till speciella utbildningsinsatser i bl. a. Gävle/ 
Sandviken, Bollnäs och Hudiksvall och till många industriprojekt. Bland 
de senare kan nämnas att Bergvik Kemi AB har fått ett beredskapslån på 
165 milj. kr. för att säkerställa produktionen och sysselsättningen för de 
160 anställda i Söderhamn. 

Utöver insatser i de nämnda regionerna har regeringen gjort särskilda 
insatser för att åstadkomma förnyelse av näringslivet och skapa ny syssel
sättning även i andra regioner t. ex. i Blekinge och på Gotland. 

Inom arbetsmarknadsdepartementet pågår ett utredningsarbete för att få 
fram förslag till åtgärder som kan förstärka utvecklingsmiljön i Östersund. 
Arbetet skall vara avslutat i maj 1989. 
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3 .4 Regionalpolitiskt stöd till företagsutveckling 

Vid industriministerns anmälan till regeringen av förslag till proposition 
om regional utveckling och utjämning (prop. 1984/85: 115> våren 1985 

anförde han att det regionalpolitiska stödet till företagen borde utvecklas 

så att det inriktades på att: 
- ytterligare ta till vara olika regioners egna resurser, 

- ge ökade möjligheter att stödja företagsutveckling, produktutveckling, 

marknadsföring m. m. 

- ge utrymme för ökade insatser inom utbildningsområdet, 

- genomföras i en mer decentraliserad form och förenklas. 
Mot den bakgrunden beslöt riksdagen (AU 13. rskr. 354) om ett flertal 

förändringar av stödet. 

För att ta till vara olika regioners egna resurser har stödet sålunda i stor 

utsträckning kommit till användning för att exempelvis nyetablera företag. 
Av de företag som erhållit lokaliseringsstöd, investeringsbidrag eller of

fertstöd under de senaste åren har drygt en femtedel varit nyetablerade. 

Regionalpolitiskt utvecklingskapital infördes som en ny stödform för att 
ge ökade möjligheter att finansiera produktutveckling, marknadsföring och 
andra s. k. mjuka investeringar. T. o. m. den 30 juni 1988 har 86 företag 

beviljats denna form av stöd med sammanlagt 36 milj. kr. 

Exempel på regionalpolitiska insatser för att förstärka utvecklingsmiljön 

i svaga regioner är möjligheterna att lämna stöd till uppbyggnad av teknik

centra. T. o. m. november 1988 har regeringen lämnat lokaliseringsstöd till 

27 projekt med sammanlagt ca 140 milj. kr. Därtill kommer medel för 

utvecklingskostnader i verksamheten med ca 40 milj. kr. 
En ökad decentralisering och därmed förenkling av beslutsfattandet har 

skett, dels genom att regionalpolitiskt utvecklingskarital kan lämnas av de 
regionala utvecklingsfonderna, dels genom att beloppsgränsen för de inve

steringar till vilka länsstyrelsen kan lämna lokaliseringsstöd och investe
ringsbidrag har höjts. Den I juli 1988 höjdes beloppsgränsen för beslut om 
lokaliseringsstöd ytterligan:, så att länsstyrelsen numera kan besluta i 
ärenden där det totala kapitalbehovet i samband med investeringen uppgftr 
till högst 12 milj. kr. 

Fr.o. m. den I juli 1987 har också införts vidgade möjligheter att lämna 
stöd dels till företag inom den rrivata tjiinste- och servicesektorn. dels till 
affärsverk och urpdragsmyndigheter som bedriver konkurrensutsatt verk

samhet på marknadsmässiga villkor. Fr. o. m. den I juli 1988 är det vidare 

möjligt att bedriva alla former av stödberättigad verksamhet i lokaler som 
uppförs för uthyrning med hjälp av lokaliscringsstöd. Tidigare kunde stöd 

till sådana lokaler endast lämnas för industri-, industriliknande eller indu

striserviceverksamhet. 
Följande tabell visar beviljat lokaliseringsstiid. im·esteringsbidrag. re

gio11a/politiskt 11tvccklingskapital och o.f.{ertstiid. beräknad sysselsätl

ningsökning samt subvention per nytt arbetstillfälle under senare år. 
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Budgetår 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Antal arbetsställen 360 497 543 586 
Beviljat stöd 1milj. kr. I 

lokaliseringsbidrag m.m. 1 365,8 467,3 550,8 640,6 
lokaliseringslån 300, 7 195,2 183,0 264,2 

Summa 666,5 fHl2, 5 733,9 904.7 

Beräknad sysselsättnings-
ökning 2 l:l6 3 210 :3 533 3 287 
1varav kvinnor! 18091 Il 204 I 11 2631 il 2311 

Subvention per nytt 
arbetsti l lfällc 1tkr1" 151 135 137 165 

111 Inkl. investeringsbidrag, offertstöd och regionalpolitiskt 
utvecklingskapital. 

1987/88 

766 

1 001. 4 
276, 1 

1 277,5 

3 904 
tl 4281 

167' 

121 I beloppet ingår inte stöd till industrilokaler för uthyrning. 
131 Om lokaliseringsstöd på 215 milj. kr. som lämnats till Boliden 
Mineral AB inkluderas blir subventionen 222. 

Av sammanställningen framgår bl. a. att antalet företag som fått stöd har 
fortsatt att öka, att det totalt beviljade stödet under budgetåret 1987 /88 var 
högre än under de närmast föregående åren och att andelen lokaliseringsbi

drag har ökat. Den beräknade sysselsättningsökningen uppgår till ca 3 900 
personer, vilket är den högsta sedan budgetåret 1974/75. 

I likhet med tidigare budgetår har det mesta stödet lämnats till företag i 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

De branscher som erhållit det mesta stödet är metall- och verkstadsindu
strin, trävaruindustrin, uppdragsverksamhet och turistnäringen. Regering
en har, under förutsättning att riksdagen anslår erforderliga medel härför. 
överenskommit med Boliden Mineral AB om att staten skall medverka 
med 314 milj. kr. i lokaliseringsbidrag i samband med att bolaget investerar 
ca I 700 milj. kr. i 15 olika gruvprojekt i stödområdet och i Bergslagen. 
Härav har 215 milj. kr. beviljats under budgetåret 1987 /88. 

Den högsta genomsnittliga subventionen per nytt arbetstillfälle. 414 000 
kr. har lämnats i stödområde A. I övriga områden är subventionen betyd
ligt lägre. 

Närmare 80 % av antalet stöd beslut fattades av länsstyrelserna och de 
regionala utvecklingsfonderna. Övriga beslut fattades av statens industri
verk och regeringen. Länsstyrelserna beviljade stöd med totalt 400 milj. 
kr., vilket motsvarar cirka 31 % av det totalt beviljade stödet. 

Sysselsiittningsstöd lämnas per kalenderår för ett år i taget under högst 
sju år. För att få fullt stöd måste företagen öka sysselsättningen och 
bibehålla den nya sysselsättningsnivån under hela perioden. 

Av följande sammanställning framgår beviljat syssclsättningsstöd för 
åren 1983-1987 fördelat på antal arbetsställen. årsarbetskrafter samt be
viljat belopp. 

År 1983 1984 1985 1986 1987 1 

Antal arbetsställen 634 857 1 043 1 329 1 042 
Antal årsarbctskraftcr 5 150 6 034 7 76\J 9 164 6 711 
Beviljat belopp 1mi lj. kr. I 84, 7 J lfj, ;3 J(i9' 8 197, l 140,2 

I 11 Ytterligare beslut kommer att fattas för år 1987. 
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Ett företag kan erhålla både sysselsättningsstöd och annat regionalpoli- Prop. 1988/89: 100 
tiskt stöd i samband med sysselsättningsökning. Nettoeffekten av syssel- Bil. 12 
sättningsstödet har för budgetåret 1987/88 beräknats till ca I 200 nya ar-
betstillfällen. 

Jag bedömer att den delvis förändrade inriktningen av det regionalpoli
tiska stödet, tillsammans med den under senare år goda industrikonjunktu
ren, bidragit till att efte1frågan på stöd har ökat och att en större sysselsätt
ningsökning uppnåtts under senare år. 

Regeringen har. som jag tidigare nämnt, tillsatt en kommitte med uppgift 
att utreda regionalpolitikens inriktning m. m. Den kommer bl. a. att be
handla det framtida regionalpolitiska stödet till företagsutveckling och 
nyföretagande. I avvaktan på resultatet av utredningen vill jag nu inte 
föreslå några mer genomgripande förändringar av det regionalpolitiska 

stödet till företag. Följande förändringar bör dock enligt min mening ge
nomföras redan nu. 

Regionalpolitiskt stöd till turistverksamhet kan enligt riksdagens beslut 
lämnas endast i stödområde A och B samt, om det finns särskilda skäl. i 
primära rekreationsområden inom stödområde C. Marknaden för turism 
bedöms i dag som växande men är inte obegränsad. Om stöd lämnas till 
turistverksamhet i områden där det även finns goda möjligheter för annan 
verksamhet t. ex. industri, kan det innebära att turistunderlaget för anlägg
ningarna inom fjällområdena minskar så kraftigt att de inte blir lönsamma 
eller att det inte blir möjligt att där bygga ut turistnäringen. För att bibehål
la möjligheterna att skapa ny sysselsättning i de mest utsatta områdena bör 
regionalpolitiskt stöd till turistverksamhet därför fortsättningsvis begrän
sas till stödområdena A och B. Regeringen bör dock ha möjlighet att lämna 
stöd till de turistprojekt som den särskilde förhandlare, som regeringen 
tillsatt för att utveckla turistnäringen på Gotland, kan komma att föreslå. 

Riksdagen beslöt våren 1983, mot bakgrund av att det vid den tiden 
fanns outnyttjade lägenheter och ett samtidigt behov av lokaler för utbygg
nad av administrativ tjänsteproduktion i Malmfälten, att det under vissa 
förutsättningar skulle vara möjligt för regeringen att använda regionalpoli
tiskt stöd för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i Kiruna till 
kontorslokaler m. m. !AU 1982/83: 24 s. 33, rskr. 3()5) 

Det har hittills inte funnits anledning för regeringen att utnyttja denna 
möjlighet. Eftersom förutsättningarna på olika sätt har förändrats sedan 
1983, bl. a. är det numera möjligt att lämna lokaliseringsstöd även till 
kontorslokaler för uthyrning, föreslår jag att regionalpolitiskt stöd inte 
längre skall användas för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i 

Kiruna. 

3.5 Insatser i glesbygd 

Glesbygdsinsatserna utgör en betydelsefull del i den samlade regionalpoli
tiken och bör även fortsättningsvis inriktas på att ta till vara glesbygdens 
resurser och utvecklingsmöjligheter. Glesbygdsstöd lämnades under bud
getåret 1987/88 med 216 milj. kr., vilket var ca 60 milj. kr. mer än föregåen
de budgetår. 41 



Närmare 140 milj. kr. av glesbygdsstödet användes för att delfinansiera 
företagsinvesteringar i glesbygd. Det var drygt 1800 småföretag som fick 
denna form av stöd. Sysselsättningseffekten härav har beräknats till drygt 
1 500 personer. Till intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser 
OKS) lämnades bidrag med 31 milj. kr. Lika mycket lämnades som stöd till 
kommersiell service. Av dessa medel utgjordes merparten av investerings
stöd till ca 200 glesbygdsbutiker. Stöd till samhällelig service lämnades 
med 16 milj. kr. Jämfört med budgetåret 1986/87 har stödet till sysselsätt
ningsfrämjande företagsinvesteringar ökat kraftigt. men de beviljade be
loppen har ökat även för övriga stödformer. 

Eftersom glesbygdsstödet har visat sig vara ett effektivt och flexibelt 
system för att stärka sysselsättning och service i glesbygd. och den regio
nalpolitiska utredningen har i uppdrag att bl. a. överväga behovet av för
ändringar inom glesbygdspolitiken, föreslårjag inga ändringar i bestäm
melserna för glesbygdsstödet. 

Europarådet har tagit initiativ till en europeisk landsbygdskampanj i 
vilken Sverige deltar. Kampanjens syfte är att utveckla och skydda lands
bygden och dess kvaliteter. Hoten mot landsbygden i Europa är dels brist 
på utveckling med arbetslöshet och utflyttning som följd. dels ogenom
tänkt exploatering som förstör landsbygdens kulturhistoriska och miljö
mässiga värden. 

Glesbygdsdelegationen har regeringens uppdrag att genomföra kam
panjarbetet i Sverige och har tilldelats särskilda resurser för detta. Delega
tionen har ett nära samarbete med den Nationella Folkrörelsekommitten i 
kampanjarbetet under mottot "Hela Sverige skall leva!". Kommitten har 
fått statliga medel för sin medverkan i kampanjen. 

En viktig förutsiittning för en framgångsrik kampanj är att en lokal 
mobilisering kan åstadkommas. Viktiga medverkande är därvid föreningar 
och folkrörelser samt lokala och regionala organ. Det är i regionerna som 
de största ekonomiska resurserna för genomförande av ideer och förslag 
finns, exempelvis i form av länsstyrelsernas anslag för regionala utveck
lingsinsatser. I reglerings brevet för detta anslag för budgetåret 1988/89 har. 
liksom för budgetåret 1987/88. angetts att länsstyrelserna bör uppmärk
samma landsbygdskampanjen vid sin medelsfördelning. Med hjälp av des
sa medel har också redan många projekt kunnat genomföras. 

Kampanjarbetet för att främja ett bättre tillvaratagande och utvecklande 
av landsbygdens produktiva resurser är i full gång och har mött ett mycket 
stort gensvar. Över hela landet har studiecirkelverksamh~t genomförts 
med målet att ta fram lokala handlingsplaner för bygdens utveckling. En 
omfattande projektverksamhet pågår också i syfte att fånga upp och ge
nomföra ideer för bygdens utveckling. Det kan gälla sysselsättning, ser
vice. kultur. miljö, utbildning. infrastruktur etc. I flera projekt har också 
kvinnornas villkor i glesbygd uppmärksammats. 

Bland projekten märks också kooperativa satsningar. Intresset för att 
driva verksamheter med inriktning på handel, tillverkning och tjänster i 
kooperativ form har ökat. En naturlig del av det regionala utvecklingsarbe
tet bör vara att regionala organ medverkar även i projekt som främjar 
kooperativa initiativ. Sådana insatser bör samordnas med den verksamhet 
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som kooperativa rådet bedriver inom ramen för Kooperationens utveck
lingssystem. 

Landsbygdskampanjen kommer att avslutas under 1989. Regeringen är 
angelägen om att det engagemang och den framtidstro som nu finns. tas till 
vara så att målet nås att "Hela Sverige skall leva!". Många av de förslag 
till åtgärder som kampanjarbetet resulterat i har genomförts, eller bör 
kunna genomföras, med hjälp av de ordinarie medel som finns att tillgå på 
lokal. regional och central nivå. 

3.6 Åtgärder för att länka av expansionen i 
Stockholmsregionen 

Den kraftiga sysselsättnings- och befolkningstillväxten i storstadsregioner
na, och särskilt i Stockholmsregionen. innebär svårigheter att tillgodose 
arbetskraftsbehov. leder till bostadsbrist m. m., som motiverar ansträng
ningar att begränsa tillväxten. Samtidigt finns behov av att skapa nya 
arbetstillfällen bl. a. i stödområdena. Industridepartementet och statens 
industriverk bedriver därför en aktiv kontaktverksamhet riktad till privata 
tjänsteföretag med syfte att få till stånd en avlänkning av tillväxten inom 
tjänstenäringarna till bl. a. norra Sverige, Bergslagen. sydöstra Sverige och 
Gotland. 

Sedan hösten 1987 har en arbetsgrupp inom industridepartementet kon
taktat ett 60-tal större tjänsteföretag (banker, försäkringsbolag, finansbo
lag, konsultföretag m. fl.) inom Stockholmsregionen. Detta har hittills re
sulterat i att sju företag med hjälp av regionalpolitiskt stöd kommer att 
etablera ca 250 arbetstillfällen inom stödområden och i stödjepunkter i 
anslutning till dessa. Personalen som nyanställs kommer till övervägande 
del att utgöras av kvalificerade byggnads- och ADB-konsulter. 

Vid flera banker och försäkringbolag har kontakterna lett till att interna 
diskussioner och utredningar inletts beträffande möjligheten att förlägga 
centrala funktioner samt decentralisera verksamhet till stödområden. 

Arbetsgruppen planerar att ta kontakt med ytterligare närmare 50 
tjänsteföretag i Storstockholmsområdet. Jag har anledning att anta att även 
dessa kontakter kommer att leda till fortsatt avlänkning av tjänstenäringar
na från regionen. 

Enligt vad jag erfarit har även statens industriverk förstärkt sina resurser 
för att påverka lokaliseringen av tjänsteföretagen. Verket har genomfört en 
serie kunskapssymposier om tjänstesektorn med deltagare från företag. 
länsstyrelser och kommuner samt bedriver nu kontaktverksamhet riktad 
främst mot de mindre tjänsteföretagen i Stockholms län. 

Även sysselsättningen inom den statliga sektorn har utnyttjats för att 
skapa arbetstillfällen och bredda arbetsmarknaden i regionalpolitiskt prio
riterade orter och regioner. Regeringen uppdrog således i mars 1988 åt 
televerket och postverket att utreda förutsättningarna för att förlägga 
ytterligare verksamhet till Norrbottens län och föreslå vilka verksamheter 
som kan förläggas dit. Regeringen har senare uppdragit åt de båda verken 
att genomföra förändringar i enlighet med de förslag som respektive verk 
redovisat. Det innebär att televerket kommer att etablera ca 100 arbetstill-
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fällen inom nummerupplysningen i Gällivare och lika många arbetstillfällen 
vid ett ADB-center i Luleå. Inom postverket kommer ca 100 arbetstillfäl
len att lokaliseras till Kiruna. Av dessa avser ca 70 tjänster verksamhet 
inom postens frimärksavdelning och ca 30 verksamhet inom dataområdet. 

Vidare har beslutats att plan- och bostadsverket och kustbevakningens 
centrala organisation fr. o. m. den 1 juli 1989 skall lokaliseras till Karlskro
na. Sammantaget innebär detta att Karlskrona tillförs över 300 nya arbets
tillfällen. 

3.7 Internationellt regionalpolitiskt samarbete 

Ett omfattande internationellt regionalpolitiskt samarbete bedrivs. 
Det nordiska regionalpolitiska samarbetet omfattar gränsregionalt samar
bete, gemensamma stödordningar. utrednings- och utvecklingsarbcte, re
gionalpolitisk forskning samt informations- och erfarenhetsutbyte. 

Inom OECD bedrivs ett samarbete och etfarenhetsutbyte kring regional 
utvccklingspolitik. En del av arbetet utgörs av att fortlöpande beskriva 
regionalpolitikens inriktning i OECD-länderna. 

l det gällande arbetsprogrammet behandlas bl. a. betydelsen av tek
nikspridning, infrastruktur m. m. för den regionala utvecklingen. 

I Europarådets regi har bl. a. den europeiska landsbygdskampanjen 
bedrivits. 

Frågor om EG:s regional- och strukturpolitik och eventuella konsekven
ser för Sverige behandlas inom regeringskansliet inom en arbetsgrupp för 
industri- och regionalpolitik. 

De internationella frågorna behandlas mer utförligt i avsnitt 5. 
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4. Invandring 

Sverige och omvärlden 

Migration och befolkningsutveckling 

Invandringen till Sverige är en liten del av en världsomfattande process. Så 
har det historiskt sett alltid varit och kommer nog så att förbli. 

Efter folkomflyttningarna i andra världskrigets spår, följde en period 
under sent femtiotal och hela sextiotalet då invandringen till Sverige var 
starkt styrd av vårt behov av arbetskraft. 

Vi har sedan dess, accentuerat under åttiotalet. kunnat konstatera en 
ökande folkomflyttning av delvis annat slag. Från fattiga till mer utveckla
de länder, från Syd till Nord. Så länge den stora klyftan mellan mindre 
utvecklade länder och i-länderna på norra halvklotet består - eller i varje 
fall inte väsentligt minskas - kommer denna rörelse med all sannolikhet 
att fortsätta. En betydande del av denna migration är av flyktingkaraktär 
men en stor del är snarare ekonomiskt och/eller humanitärt betingad. 

En starkt bidragande faktor bakom dagens migrationsmönster är natur
ligtvis att vi lever i en krympande värld. Den snabba utvecklingen av 
kommunikationerna har minskat avstånden och ökat kunskapen om andra 
länder. En ytterligare bidragande orsak är självfallet de många interna och 
mellanstatliga konflikter. naturkatastrofer m. m. som inträffar framför allt i 
den tredje världens fattiga länder. 

Till följd av den liberalisering som nu sker i Östeuropa kan vi också 
konstatera en ökning i migrationen från Öst till Väst. Detta har redan 
märkts i ett antal länder i Centraleuropa men även i viss mån i Sverige, där 

en fortsatt ökning är att förvänta. 
Projektioner av befolkningsutvecklingen fram till år 2025 visar å ena 

sidan på en fördubbling av befolkningen i världen. å andra sidan på en 
minskning av Europas andel av denna befolkning till cirka en tjugondel, 
jämfört med en tiondel i dag. Det är mycket troligt att dessa förhållanden 
kommer att innebära ett ökande invandringstryck gentemot Europa och 
Sverige nästan oavsett vilken invandringspolitik som enskilda länder för. 

Det är däremot knappast troligt att länderna i Europa medvetet kommer 
att använda invandringen för att motverka den väntade befolkningsminsk
ningen. Migration kan och får inte heller ses som något långsiktigt alterna
tiv till nödvändiga ekonomiska framsteg i mindre utvecklade länder, var
ifrån många av dagens migranter kommer. 

Den bedömning som kan göras i dag är att vi får räkna med en invandring 
av oförminskad omfattning till vårt land. Huvudsakligen kommer den att 
bestå av personer med flyktingbakgrund eller som kommer att åberopa 
humanitära skäl, fattigdom, ekonomiskt förtryck eller helt enkelt en osäker 
framtid till stöd för att få bosätta sig här. Alltså en invandring som inte. 
som under tidigare decennier, är styrd av våra egna behov. Detta förhål
lande ställer och kommer att ställa särskilda krav på vårt samhälle och på 
politiken. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Flyktingsituationen 

Vi har under senare delen av 1970-talet och hela 1980-talet sett en ökning 
av antalet flyktingar. Antalet flyktingar i världen uppgår i dag till ca 15 
miljoner personer. I en del fall har det skett en positiv politisk utveckling 
så att flyktingar kunnat återvända till hemlandet, men samtidigt har nya 
flyktingskapande situationer utvecklats. 

Majoriteten av världens flyktingar kommer från och finns i länder i 
tredje världen - i Asien, Afrika och Latinamerika. De flesta mottagarlän
der accepterar sitt ansvar för att ge flyktingarna en fristad. Det finns 
emellertid ett antal länder, framför allt i Asien och södra och sydöstra 
Europa, som betraktar sig som transitländer och som därför bidrar till att 
flyktingar flyttar vidare i sökandet efter en fristad. 

Europa har under 1980-talet tagit emot f;tt växande antal asylsökande. 
År 1984 uppskattades det totala antalet asylsökande i Europa till ca 104 000 
personer. För år 1988 beräknas de uppgå till över 200000. 

Den största delen av de asylsökande kommer från utomeuropeiska län
der, även om under den senaste tiden antalet asylsökande från olika 
östeuropeiska länder har ökat kraftigt. 

Invandringen till Sverige speglar denna situation. Från att till största 
delen ha varit en nordisk företeelse är det i dag personer från utomeurope
iska länder som dominerar invandringen till Sverige. Den består huvudsak
ligen av flyktingar eller personer med flyktingliknande bakgrund samt 
anhöriga. Sverige tar i dag emot det största antalet asylsökande, räknat per 
capita, av alla länder i Europa. 

Mot den bakgrund som här tecknats är det självklart att svensk politik, 
vare sig det gäller migrationspolitik i allmänhet eller asyl- och flyktingpoli
tik, måste ta sin utgångspunkt i den internationella verklighet, som vi är en 
del av. Som vi är beroende av. Ett väsentligt inslag i denna politik måste 
vara ett väl utvecklat internationellt samarbete. En samlad presentation av 
detta internationella samarbete lämnas i särskilt avsnitt. 

Utvecklingen av invandringen till Sverige 

Invandringen till Sverige har fortsatt att öka under år 1988. Enligt prelimi
nära beräkningar har ca 43 100 utländska medborgare invandrat. Invand
ringen fortsätter att ligga på samma nivå som under 1970-talet eller t. o. m. 
något högre, efter en kraftig nedgång i början av 1980-talct. Ökningen 
beror väsentligen på den utomnordiska invandringen. Utvandringen av 
såväl nordiska som utomnordiska medborgare ligger i jämförelse med år 
1987 på oförändrad nivå. Invandringsövcrskottet av utländska medborgare 
under år 1988 var preliminärt 31 100 personer, vilket innebär ungefär 5 600 
personer fler än år 1987. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden 
framgår av följande tabell (siffrorna är avrundade): 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 

Invandringen av utländska medborgare åren 1979--1988 

År Invandring Utvandring Invandringsöverskott 

Totalt Nordiska övriga Totalt Nord.i ska Ö>Tiga Totalt Nordiska Övriga 
med- med- med- med- med- med--
borgare borgare borgare borgare borgare borgare 

1979 32 400 16 400 16 000 16 300 10 700 5 600 lG 100 5 700 10 400 
1980 34 400 16 300 18 200 20 800 13 600 7 200 13 700 2 600 11 000 
1981 27 400 10 000 17 400 20 800 15 :mo 5 500 6 600 -5 300 11 900 
1982 25 100 7 300 17 800 19 900 14 500 5 400 5 200 -7 200 12 400 
1983 22 300 7 400 14 900 17 400 12 000 5 400 4 900 -4 600 9 500 
1984 26 000 8 400 17 600 14 600 10 000 4 600 11 400 -1 600 13 000 
1985 27 900 8 400 19 500 14 000 9 200 4 900 13 900 - 800 14 700 
1986 34 000 8 900 25 200 15 400 8 700 6 600 18 600 200 18 600 
1987 37 100 8 900 28 100 11 600 8 100 3 500 25 500 800 24 700 
198811)43 100 11 100 32 000 12 000 8 400 3 600 31 100 2 700 28 400 

111 Preliminär beräkning 

Invandringen från Finland har varit i stort sett oförändrad och uppgick 
år 1988 enligt preliminära uppgifter till 5 300 personer, vilket var ca 500 fler 
än år 1987. Utvandringen till Finland var också ca 5 300 personer. Netto
invandringen från Norden blev totalt 2 700 personer. 

Den ökade invandringen fr. o. m. år 1984 av utomnordiska medborgare 
sammanhänger som nämnts med en ökande invandring av flyktingar eller 
personer med flyktingliknande bakgrund från Asien. Den största enskilda 
invandrargruppen under år 1988 var iranierna, ca 7 500 personer. 

Antalet utlänningar som kommit till Sverige på egen hand och sökt asyl 
har sedan år 1985 varit väsentligt större än tidigare under 1980-talet. Detta 
gällde även år 1988. Samma utveckling kan för övrigt konstateras i stora 
delar av Västeuropa, även om några länder noterat en nedgång. Det totala 
antalet asylsökande under år 1987 var ca 18 000 personer inkl. medföljande 
barn. Under år 1988 har omkring 19000 utlänningar, inkl. barn, sökt asyl. 
Totalt sett har det största antalet asylsökande under åren 1985-1988 
kommit från, i tur och ordning, Iran, Chile, Etiopien, Libanon. Polen och 
Irak. Under år 1988 har antalet asylsökande irakiska medborgare ökat 
medan antalet etiopiska och chilenska medborgare minskat något. 

Ca 15 000 personer, inkl. barn, beräknas under år 1988 ha fått uppehålls
tillstånd som flyktingar, krigsvägrare, av flyktingliknande skäl eller på 
humanitära grunder. Bland dem som erhållit tillstånd under år 1988 finns 
såväl sådana personer som kommit till Sverige och sökt asyl under detta år 
som sådana som anlänt under tidigare år och fått sina ärenden avgjorda 
först under år 1988. Antalet personer som årligen fått stanna av politiska 
eller humanitära skäl har successivt ökat sedan år 1984. Då omfattade 
dessa grupper tillsammans ca 7 600 personer. Årssiffran för uppehållstill
stånd till nära anhöriga har under perioden 1984 - 1987 ökat från ca 7 900 
till ca 12400. År 1988 beräknas den uppgå till ca 14000. 47 



Under år 1988 fick sammanlagt ca 230 personer tillstånd att invandra av Prop. 1988/89: 100 
arbetsmarknadsskäl. Bil. 12 

År 1987 fick ca 20 000 utlänningar svenskt medborgarskap. Vid ingången 
av år 1988 var 401 000 utländska medborgare bosatta i Sverige, vilket var 
ungefär 10 000 personer fler än ett år tidigare. Av de utlandsfödda invånar
na i Sverige var 54% svenska medborgare och 46% utländska medborgare. 

Invandrings- och flyktingpolitiken 

Tre huvudprinciper utmärker den svenska invandrings- och flyktingpoliti
ken: nordiska medborgares fria rörlighet inom Norden, en reglerad invand
ring vad avser utomnordiska medborgare. en ambitiös flyktingpolitik. Som 
nämnts består invandringen till Sverige i dag till största delen av utomnor
diska medborgare. De två största grupperna är dels flyktingar eller perso
ner som tillåts stanna här av flyktingliknande skäl, dels anhöriga till i 
Sverige bosatta personer. I det senare fallet rör det sig oftast om personer 
som ingår äktenskap med en i Sverige bosatt svensk eller utländsk medbor
gare. Härutöver förekommer en viss invandring av adoptivbarn och en 
mycket begränsad arbetskraftsinvandring. 

Hjälpen till flyktingarna i de länder i tredje världen, som får ta emot 
många flyktingar, utgör fortfarande en primär uppgift inom ramen för den 
svenska flyktingpolitiken. Flyktinghjälpen förmedlas huvudsakligen ge
nom FN: s flyktingkommissarie (UNHCRJ, FN: s hjälporganisation för 
palestinaflyktingarna <UNRWA) och vissa andra FN-organ samt via inter
nationella och nationella frivilliga organisationer. Sveriges samlade bidrag 
för kalenderåret 1987 till flyktingar och hemlösa världen över uppgick till 
över 650 milj. kr. 

Sedan år 1976 har Sverige årligen haft en flyktingkvot på ca I 250 

personer. Detta gällde även budgetåret 1987/88. Den alldeles övervägande 
delen av kvotflyktingarna kom då från länder i Asien och, i någon mån. 
från Latinamerika. 

Även för budgetåret 1988/89 gäller en flyktingkvot om I 250 personer. 
Inriktningen för inm:varande budgetår h<ir av regeringen fastställts till att i 
första hand avse flyktingar från länder i sydvästra Asien. Vidare bör 
överföring ske av flyktingar från länder i Central- och Sydamerika samt i 
viss utsträckning från Sydostasien. I enstaka fall får flyktingar föras över 
från övriga delar av världen. Inom ramen för kvoten beräknas också ett 
mottagande av ca 50 handikappade och tortyroffer, vilka skall kunna få 
tillfredsställande vård i Sverige. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag resurser för insatser av samma 
omfattning. 

En mer detaljerad redovisning av den samlade svenska flyktingpolitiken 
lämnades i april 1988 i regeringens skrivelse till riksdagen (1987/88: 157) om 
flyktingpolitiken. 
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Kortare väntetider i utlänningsärenden; mottagande av 
flyktingar 

Allmänt 

Några av huvudproblemen inom invandrar- och flyktingpolitiken kan sam
manfattas i tre punkter: 
- Det tar för lång tid att utreda. handlägga och fatta beslut i utlännings

ärenden: beslut om avlägsnande verkställs inte tillräckligt snabbt. 
- Det tar för lång tid innan den som fått tillstånd att stanna i landet kan tas 

emot i en kommun. 
- Det tar för lång tid efter bosättningen innan invandrare och flyktingar 

kan få ett arbete och en egen försörjning. 
Problemen kan inte lösas enbart med statliga åtgärder. En framgångsrik 

invandrar- och flyktingpolitik är en angelägenhet för många: riksdag och 
regering, centrala ämbetsverk och deras regionala och lokala företrädare, 
kommunerna, frivilliga organisationer, alla de som blir nyanlända flykting
ars och invandrares medmänniskor. Statsmakternas bidrag till att lösa de 
problem som jag nu sammanfattat i de tre punkterna är flera. 

Efter förslag av regeringen i 1988 års kompletteringsproposition beslöt 
riksdagen att ge statens invandrarverk vidgade och delvis nya möjligheter 
att åstadkomma ytterligare mottagningserbjudanden från kommunerna. I 
samma proposition föreslog regeringen flera särskilda insatser inom ar
betsmarknadspolitiken, i syfte att underlätta invandrares och flyktingars 
väg in i arbetslivet. Riksdagen beslöt i enlighet därmed. 

Arbetet med att främja flyktingars och invandrares möjligheter att få 
arbete och att den vägen förmå kommunerna att ta emot fler flyktingar 
fortsätter. Senast har detta kommit till uttryck i regeringens proposition 
( 1988/89: 47) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder tidigare i höst. Jag 
återkommer särskilt till arbetsmarknadsfrågorna längre fram. 

Åtgärder för kortare väntetider i asylärenden 

Jag har i flera sammanhang framhållit vikten av att komma till rätta med de 
långa handläggningstiderna i asylärenden. För asylsökande är det oerhört 
påfrestande att under lång tid få vänta på beslut. De långa väntetiderna i 
dag går knappast att förena med kravet på rättssäkerhet. Nuvarande kost
nader för uppehälle, sjukvård och andra åtgärder för asylsökande kan 
minskas avsevärt med kortare väntetider. Långa väntetider motverkar och 
fördröjer en framgångsrik integration för de asylsökande som får stanna i 
landet. 

Det översynsarbete inom invandrings- och flyktingpolitiken som inled
des år 1987 syftar primärt till att radikalt förkorta handläggningstiderna i 
utlänningsärenden. Arbetet har varit uppdelat i fyra delar: 
- en huvudsakligen teknisk översyn av utlänningslagstiftningen 
- utredning om nya rutiner för handläggningen av asylärenden 
- översyn av organisationen vid statens invandrarverk 
- ny ordning för bistånd åt asylsökande under väntetiden. 

Den sistnämnda delen av arbetet har redan resulterat i riksdagsbeslut 

4 Rihdagen 1988189. I sam/. Nr. 100. Bilaga 12 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 12 
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och ny lagstiftning ijfr. prop. 1987/88:80. SfU 17. rskr. 160. SFS Prop. 1988/89: 100 
1988: 156). I övriga tre delar bereds nu tre sinsemellan sammanhängande Bil. 12 
betänkanden: om reviderad utlänningslagstiftning <SOU 1988: I). om nya 
rutiner för hanteringen av asylärenden (SOU 1988: 2) och om en ny organi-
sation för statens invandrarverk (slutrapport i juli 1988 från särskild utre-
dare). 

Regeringens ställningstagande till de tre nu aktuella betänkandena sker 
mot bakgrund bl. a. av det beslut som riksdagen fattade under våren 1988 

med anledning av regeri;igens förslag rörande principerna för en ny organi
sation för statens invandrarverk (prop. 1987/88: 158, SfU 28. rskr. 339). 

Riksdagen har där upphävt sitt beslut från år 1975 (prop. 1975: 26, InU 6, 

rskr. 160) om invandrarverkets nuvarande organisation och ställt sig bak
om principerna för en ny verksorganisation. 

Ett förslag till ny utlänningslag remitteras genom beslut av regeringen 
denna dag till lagrådet. Jag räknar med att återkomma till regeringen i 
ärendet snarast efter årsskiftet 1988-1989. när lagrådets yttrande förelig
ger. Siktet är inställt på att den nya lagen skall träda i kraft den I juli 1989. 

Regeringen kommer senare i dag - med ledning i riksdagens nyss 
nämnda principbeslut och med stöd av vcrkslcdningsbeslutct - att fatta 
beslut om invandrarverkets nya organisation. Regeringen har tidigare. den 
6 oktober 1988, beslutat om lokalisering m. m. av de utredningsslussar och 
regionkontor som ingår i den nya organisationen. 

Frågorna om organisation och rutiner som sådana behöver alltså inte 
underställas riksdagen ytterligare. Däremot påverkar de naturligtvis beho
vet av resurser för både polisen i dess roll som utredare i utlänningsären
den, för statens invandrarverk och för arbetsmarknadsdepartementet. så
som ansvarigt för beredningen av överklagningsärenden. Jag har i fråga om 
polisens roll samrått med chefen för civildeparti.:mentet. Såvitt gäller ar
betsmarknadsdepartementet hänvisar jag till vad arbetsmarknadsminis
tern, i egenskap av departementschef. föreslår. 

De förändringar. som innefattas i den genomgripande omstrukturering 
som nu genomförs, blir mest kännbara för invandrarvcrket. Underlaget för 
en bedömning av resursbehoven är här ännu inte så genomarbetat. att det i 
dag kan läggas till grund för förslag avseende statsbudgeten för budgetåret 
1989/90. Jag avser därför att före den 25 februari 1989 återkomma till 
regeringen i de delar som direkt berörs av ett nytt arbetssätt och en ny 
organisation. Anslagen för invandrarverkets centrala och regionala förvalt
ning och för förläggningsverksamheten förs därför tills vidare upp med 
oförändrade belopp. 

Den förändring som nu är på väg för invandrarverket förutsätter att den 
gällande anslagsstrukturen anpassas. Jag återkommer hiirtill i det följande. 

Mottagande av flyktingar i Sverige 

Kommunernas mottagande av asylsökande och flyktingar har ökat för 
varje år. Under år 1985 mottogs ca 14000 flyktingar och asylsökande i 137 

kommuner med vilka invandrarverket träffat överenskommelse. Under år 
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1986 tog 197 kommuner emot ca 14 700 flyktingar och asylsökande. Ar 
1987 togs ca 18000 flyktingar emot i 245 kommuner. För åren 1988 och 
1989 har invandrarverkct hittills slutit avtal med 264 respektive 255 kom
muner. Antalet avtalade platser för dessa år är 16 712 respektive 16 592. 

Trots kommunernas stora insatser finns det alltjämt ett mycket stort 
behov av ytterligare kommunplatser för flyktingmottagningen. Antalet 
personer som vistas på förläggningar är i dag ca 13 000. Knappt 3 000 av 
dessa har redan fått uppehållstillstånd. Därutöver finns det ca I 100 asylsö
kande i kommunerna som väntar på en plats på en förläggning. 

En av anledningarna till att så många personer med uppehållstillstånd 
blir kvar på förläggningarna är kommunernas svårigheter att få fram bostä
der. I syfte att bidra till en ökning av det kommunala flyktingmottagandet 
och en minskning av antalet personer med uppehållstillstånd vid invand
rarverkets förläggningar har invandrarverket, som redan nämnts. fått vid
gade möjligheter att försöksvis ge kommunerna viss ersättning för kostna
der för genomgångsbostäder för flyktingar med uppehållstillstånd. Det är 
för tidigt att dra slutsatser av försöksverksamheten. Jag vill emellertid 
betona att det inte är meningen att sådana tillfälliga lösningar skall bli 
permanenta. Målsättningen måste vara att flyktingen så snart som möjligt 
får en permanent bostad. 

På längre sikt finns det bara ett verkningsfullt sätt att undanröja detta 
hinder, nämligen att öka bostadsbyggandet. Kommunerna måste kontinu
erligt räkna med invandringen som en faktor i sina bostadsbyggnadsplaner. 
Det byggs nu långt fler lägenheter än för någ:-a år sedan. Bostadsbyggandet 
ökade med 32 % under januari-september 1988, jämfört med samma peri
od 1987. Under januari-september 1988 påbörjades nybyggnad av hus 
med sammanlagt 34 300 lägenheter. 

lnvandrarverkets nya organisation, med bättre förutsättningar för nära 
kontakter mellan verket och kommunerna. bör stärka verkets möjligheter 
att bistå kommunerna i deras mottagande och därmed göra det möjligt för 
kommunerna att ta emot fler flyktingar. 

Det system som sedan den 1 januari 1985 finns för ersättningar till 
kommunerna <SFS 1984: 683) kan bli effektivare och rättvisare och därmed 
mer attraktivt från kommunal utgångspunkt. utan att det leder till statsfi
nansiellt oacceptabla konsekvenser. Inom regeringskansliet pågår med 
detta syfte en översyn av gällande ordning för ersättningar till kommuner
na. 

Resursbehovet för ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
beräknas uppgå till drygt 1.9 miljarder kr. Kostnaderna för förläggnings

verksamheten under budgetåret 1989/90 kan beräknas först i samband med 
bedömningen i stort av resursbehoven för den nya organisationen. 

Invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden 

Invandrarnas och flyktingarnas situation på arbetsmarknaden är väsentligt 
·sämre än för svenskar. Arbetslösheten för utländska medborgare var enligt 
1987 års medeltal 4.4% att jämföra med 1.9')( för svenska medborgare. 
Utländska medborgare har även ett relativt lågt arbetskraftsdeltagande: 

74 % mot 83 % för svenska medborgare. 

Prop. 1988/89: IOO 
Bil. 12 
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Samtidigt har bristen på arbetskraft markerats allt tydligare under det 
senaste året. Bland invandrare och flyktingar som har svårt att få arbete 
finns en betydande arbetskraftsreserv. Den nuvarande efterfrågan på ar
betskraft måste nu utnyttjas för att hjälpa arbetssökande invandrare som 
har svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknaden. 

Regeringen har mot den bakgrunden vid flera tillfällen framhållit att 
motiv saknas för import av arbetskraft i större skala. Inte heller finns det 
tillräckliga skäl att införa en rätt att arbeta för den som fortfarande väntar 
på myndigheternas besked i fråga om uppehållstillstånd. 

Regeringen har vid flera tillfällen under året markerat vikten av att man 
ger prioritet åt flyktingar och invandrare inom arbetsmarknadspolitiken, så 
att de snabbast möjligt kommer ut i arbete. 

Genom riksdagens beslut med anledning av 1987-1988 års komplette
ringsproposition fick invandrarverket ökade möjligheter att ge särskilda 
bidrag till kommunerna för insatser av projektkaraktär, som bidrar till att 
flyktingar snabbare kan få en egen försörjning. 

Sedan den I juli 1988 pågår i detta syfte en försöksverksamhet under 
AMS ledning med förhöjt rekryteringsstöd till arbetsgivare som anställer 
flyktingar och invandrare. En del av arbetstiden skall användas för att 
förbättra kunskaperna i svenska. Försöksverksamheten koncentreras 
främst till Stockholmsområdet, Malmö, Norrköping, Södertälje och Öreb
ro. Den kommer att utvärderas av AMS. 

Efter förslag i regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska 
åtgärder (prop. 1988/89: 47) hösten 1988 kommer ambulerande arbetsför
medlingar att organiseras, för att underlätta för flyktingar att snabbt få ett 
arbete så snart deras uppehålls- och arbetstillstånd är klart. De ambuleran
de arbetsförmedlingarna kommer att arbeta i direkt anslutning till flykting
förläggningar. Vidare får arbetsmarknadsinstituten, som har en stor erfa
renhet av att arbeta med flyktingar och invandrare, förstärkta resurser. 
Resursförstärkningen skall utnyttjas så att invandrare och flyktingar får en 
bättre förankring på arbetsmarknaden. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet föreslår fortsatta förstärk
ningar av insatserna för invandrare och flyktingar under budgetåret 
1989/90. Det gäller både aktiv arbetsförmedling och särskilda stödåtgärder 
via arbetsmarknadsinstituten för invandrare med svårigheter på arbets
marknaden. De samlade insatserna föreslås få kosta 83 milj. kr. 

I anslutning till de åtgärder som föreslagits i regeringens proposition om 
vissa ekonomisk-politiska åtgärder, har jag tillsatt en särskild arbetsgrupp 
med uppgift att undersöka hur man kan organisera meningsfull verksamhet 
för asylsökande under den tid de väntar på besked i tillståndsfrågan. 
Arbetet skall ske skyndsamt och avrapporteras snarast möjligt efter års

skiftet 1988-89. 
Tillsammans med delegationen för invandrarforskning <DEIFO) har ar

betsmarknadsdepartementet under hösten inlett ett arbete som syftar till 
att öka och bredda kunskaperna om flyktingars och invandrares situation 
på arbetsmarknaden. Försök görs här att utveckla en metodik för att 
kontinuerligt inhämta säkrare kunskap och bättre planeringsunderlag än 

hittills. 
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Svenska för invandrare m. m. 

Undervisningen i svenska för invandrare (sfi) reformerades år 1986. En 
utlänning som nyligen anlänt till Sverige ges möjligheter till i genoms~itt 
700 timmars utbildning. Kommunerna har ansvaret för den grundläggande 
undervisningen (grund-sfi) om 400 eller 500 timmar i genomsnitt. Under
visningen ges på deltid. Påbyggnadsundervisningen (påbyggnads-sfi) er
bjuds genom studieförbunden eller inom arbetsmarknadsutbildningen. I 
det senare fallet sker detta i anslutning till planerad yrkesutbildning. Sär
skilda övergångsbestämmelser gäller för de invandrare som kommit till 
Sverige före år 1985. 

Medel till grund-sfi och påbyggnads-sfi genom studieförbunden anvisas 
över åttonde huvudtiteln. Invandrare som saknar eller har bristfälliga 
färdigheter i att läsa och skriva på sitt eget språk förutsätts få sin grund-sfi 
inom ramen för grundvux. Undervisning i svenska som andraspråk erbjuds 
inom komvux. 

När det nuvarande sfi-systemet infördes utgick man från att grund-sfi 
inte skulle behöva ges på flyktingförläggningarna utan först i den kommun 
där flyktingen eller asylsökanden togs emot. Däremot kunde svenskunder
visning i andra former ges inom ramen för fritidsverksamheten på förlägg
ningarna. Sådan undervisning har också förekommit i varierande utsträck
ning. Fr. o. m. den I juli 1988 bedrivs svenskundervisning på förläggningar
na som uppdragsutbildning i huvudsak enligt läroplanen för grund-sfi. Den 
skall läggas upp så att senare deltagande i kommunal grund-sfi underlättas. 
Undervisningen omfattar 20 timmar i veckan och bekostas av staten via 
invandrarverket. 

Förbättringar av sfi-systemet har successivt genomförts. Bl. a. har stats
bidraget nyligen reviderats. Jag har erfarit att skolöverstyrelsen inlett en 
utvärdering av de erfarenheter som vunnits under de drygt två år som gått 
sedan reformen. 

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism; 
opinions bildning 

En undersökning från år 1987 visar att den svenska befolkningens inställ
ning till invandrare sedan slutet av 1960-talet har utvecklats i riktning mot 
större tolerans. Trots detta förekommer dock främlingsfientliga stämning
ar i Sverige. Sådana tendenser måste motarbetas. Det är en ytterst angelä
gen uppgift att bekämpa alla uttryck för rasism och främlingsfientlighet. En 
klar demonstration av regeringens ambitioner är det arbete som sedan 
hösten 1987 görs av den särskilda kommissionen mot rasism och främlings
fientliget. 

Kommissionens uppgift är att pröva vilka ytterligare åtgärder som bör 
vidtas för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt att stimulera 
till sådana åtgärder. En stor del av dess arbete har avsett informationsin
satser av olika slag. bidrag till projekt och insatser av olika grupper och 
organisationer. som kan engageras i arbetet. För dessa ändamål har 12 
milj. kr. ställts till förfogande. 
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Kommissionen börjar nu närma sig slutet av sitt arbete. En rapport med 
förslag kommer i början av år 1989. I avvaktan härpå föreslås i det följande 
en viss förstärkning av invandrarverkets medel för projektbidrag, bl. a. i 
syfte att kunna föra vidare en del av de initiativ som kommissionen bidragit 
till. 

En framgångsrik kamp mot rasism och främlingsfientlighet är en angelä
genhet för många: de politiska partierna, kommunerna, folkrörelserna och 
alla de som blir flyktingarnas och invandrarnas medmänniskor. Toleransen 
och förståelsen måste komma underifrån och jag är övertygad om att den 
också finns förankrad i de breda folklagren. Vad det gäller är att tydliggöra 
den. Lyfta fram den som motvikt till det högröstade fåtal som för rasis
mens och främlingsfientlighetens talan. 

lnvandrarverket arbetar sedan många år tillbaka med att genom påver
kan långsiktigt förbättra etniska relationer. I detta arbete spelar samarbetet 
med skolan en stor och viktig roll. I många skolor använder man material 
om utvandringsländer och om invandrargrupper i Sverige. som tagits fram 
av verket. Ett viktigt initiativ är nu skolöverstyrelsens arbete för en inter
nationalisering av skolan. Utbildningsministern har tidigare i dag föreslagit 
insatser i syfte att stärka detta arbete. 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering <DOJ har varit verksam se
dan den I juli 1986. Hans arbete har mötts med stort intresse. Ombuds
mannens verksamhet har varit inriktad på att genom olika åtgärder motver
ka etnisk diskriminering i arbetslivet och på andra områden. 

Avsikten var att verksamheten skulle utvärderas under budgetåret 
1988/89. Ombudsmannens arbete har under år 1988 varit nära kopplat till 
den expertgrupp som biträtt kommissionen mot rasism och främlingsfient
lighet. Erfarenheterna från det arbetet har i sin tur stor betydelse för DO: s 
verksamhet. En utvärdering efter bara två verksamhetsår kunde dessutom 
ge osäkra resultat och jag föreslår därför att verksamheten fortsätter som 
hittills under hela budgetåret 1989/90. Den aviserade utvärderingen bör 
påbörjas våren 1989. Resultatet kan då läggas till grund för beslut om 
verksamheten fr. o. m. budgetåret 1990/91. 

Som invandrarminister disponerar jag sedan ett par år tillbaka ett sär
skilt anslag för opinionsbildande verksamhet. Det används för att stödja 
kunskapsspridning och opinionsbildning samt aktiviteter som bl. a. kan 
öka folkrörelsernas engagemang i de här frågorna. 

I sådant syfte och för att ge aktuell översikt om den nuvarande invand
ringens sammansättning och utvecklingen på området. har arbetsmark
nadsdepartementet gett ut skriften "Svensk invandrar- och flyktingpoli
tik". Boken har tryckts i en upplaga om 60 000 exemplar och spritts gratis 
till skolor. utbildningsinstitutioner, organisationer och andra intresserade. 
Det har visat sig att behovet och intresset för ökad kunskap om flykting
och invandrarfrågor är stort. 

Utgivningen av boken har finansierats genom det nämnda anslaget för 
information och opinionsbildande verksamhet. Medel föreslås även för 
nästa budgetår. Utvecklingen får visa i vilken utsträckning även en del av 
dessa kan användas för att föra vidare initiativ som satts igång av kommis
sionen mot rasism och främlingsfientlighet. 
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Återvandring 

De flesta flyktingar har en dröm om att en gång kunna återvända till sitt 
hemland. Förhållandena i flyktingarnas ursprungsländer och flyktingarnas 
personliga situation i exillandet har dock lett till att flyktingar kommit att 
återvandra bara i mycket begränsad omfattning. Inget tyder på att någon 
avsevärd förändring kommer att ske härvidlag. Erfarenheter visar emeller
tid. att de flyktingar som under exiltiden lyckats finna sig väl till rätta har 
de bästa förutsättningarna för en framgångsrik återvandring. ' 

Frågan om svenska insatser för återvandrande flyktingar har under 
senare år blivit alltmer aktuell. En särskild arbetsgrupp inom arbetsmark
nadsdepartementet lade i april 1988 fram rapporten (Os 1988: 33) "Åter
vandringsfrågor - en genomgång". Arbetet har skett efter kontakter med 
invandrar- och flyktingorganisationer och med organisationer som arbetar 
med och för återvandrare. 

Efter att ha tagit del av arbetsgruppens förslag och de synpunkter som 
därefter framförts på förslaget, menar jag att insatserna på detta område 
bör bygga på följande utgångspunkter. 
- All återvandring skall självfallet vara frivillig. Omfattande ekonomiska 

bidrag till återvandrare skulle kunna uppfattas som påtryckningar för att 
förmå dem att lämna Sverige. 

- En inriktning på en positiv integration i Sverige ger flyktingen bästa 
möjliga förutsättningar för framtiden, vare sig han stannar i Sverige eller 
väljer att återvandra. En god invandrarpolitik blir därigenom också en 
god återvandrarpolitik. 

- En återvandring bör vara noga planerad och förberedd. Att försöka med 
en återvandring och misslyckas blir ett ytterst kännbart bakslag. Bety
delsen av att ha en ordnad tillvaro i Sverige bakom sig blir då ännu 
tydligare. 

- Det stöd som lämpligen kan ges - på individuell basis - åt flyktingar 
som har återvandrat bör ses som en del av det svenska humanitära 
biståndet. 
Med dessa utgångspunkter bör en svensk återvandrarpolitik. enligt min 

mening, ha följande inriktning. 
Nyanlända flyktingar bör tidigt förmås att inse betydelsen av att planera 

för en tillvaro i Sverige, när det t. ex. gäller arbete, studier och kunskaper i 
svenska språket. Det är därför viktigt att personal som arbetar med flyk
tingar, t. ex. vid flyktingförläggningar och arbetsförmedlingar liksom i 
skolor. själva har denna insikt. Flyktingars egna organisationer har en 
viktig uppgift att sprida egna erfarenheter om exil och fttervandring. 

Återvandringen bör alltså vara väl planerad och förberedd. Planeringen 
måste förstås i första hand göras av flyktingen själv och hans familj. Jag vill 
också peka på den viktiga roll som många enskilda organisationer spelar 
för att förbereda flyktingar för återvandringen. Bl. a. för att möjliggöra för 
sådana organisationer att i ökad omfattning arbeta för att hjälpa återvand
rare, kommer jag i det följande att föreslå en ökning av de medel som står 
till invandrarverkets förfogande till avgränsade projekt. 

Återresebidrag skall, liksom hittills. kunna utgå efter individuell pröv- 55 



ning för att ersätta kostnader för resa, uppehälle under resan samt vissa Prop. 1988/89: 100 
transporter. Bidragsbeloppen i den förordning (1984: 980) som reglerar Bil. 12 
bidragsgivningen kommer att anpassas till dagens kostnadsnivå. Bidrag 
bör inte heller fortsättningsvis utgå till flyktingar som har fått svenskt 
medborgarskap. 

Sverige bör vidare på sätt som hittills med biståndsmedel stödja program 
för flyktingar som har återvandrat. Jag utgår från att de behov som förelig
ger så långt möjligt beaktas inom beredningen för humanitärt bistånd. 
Biståndsministern kommer, efter samråd med mig, inom kort att ta initiativ 
i syfte att tillföra beredningen ytterligare migrationspolitisk sakkunskap. 

I vissa situationer kan åtcrvandringen till enskilda länder komma att öka 
väsentligt. Det kan då finnas särskilt stora behov av information om 
förhållandena i ursprungsländerna. Invandrarverket bör få i uppdrag att 
närmare utreda förutsättningarna för att ge återvandrande flyktingar sådan 
information genom förmedling av svensk myndighet eller på annat sätt. 
Invandrarverket bör vidare få i uppdrag att tillsammans med studieförbund 
och flyktingorganisationer medverka till att ytterligare underlag tas fram 
till studiecirkelmaterial om exilens villkor och återvandring. 

Inom ramen för Sveriges deltagande i internationellt samarbete bör 
återvandringsfrågor även i fortsättningen ges stor uppmärksamhet. 

Flyktingbarn 

I den flyktingpolitiska debatten har under senare år flyktingbarnens situa
tion ofta varit ett ämne för diskussion. De upplevelser många flyktingbarn 
utsatts för - före, under och efter flykten - medför att de ofta är i behov 
av särskilda insatser på olika områden för att beredas likvärdiga möjlighe
ter som övriga barn. 

Särskilda insatser görs redan i dag för flyktingbarn och barn till asylsö
kande - av statliga myndigheter som socialstyrelsen och invandrarverket, 
av kommuner och landsting och av frivilliga organisationer som Rädda 
barnen och Röda korset. 

Socialstyrelsen har i en rapport den I augusti 1988 "Flyktingbarns 
behov av stödinsatscr från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården" 
lämnat er bred redovisning av vad som är känt om psykiska och sociala 
svårigheter hos flyktingbarn och deras familjer. Rapporten speglar också 
vad som görs och vissa behov av ytterligare åtgärder härvidlag. 

Jag vill här, efter samråd med chefen för socialdepartementet, redovisa 
hur jag ser på flyktingbarnens situation, på vidtagna åtgärder och på vad 
som görs och vad som eventuellt behöver förbättras. 

Det är de enskilda kommunerna och landstingen som ansvarar för att 
flyktingbarn ges de stödinsatser och den undervisning som de behöver. 
Detta är en given utgångspunkt. I det arbete som utförs på kommunalt plan 
bör socialstyrelsens rapport kunna vara av stort värde som inspirationskäl
la och vägledning. 

Inledningsvis vill jag här beröra situationen för barn som väntar på 
beslut i asylärenden. Barnens vårdnadshavare utfrågas numera regelmäs
sigt om barnens förhållanden i samband med utredningen i tillståndsären- 56 



det. Uppgifter från en inledande hälsoundersökning liksom från eventuellt 
därpå följande läkarundersökningar kan , med vårdnadshavarens tillstånd, 
ingå i beslutsunderlaget i tillståndsärendet. 

För att ge barnen en så bra tillvaro som möjligt under vistelsen på 
förläggningarna. driver invandrarverket nu ett särskilt utvecklingsprojekt. 
Syftet meil projektet är bl. a. att dokumentera kunskap och erfarenheter 
hos personalen samt att utarbeta metoder för kunskapsspridning. fortbild

ning och handledning. 
Som framgått i det föregående pågår nu ett intensivt arbete för att 

drastiskt minska handläggningstiderna i asylärenden. En ny utlänningslag 
ingår här som ett viktigt element. Jag har i den förut nämnda lagrådsremis
sen närmare utvecklat min syn på frågan om förvar av barn. Jag har där 
föreslagit att kriterierna för förvarstagande av barn preciseras tydligare i 
lagen än för närvarande. Förvarstagande bör alltid ske under så normala 
förhållanden som möjligt. Förvarslokalerna bör vara lämpliga och persona
len skall ha kunskap om barn och barns utveckling. 

Jag anser att man därmed tagit största möjliga hänsyn till barnens situa
tion utifrån den förutsättning som ändå måste gälla, nämligen att man inte 
helt kan utesluta möjligheten att ta barnfamiljer och därmed också barn i 
förvar. Detta gäller i vissa situationer när verkställighet av beslut om 
avlägsnande inte kan ske frivilligt. 

I många fall åberopas läkarintyg för att barn skall få stanna i Sverige. 
Sedan år 1981 finns en särskild förtroendeläkare som hjälper till med 
bedömningen av läkarintyg. För att ytterligare slå fast vikten av att bar
nens intressen tillgodoses i utlänningsärenden har regeringen i oktober 
1988, efter förslag från invandrarverket. beslutat att en särskild förtroende
läkare med barn- och ungdomspsykiatri som speciell kompetens skall 

utses. 
I detta sammanhang vill jag också erinra om att regeringen i sina beslut i 

asylärenden tar särskild hänsyn till den förankring som barnen fått genom 
skolgång i Sverige. 

Under senare år har allt flera ensamma flyktingbarn kommit till Sverigt: 
utan sina föräldrar. Dessa barn har ofta problem som kräver särskilda 
stödinsatser. Jag vill, för min del, understryka att placering i ett familjehem 
i många fall kan vara bättre än en tillvaro på en institution av något slag. De 
nära och kärlt:ksfulla rdationer barnen behöver och som kan finnas i en 
familj, kan vara svåra att bygga upp i t:n institution. Jag förutsätter dock att 
den familj, i vilken barnet placeras. kan erbjuda barnet en lämplig språklig 
och kulturell miljö. 

Socialstyrelsen avser för övrigt att närmare se över vissa frågor rörande 
ensamma flyktingbarn, bl. a. frågor om behovet av att utse god man, om 
grupphem och ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter. 

Jag vill här betona att det förhållandet att många flyktingbarn haft en 
svår bakgrund inte får medföra att de generellt kategoriseras som personer 
som alltid skall behö.va särskild omvårdnad. Omsorgen får alltså inte gå till 
överdrift. 

Tonvikten i samhällets åtgärder måste ligga inom den förebyggande 

1•erksamlzeten - i barnverksamhet och barnomsorg. i skolan. fritidsverk-
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samheten och inom barnhälsovården. En viktig princip bör därvid vara att 
stödåtgärderna så långt möjligt integreras i ordinarie verksamhet inom 
socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. 

Inom socialtjänsten finns ett stort behov av metodutveckling. Chefen 
för socialdepartementet har därför tidigare i dag föreslagit att två miij. kr. 
ställs till socialstyrelsens förfogande för utvecklings- och försöksverksam
het beträffande flyktingbarn- och ungdomar. 

Som socialstyrelsen framhåller i sin rapport bör den kommunala harn

omsorgen med flexibla verksamhetsformer sträva efter att kunna möta 
enskilda familjers behov. I sammanhanget kan nämnas. att socialdeparte
mentet årligen disponerar 20 milj. kr. för utvecklingsarbete inom barnom
sorgen. Medel ur detta anslag används även för att stödja metodutveckling 
kring barnomsorg för flykting- och invandrarbarn. 

På primärl'lirden.1· område - närmare bestämt inom barnhälsovården -
finns unika möjligheter att nå alla flyktingfamiijer med förskolebarn. Sta
tens invandrarverk lämnar i viss omfattning bidrag till metodutveckling 
inom primärvården för flyktingbarn. 

Vissa uppgifter tyder på att barn och ungdomar med flyktingbakgrund 
mer än andra barn kan komma att behöva stöd- och behandlingsinsatser 
från barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa behov bör beaktas vid använd
ningen av de medel som invandrarverket disponerar för särskilda bidrag till 
landstingen för insatser till förmån för flyktingar. 

Invandrarverket och socialstyrelsen arbetar f. n. på flera sätt för att ge 
berörd personal nödvändig utbildning och fortbildning i frågor rörande 
flyktingbarn. Även behoven av handledning och konsultation kommer att 
ses över. 

Socialstyrelsen har i sin rapport föreslagit att det dels inom varje 
sjukvårdsregion inrättas ett speciellt team för barn- och ungdomspsykiatri 
för flyktingbarn. dels att varje klinik får egna resurspersoner. Jag vill 
kommentera förslagen på följande sätt. Organisation av och innehåll i den 
barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten är en landstingskommunal 
uppgift. På flera håll i landet pågår också. delvis med bidrag från invand
rarverket. försöksverksamhet i projektform med särskild psykiatrisk verk
samhet för flyktingbarn. I januari 1989 kommer att ordnas en samman
komst för att utvärdera projekten. Jag välkomnar detta betydelsefulla 
arbete. Det bör kunna leda till ökad kunskap i landstingen och till förbätt
rade insatser för flyktingbarnen. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att specialinriktade och värdefulla 
insatser för flyktingbarnen redan görs i ett stort antal kommuner och 
landsting. Med stöd av bl. a. invandrarverket och socialstyrelsen sprids 
dessa erfarenheter vidare. Med de åtgärder som vidtas och planeras och· 
med de medelstillskott för ifrågavarande ändamål som jag nu redovisat bör 
det. enligt min mening. bli möjligt att ge s[irskilt stöd åt de' flyktingbarn 
som på grund av sin bakgrund är i behov av det. 
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5. Internationella frågor 
Inledning 

Arbetsmarknadsdepartementet deltar aktivt i det internationella samarbe
tet på arbctsmarknadsområdet. 

För att bevaka frågor som rör arbetsmarknads- och socialdepartemen
tens verksamhetsområden finns arbetsmarknadsråd vid utlandsmyndighe
terna i Bonn. Bryssel. London och Washington. 

Försöksvcrksamheten med särskilda arbetsmiljöattachcer i Bryssel och 
Washington har förlängts t. o. m. den 30 juni 1989. En översyn har gjorts av 
arbetsmiljöattacheernas verksamhet. Resultatet av denna översyn har i 
mars 1988 redovisats i en rapport (Ds 1988: 26) "Översyn av arbetsmiljö
attacheernas verksamhet". I rapporten föreslogs bl. a. en löpande ompröv
ning av verksamheten varvid alternativa sätt att inhämta information skall 
övervägas. 

Det nordiska samarbetet har under året krävt stora insatser på grund av 
att Sverige enligt det nordiska rotationssystemet fram till Nordiska rådets 
session i Stockholm v~ren 1989 innehar ordförandeskapet i Nordiska mi
nisterrådet och i en rad utskott och arbetsgrupper. 

Under 1988 har det hållits två arbetsministermöten. 
Arbetet med att bevaka och analysera utvecklingen inom EG har intensi

fierats under år 1988. Inom ramen för den nya organisationen för beredning 
och handläggning av de europeiska integrationsfrågorna som tillskapats 
inom regeringskansliet. har två särskilda arbetsgrupper inrättats inom ar
betsmarknadsdepartementets ansvarsområden. För arbetet föreslås sär
skilda medel anvisas. 

I det internationella samarbetet pågår ett intensivt besöks- och informa
tionsutbyte. Arbetsmarknadsministern har förutom de nordiska länderna, 
besökt Storbritannien och Västtyskland. Invandrarministern har besökt 
Sudan, Grekland, Schweiz och Jugoslavien. Det frekventa besöksutbytet 
kommer att fortsätta under år 1989. 

Internationella frågor inom arbetsmarknadspolitiken 

Frågor om internationella arbetsorganisationen (ILO) och EG behandlas i 
särskilda avsnitt, !LO-frågor resp. Det europeiska integrationsarbetet -
EG-frågor. 

Nordiskt samarbete 

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden utgör grunden för samarbe
tet inom arbctsmarknadspolitikens område. Ett samarbetsprogram på ar
betsmarknadsområdet från år 1985 styr verksamheten. 

Utöver en överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad 
finns en överenskommelse om samarbete mellan myndigheter och institu
tioner om yrkesinriktad rehabilitering och arbetsmarknadsutbildning. En 
reviderad överenskommelse om ersättning vid arbetslöshet trädde i kraft 
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år 1987. En uppföljning av dessa tre överenskommelser ges hög prioritet, 
vilket avspeglas i den ordinarie projektverksamheten för år 1989. 

Inom Nordiska arbetsmarknadsutskottet <NAUT) pågår en rad projekt 
som handlar om att utveckla samarbetet i syfte att effektivisera arbetsför
medlingen. Utbytet med platsinformation mellan de nordiska länderna 
baserad på ADB är ett exempel. 

Den nordiska ekonomiska handlingsplanen 1989-1992, "Ett starkare 
Norden", gör det möjligt att fördjupa och vidareutvt:ckla samarbetet på 
arbetsmarknadsområdet. Bland de projekt som drivs inom den ekonomi
ska handlingsplanens ram vill jag nämna två. Det ena rör Arbetsmarkna
den på 1990-talet - paraplyprojektet om utvecklingen på arbetsmarknaden 
och arbetsmarknadspolitikens roll. Arbetsmarkmtdspolitiken i de nordiska 
länderna kommer att ställas inför nya utmaningar under tiden fram till 
sekelskiftet. Det gäller bl. a. att klara anpassningen till nya demografiska 
mönster och ökade utbildnings krav. För att få ett gemensamt nordiskt 
underlag för en beskrivning och analys av dessa frågor avser Nordiska 
ministerrådet att genomföra ett omfattande policy-inriktat projektprogram 
om arbetsmarknaden på 1990-talet. 

Det andra benäms "Flaskhalsar" på arbetsmarknaden. På flera områden 
råder en bristande överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan av 
arbetskraft. För att minska sådana flaskhalsproblem är det viktigt att bl. a. 
förbättra arbetsmarknadsutbildningen. Ett antal försöksprojekt kommer 
att genomföras för att utveckla samarbetet mellan arbetsförmedling och 
arbetsmarknadsutbildning. 

Försöksverksamheten mellan Finland, Norge och Sverige vid Nordka
lottens AMU-center har förlängts ett år och fortsätter i nuvarande former 
under år 1989. Arbetsministrarna i de tre berörda länderna har uppdragit åt 
en särskild utredningsgrupp med representanter från Finland, Norge och 
Sverige att senast i juni 1989 presentera ett förslag om en mer långsiktig 
lösning för Nordkalottens AMU-center. 

I det nordiska samarbetet förkommer även en rad bilaterala aktiviteter. 
Bl. a. finns det sedan 1973 en Samarbetsgrupp för finsk-svensk arbetsför
medling, som sammanträder två gånger om året. Huvuduppgiften är att 
följa llyttningsrörelserna mellan Finland och Sverige, och att initiera even
tuella åtgärder på arbetsförmedlingsområdet. 

Till följd av den ökade arbetskraftsefterfrågan i Sverige under de senaste 
åren, har dansk arbetskraft alltmer kommit att söka sig till Sverige. 

För att möjliggöra ordnade former för denna invandring och en god 
förmedlingsservice har den särskilda Helsingborgsförmedlingen "Slink
In", som ursprungligen startades som ett jämställdhetsprojekt, även fått 
till uppgift att betjäna de danska arbetssökandena och svenska företag som 
söker arbetskraft i Danmark. 

Sedan verksamheten påbörjades i mars 1988 beräknas omkring 500 
danska arbetssökande ha förmedlats till arbete via "Slink-In". 
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Europarådet 

Inom Europarådets styrkommitte för arbetsmarknadsfrågor pågår förbere
delser för en arbetsmarknadsministerkonferens i Köpenhamn under hös
ten 1989. Diskussionsteman för detta möte innefattar arbetsmarknadsut
vecklingen under perioden 1986-1989, arbetsmarknadspolitiska instru
ments roll och funktion samt sysselsättning bland kvinnor. 

Bland nyligen avslutade utredningsprojekt kan nämnas ett om hemarbe
te. Det pågår även förberedelser för ett projekt om långtidsarbetslöshetens 
orsaker, effekter och motmedel. 

En expertkommittc ang. samordning av arbets-. social- och utbildnings
frågor. som sorterar under ovan nämnda styrkommitte. hade den 10 no
vember 1988 det första av fyra möten i Strasbourg. Vid mötet presentera
des en rapport om "De unga arbetslösas situation". Kommittens arbete 
beräknas pågå under år 1989 och avslutas år 1990. 

l maj 1988 undertecknade Sverige tilläggsprotokollet till den europeiska 
sociala stadgan. Protokollet upptar fyra artiklar vilka bl. a. rör jämställd
het mellan kvinnor och män samt rätt till visst medbestämmande för 
arbetstagarna inom ett företag. Protokollet kommer att föreläggas riksda
gen under år 1989. 

OECD 

Arbetet inom OECD:s arbetskraftskommitte har under året bl. a. berört 
frågor om de teknologiska förändringarnas inverkan på sysselsättnings
tillväxten och på arbetsmarknaden och arbetslivet i dess helhet. I ett 
projekt där flera av OECD:s olika organ samarbetar studeras vidare ar
betsmarknadspolitiska aspekter i ett världshandelsperspektiv. 

Som en uppföljning till arbetsministerkonferensen hösten 1986 har arbe
tet med bakgrundsmaterial till en policydeklaration för arbetsmarknadspo
litiken i likhet med dem som avgavs år 1964 och år 1976 fortskridit. 

Vid en socialministerkonferens i juli 1988 under temat "det sociala 
skyddet och framtiden" behandlades en rad frågor av betydelse för såväl 
social- som arbetsmarknadspolitiken. 

Internationella arbetslivsfrågor 

Sedan år 1984 har Sverige två samarbetsavtal på arbetsmiljöområdet, 
varav det ena har slutits med EG-kommissionen och det andra med USA. 
De båda avtalen har slutits i form av skriftväxling. 

Det svenska arbetsmiljösamarbetet med EG-kommissionen koncentre
ras kring föreskriftsarbete och tekniska handelshinder. ny teknik och ar
betsorganisation. forskning och utveckling. arbetsskadestatistik samt ut
bildning och information. Vid de överläggningar som hölls mellan repre

sentanter för EG-kommissionen och den svenska regeringen sommaren 
1988 i Stockholm informerade EG-företrädarna bl. a. om planerade nya 
arbetsmiljödirektiv och frågan om fackligt inflytande i det europeiska 
standardiseringsarbetet. Dessutom diskuterades uppläggningen av det 
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forskningssymposium om arbetsmiljön inom stålindustrin, som EG-kom
missionen och arbetsmiljöfonden gemensamt avser anordna i maj år 1989. 

Arbetsmiljöavtalet med USA syftar främst till att öka kunskapsutbytet 
mellan de båda länderna vad avser forskning och utveckling, praktisk 
tillämpning av arbetsmiljöforskning och arbetsskadestatistik. 

Inom ramen för USA-avtalet arrangerades ett möte under våren 1988 
mellan representanter för den amerikanska och den svenska regeringen. 
Vid dessa överläggningar, som var förlagda till Washington. diskuterades 
främst frågan om hur arbetsmiljömyndigheter bäst bör använda sina resur
ser bl. a. med hänsyn till den framtida arbetsmiljöns krav på flexibilitet och 
utbildning. Domstolarnas roll i arbetsmiljöarbetet. arbetsmiljömässiga 
konsekvenser av ny teknik, reproduktionsstörningar och "sjuka hus" var 
några av de arbetsmiljöproblem som även stod på dagordningen för mötet. 

Inom en särskild arbetsgrupp inom OECD bedrivs även samarbete på 
arbetslivsområdet, främst avseende frågor som rör arbetstid. flexibilitet i 
arbetslivet samt samhällsekonomiska konsekvenser av kollektivavtalsför
handlingar, strejker etc. 

Det nordiska samarbetet på arbetsmiljöområdet styrs av ett samarbets
program, som fastställdes år 1984 av Nordiska Ministerrådet. Den nya 
tekniken och dess konsekvenser för arbetsmiljön i vid mening är högt 
prioriterade frågor i programmet. 

Det nordiska samarbetet bedrivs huvudsakligen i projektform. På upp
maning av Nordiska rådet inleddes under år 1986 inom ramen för den 
nordiska ämbetsmannakommittcn för arbetsmiljöfrågor ett arbete i syfte 
att utreda förutsättningarna för en nordisk arbetsmiljökonvention. Resulta
tet redovisades under år 1987 i en rapport (NU 1987: 3) "Förutsättningar 
för en nordisk arbetsmiljökonvention" . 

Ministerrådet (arbetsmiljöministrarna) beslöt vid sitt möte i Åbo 1987 att 
låta utarbeta ett förslag till konventionstext. Ett förslag till nordisk arbets
miljökonvention har under år 1988 tagits fram och diskuterats av ministrar
na. Förslaget har remitterats till berörda nordiska organ. Efter remissbc
handlingen är avsikten att ett ministerrådsförslag om en nordisk arbets
miljökonvention skall föreläggas Nordiska rådets 37: e session år 1989. 

Sedan ett förslag till nordisk arbetsmiljökonvention utarbetats har äm
betsmannakommitten för arbetsmiljöfrågor beslutat att inleda arbetet med 
en revidering av 1984 års samarbetsprogram på arbetsmiljöområdet. Av
sikten är att om möjligt ha ett förslag till samarbetsprogram färdigt till ett 
Ministerrådsmöte under hösten år 1989. 

År 1984 tillsatte ämbetsmannakommitten för arbetsmiljöfrågor en ar
betsgrupp för ett nordiskt samarbete på området arbetsmiljö, hälsa och 
ekonomi. Under år 1988 har arbetsgruppen inlett ett arbete i syfte att ta 
fram och systematisera befintliga konsekvensberäkningar på arbetsmiljö
området. Arbetsgruppen har under år 1988 anordnat ett seminarium om 
arbetsmiljöregler och ekonomiska konsekvensbedömningar, i vilket före
trädare för de nordiska tillsynsmyndigheterna och arbetsmarknadens par
ter deltog. 

År 1987 fick en nordisk ad hoc-grupp i uppdrag av ämbetsmannakommit
ten att samordna insatserna för att bekämpa spridning av HIV-smitta i 
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arbetslivet. Gruppen har under år 1988 startat ett projekt som bl. a. syftar 
till att kartlägga särskilt riskutsatta miljöer inom sjukvården. 

Inom ramen för det nordiska samarbetet på arbetslivs- och arbetsrätts
området, som organiserats genom en för ämbetsmannakommitten för ar
betsmiljöfrågor och nordiska arbetsmarknadsutskottet (N A UT) gemensam 
styrgrupp, tillsattes år 1986 en projektgrupp med uppgift att undersöka 
förutsättningarna som fanns att genom avtal utveckla samarbetet mellan 
nordiska koncerner och de fackliga organisationerna inom dessa kon
cerner. Representanter för de nordiska arbetsgivarna och Nordens fackliga 
samorganisation (NFSJ har deltagit i projektet. 

Gruppen har under år 1988 avlämnat en slutrapport "Koncernfackligt 
samarbete i Norden'' (NU 1988: I). Gruppens slutsats är att det finns 
förutsättningar för rättsligt och praktiskt fungerande lösningar när det 
gäller koncernfacklig samverkan i nordiskt ägda företag. Arbetsgivarföre
trädarna i gruppen reserverar sig emellertid mot slutsatsen. Av en rad olika 
skäl anser de att det inte är möjligt att etablera ett nordiskt koncernfackligt 
avtalssamarbete. Rapporten har nyligen diskuterats vid ett särskilt möte 
mellan de nordiska arbetsministrarna och ledarna för arbetsmarknadens 
huvudorganisationer i Norden. Vid mötet, som hölls i december 1988 på 
initiativ av ministrarna, framkom bl. a. att arbetsgivarna inte ansåg det 
möjligt att finna en nordisk avtalslösning. Frågan kommer att redovisas vid 
Nordiska rådets 37: e session. 

Inom ramen för den ämbetsmannakommitten och dess tillsynsgrupp 
bedrivs sedan många år ett samarbete vid utarbetande av nya föreskrifter 
eller motsvarande. I samband med arbetet med det nordiska arbetsmiljö
konventionen har frågan om en ytterligare harmonisering av föreskriftsar
betet ägnats särskild uppmärksamhet. liksom frågan om olika former för 
teknisk kontroll och provning. Bl. a. har frågor som rör ömsesidigt godkän
nande av provningsinstitutioner och provningsprocedurer behandlats. I 
förslaget till arbetsmiljökonvention slås fast att de nordiska länderna skall 
sträva efter en samordnad nordisk hållning i syfte att hävda den nordiska 
synen i det internationella standardiseringsarbetet. 

Internationellt regionalpolitiskt samarbete 

Till grund för det nordiska regionalpolitiska samarbetet ligger ett hand
lingsprogram som fastställdes av ministerrådet år 1986. Huvudmålet är att 
bedriva ett regionalt utvecklingsarbete för att bidra till såväl en nordisk 
som en nationell regional utveckling. 

Verksamheten omfattar följande inriktning: 
- gränsregionalt samarbete, 
- gemensamma stödordningar, 
- utrednings- och utvecklingsarbete, 
- regionalpolitisk forskning, samt 
- informations- och erfarenhetsutbyte. 

Det nordiska regionalpolitiska samarbetet har sin tyngdpunkt i ett aktivt 
gränssamarbete inom nio samarbetsområden. Samarbetet är huvudsakli-
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gen inriktat på industri- och näringslivsutveckling. turism, areella näringar 
och fiske, kommunikationer och teknikspridning. 

De samarbetsområden som erhåller nordisk finansiering är Nordkalot
ten, Västnorden. Kvarken, Mittnorden. Skärgårdsområdet. Bornholm/ 
sydöstra Skåne, 0stfold/norra Bohuslän, Arvika-Kongsvinger-regionen 
och Öresundsregionen. Av dessa samarbetsområden prioriteras Nordka

lotten och Västnorden högst. 
Genom delegering av resurser och genomförandet av konkreta åtgärder 

till de gränsregionala organen erhålls en god lokal förankring och ett stort 

engagemang i arbetet. 
Viistnordenfonden. som inrättats för att främja den ekonomiska utveck

lingen i Västnorden (Färöarna, Grönland och Island) inledde sin verksam
het under 1987. Fonden, som har sitt huvudsäte i Reykjavik. har fått till 
uppgift att främja utvecklingen av ett allsidigt och konkurrenskraftigt nä
ringsliv i regionen. Jag återkommer i anslagsavsnittet till frågan om medel 

till fonden. 
Nordiska investeringshankens regional/ån syftar till att finansiera inves

teringar i näringslivet och infrastrukturinvesteringar. I Sverige är det Norr
landsfonden och de regionala utvecklingsfonderna i de nordligaste länen 
som kan förmedla regionallån. Efter att ha bedrivits som en försöksverk
samhet under ett antal år beslutades 1988 om en permanentning av denna 

verksamhet. 
Det s. k. hasprojektet har till uppgift att beskriva den regionala utveck

lingen och de existerande stödsystemen. Därutöver bedrivs ett utrednings
arbete där ett projekt om teknikspridning just håller på att avslutas. 

Glesbygdsfrågor behandlas av den glesbygdspolitiska arbetsgruppen 
som arbetar med erfarenhetsutbyte kring olika teman som är aktuella för 
glesbygdsutvecklingen. Framför allt koncentreras gruppens arbete kring 
lokal utveckling där informationsteknologi och småskalig teknik är viktiga 
inslag. Kommunernas roll i det glesbygdspolitiska arbetet är en annan del 
av arbetet med lokal utveckling. 

Det nordiska institutet för regionalpolitisk forskning (NordREFOJ initi
erar och samordnar forskning av regionalpolitiskt intresse. Forskning be
drivs för närvarande inom två större projekt där dels decentraliseringens 
effekter på regional utveckling och politik behandlas, dels studeras hur 
regionalpolitiken påverkas av ekonomins allt starkare nätverkskaraktär. 
Andra forskningsprojekt är inriktade på att beskriva och analysera driv
krafterna bakom och konsekvenserna av storstadstillväxten. Vidare plane
ras studier om t. ex. miljö- och naturresursprohlematikens regionala bety

delse, de statliga transfereringarnas inverkan på den regionala utveckling
en, regionala framtidsstudier samt en övergripande analys av regionalpoli

tiken som politikområde. 

Nyligen har en översyn påbörjats av samarbetsprogrammet för dt:t rt:gi
onalpolitiska området. Avsikten är att ministerrådet skall lägga fram ett 
förslag till Nordiska rådets session 1990. 

Inom OECD bedrivs ett samarbete och erfarenhetsutbyte kring regional 
utvecklingspolitik. En del av arbetet utgörs av att fortlöpande beskriva 
regionalpolitikens inriktning i OECD-länderna. 
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Hösten 1988 har en särskild genomgång av regionalpolitiken i Västtysk
land gjorts. En viktig del av denna genomgång var att ta del av hur 
strukturomvandlingen inom kolgruve- och stålindustrin i Ruhrområdet 
hanteras. 

Det gällande arbetsprogrammet är inom ett av programområdena inrik
tat på att beskriva och analysera regionalpolitiken i en situation där nä
ringsliv. handel m. m. blir allt mer internationaliserad. Betydelsen av tek
nikspridning, infrastruktur m. m. för den regionala utvecklingen har be
handlats i det sammanhanget. 

Inom det andra huvudområdet av arbetsprogrammet har samarbetet 
mellan samhällsorgan och näringslivet för att genom samordnade insatser 
åstadkomma regional utveckling behandlats. En viktig aspekt i samman
hanget är i vilken utsträckning det är lämpligt och möjligt att genomföra en 
regional utvecklingspolitik i decentraliserade former. 

Även i Europarådet bedrivs ett samarbete kring frågor som har regional
politisk betydelse. Som exempel vill jag nämna den nu avslutade europeis
ka landsbygdskampanjen och ett arbete som pågår om lokal och regional 
planering. 

Frågor om EG:s regional- och strukturpolitik och eventuella konsekven
ser för Sverige behandlas inom regeringskansliet inom en arbetsgrupp för 
industri- och regionalpolitik. Kommitten om regionalpolitikens inriktning 
skall också enligt sina direktiv vid framläggandet av sina förslag göra 
avvägningar i förhållande till den politik EG utformar inom detta område. 

I LO-frågor 

I arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden som rör förhållandet 
till internationella arbetsorganisationen (ILO). För beredning av vissa 
ärenden som rör samarbetet med ILO finns en trepartiskt sammansatt 
kommitte, I LO-kommitten ( S FS 1977: 987: ändrad senast 1987: 900). 

ILO:s beslutande församling - arbetskonferensen - höll sitt sjuttiofcm
te möte under juni månad 1988. Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt 
med en trepartsdelegation bestående av två regeringsombud. ett arbets
givar- och ett arbetstagarombud samt experter. Arbetskonferensen har 
bl. a. till uppgift att anta ILO:s arbetsprogram och budget samt att anta 
konventioner och rekommendationer. 1988 års arbetskonferens antog ett 
reviderat arbetsprogram samt budget för åren 1988-1989, som totalt om
spänner nära 357 milj. dollar. För Sverige innebär konferensens beslut i 
denna del att det årliga bidraget för 1989 utgår med drygt 2,43 milj. dollar. 
motsvarande ca 14.8 milj. kr. 

Vid 1988 års arbetskonferens antogs en konvention (nr 167) och en 
rekommendation (nr 175) om säkerhet och hälsa i byggindustrin samt en 
konvention (nr 168) och en rekommendation (nr 176) om syssclsättnings

främjande åtgärder och skydd vid arbetslöshet. Dessa instrument kommer 
att föreläggas riksdagen våren 1989. Även de vid ILO:s tionde sjöfartsses
sion i oktober 1987 antagna instrumenten. fyra konventioner och två 
rekommendationer. kommer att föreläggas riksdagen våren 1989 i särskild 
proposition. 

5 Riksdagen 1988189. I sam!. Nr. 100. Bilaga Il 
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Sverige har under år 1988 inte tillträtt någon ny ILO-konvention. Antalet 
av Sverige ratificerade !LO-konventioner är således fortfarande 78. År 
1988 hade Sverige enligt bestämmelserna i ILO:s stadga att rapportera om 
tillämpningen av 21 av dessa konventioner. 

Nya ämnen på 1989 års arbetskonferens är dels nattarbete, dels säkerhet 
vid användning av kemiska produkter i arbetslivet. Då skall även frågan 
om revidering av ILO:s konvention (nr 107) om skydd för urbefolkningar 
slutbehandlas. 

Fr. o. m. år 1984 har ILO sammanlagt 13 industrikommitteer. Sverige är 
medlem i sju av dem, nämligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel,järn
och stålindustri, byggnads-, anläggnings- och offentliga arbeten. kemisk 
industri, tjänstemän och utövare av fria yrken. livsmedelsindustri samt 
skogs- och träindustri. ILO:s styrelse har beslutat att i november år 1989 
företa en översyn av medlemskapet i ILO:s industrikommitteer. 

Vid arbetskonferensens möte i juni år 1987 förrättades val till lLO: s 
styrelse för perioden 1987- 1990. Sverige invaldes därvid på den nordiska 
platsen på regeringssidan. Sverige är därtill medlem i fem och suppleant i 
tre av styrelsens tio utskott. Inför varje styrelsemöte äger nordiskt samråd 

rum. 
Under år 1988 har AMS i samarbete med ILO anordnat två symposier 

om användning av datateknologi i arbetsförmedlingen resp. om arbets
marknadsåtgärder för handikappade. 

I propositionen 1986/87: 125 med anledning av vissa beslut fattade av 
internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioandra möte anmälde då
varande arbetsmarknadsministern att regeringen uppdragit åt ILO-kom
mitten att på nytt pröva förutsättningarna för en svensk ratifikation av 
lLO:s konvention (nr 138) om minimiålder. 

Kommitten har avslutat uppdraget och konstaterar i ett yttrande till 
arbetsmarknadsdepartementet att en ratifikation av konventionen nr 138 
kräver ändringar dels i arbetsmiljölagen, dels i sjömanslagen. Kommittens 
yttrande har överlämnats för fortsatta överväganden till arbetsgruppen (A 
1987: DJ med uppgift att se över vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen. 
Arbetsgruppen bereder f. n. denna fråga. 

Internationellt samarbete i invandrar- och flyktingfrågor 

Nordiska samarbetet 

Inom det invandrar- och flyktingpolitiska området förekommer nordiskt 
samarbete på skilda nivåer och i flera olika samarbetsorgan. I flera avseen
den är arbetet knutet till uppföljningen av Nordiska rådets rekommenda
tion från år 1986 om nordiskt flyktingpolitiskt samarbete. 

Genom den nordiska kontaktgruppen för migrationsfrågor, där Sverige 
under året haft ordförandeskapet, har Sverige deltagit i samarbete bl. a. 
rörande nordisk migrationsstatistik. jämställdhet för invandrarkvinnor. ut
värdering av erfarenheter av integration av invandrare med utomeuropeisk 
bakgrund samt information om flyktingars villkor. Under år 1989 kommer 
samarbetet att utvidgas till nya områden. 
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Nordiska flyktingpolitiska samarbetet på regeringsnivå bedrivs företrä
desvis i den år 1986 på svenskt initiativ bildade samrådsgruppen för flyk

tingfrågor. Gruppen har under det gångna året haft fyra möten. Verksam
heten har successivt konsoliderats och breddats. Samrådsgruppen är ett 
forum för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och synpunkter i aktuella 

frågor. Där kan nordiska hållningar i olika internationella frågor stämmas 
av. Gruppen arbetar särskilt med att analysera konsekvenser och formule

ra strategier för en nordisk hållning gentemot EG i frågor om visum-, asyl

och flyktingpolitik. Detta arbete är för svenskt vidkommande en utlöpare 

av det arbete med dessa frågor som bedrivs inom arbetsmarknadsdeparte

mentet inför förverkligandet av EG:s inre marknad 1992. 
Det nordiska utlänningsutskottet - vars ansvar primärt omfattar till

lämpningen av den nordiska passöverenskommelsen - har regelbundna 
samrådsmöten med företrädare för de nordiska utlänningsmyndigheterna. 

senast i december 1988. I dessa deltar också representanter för de berörda 
departementen. För Sveriges del arbetsmarknads- och justitiedepartemen

ten. 
Vid sidan härav förekommer årligen direkta kontakter och överläggning

ar, delvis tämligen operativt inriktade. mellan de organ i de nordiska 
länderna som svarar för själva mottagandet av flyktingar och asylsökande. 

Avslutningsvis kan nämnas att Nordiska ministerrådet under det gångna 

året, har gett ut informationsbroschyrer och en informationskatalog för 

nordbor som flyttar till ett annat nordiskt land. I broschyrerna lämnas bred 

information av central betydelse i en flyttningssituation, men också annan 
grundläggande samhällsinformation om de nordiska länderna. 

Övrigt multilateralt samarbete 

Regeringens grundläggande inställning är att en framgångsrik flykting- och 
invandrarpolitik på hemmaplan måste gå hand i hand med ett aktivt inter
nationellt samarbete. Den svenska politiken kan den vägen stärkas samti
digt som vi kan bidra till en progressiv utveckling på områden där Sverige 
sett ligger väl framme. Regeringen har därför arbetat för att på olika sätt 
stärka det internationella samarbetet härvidlag. 

OECD:s migrationskommitte, där Sverige deltar aktivt, är en viktig 
plattform för bl. a. diskussioner kring de långsiktiga demografiska effekter
na av invandringen. Sverige deltar också i den av OECD tillsatta panelen 
för att studera och följa invandrarkvinnornas situation. 

Inom Europarcldet deltar Sverige i den europeiska migrationskommittcn 

(CDMG) och söker där bl. a. hävda vikten av att bygga upp ett europeiskt 

samarbete också kring frågor som gäller flyktingarnas integration. Sverige 

innehar ordförandeskapet i den expertkommitte som under CDMG arbetar 

med frågor rörande relationer mellan invandrare och den inhemska befolk

ningen. 
Inom ett par andra Europarådsorgan (förkortat CAHAR resp. CAHCP) 

behandlas frågor som rör flyktingars skydd och rättsliga situation resp. 

frågor med anknytning till rese-. och passhandlingar. Här har Sverige bl. a. 
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arbetat aktivt för att få en överenskommelse kring tillämpningen av den 
s. k. första asyllandsprincipen. 

En stor del av det svenska internationella flyktingpolitiska samarbetet 
äger rum inom ramen för FN :s flyktingkommissariat (UNHCR), där Sveri
ge också är en av de största bidragsgivarna. 

I anslutning till det flyktingpolitiska samarbetet inom ramen för UNHCR 
tillskapades år 1985, delvis på svenskt initiativ, en informell konsultativ 
grupp bestående av sammanlagt 12 länder, omfattande Canada och Austra
lien jämte viktiga invandringsländer i Västeuropa. Denna grupp har åter
kommande mötts sedan dess, senast i Oslo i maj 1988. för att diskutera 
frågor av gemensamt intresse avseende bl. a. invandringen av asylsökande 
till de olika länderna. Inom ramen för dessa konsultationer bedrivs också 
viss seminarieverksamhet avseende konkreta frågor. Här kan nämnas ett 
samråd i juni 1988 om åtgärder i syfte att förkorta handläggnings tiderna för 
asylansökningar med bibehållen rättssäkerhet. 

Sverige deltar också som observatör inom den mellanstatliga migrations
organisationen ICM. Denna ordnar bl. a. transporter för kvotflyktingar och 
återvandrare för Sveriges räkning. ICM organiserar också expertseminari
er i migrationsfrågor vilka Sverige deltagit i och bidragit ekonomiskt till. 

Inom ramen för FN deltar Sverige sedan flera år i en arbetsgrupp som 
utformar en internationell konvention om migrerande arbetares rättighe
ter. Detta arbete beräknas bli avslutat mot slutet av år 1989. 

Bilateralt samarbete 

Samarbetet mellan Sverige och Finland på migrationsområdet har fortsatt 
med utgångspunkt i de år 1986 antagna riktlinjerna. Bland planerna för den 
fortsatta verksamheten kan nämnas ett seminarium under mars 1989 på 
temat "Finlandsbilden i Sverige och dess betydelse i migrationssamman
hang". Inom ramen för den svensk-finska arbetsgruppen för sociala frågor 
kommer man att lägga fram gemensamma allmänna råd för arbetet med 
barn och unga. En gemensam svensk-finsk arbetsgrupp har vidare tillsatts 
för att studera situationen för återvandrare från Sverige till Finland. 

Den största utomnordiska invandrargruppen i Sverige är jugoslaver. 
Bl. a. för att diskutera frågor av intresse för denna grupp har invandrarmi
nistern i december 1988 gjort ett besök i J11t;oslavie11. Under år 1989 
kommer Sverige att ta initiativ till nya överläggningar med den svensk
jugoslaviska migrationskommissionen. 

Sverige har sedan lång tid nära kontakter med Grekland rörande grekis
ka invandrare i Sverige. Den tidigare överenskommelsen om grekiskas. k. 
reselärares verksamhet i Sverige upphörde att gälla den 30 juni 1988. I 
stället skall statens invandrarverk - med beaktande av vissa överens
komna förutsättningar - avgöra individuella ansökningar om uppehålls
och arbetstillstånd för grekiska lärare verksamma i Sverige. Tidsbegränsat 
tillstånd har under hösten 1988 getts till ett 20-tal sådana lärare. 

Det bör i sammanhanget också nämnas att fortlöpande bilaterala kontak
ter med Jugoslavien och Grekland med anknytning till migrationspolitiken 
också sker när det gäller socialförsäkrings- och undervisningsfrågor. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 

68 



Det europeiska integrationsarbetet - EG-frågor 

I enlighet med de riktlinjer som redovisades i regeringens proposition om 
Sverige och den västeuropeiska integrationen (prop. 1987/88: 66). har un
der år 1988 samordningen inom regeringskansliet förstärkts när det gäller 
beredning och handläggning av de europeiska integrationsfrågorna. Inom 
ramen för den nya organisation som tillskapats har två särskilda arbets
grupper inrättats inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. 
Den ena studerar frågor som gäller personers rörlighet. och den andra 
behandlar arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor i samband med det europeiska 
integrationsarbetet. Regionalpolitiska frågor behandlas inom en arbets
grupp för industri- och regionalpolitik, som leds av industridepartementet. 
Arbetsgrupperna har till uppgift att kartlägga och bedöma existerande och 
planerade regler - och utveckling i övrigt - inom EG på de aktuella 
områdena, företa en jämförelse med svenska förhållanden och fastställa 
mål och handlingsplaner för det svenska integrationsarbetet med EG. Till 
arbetsgrupperna har knutits referensgrupper med representanter för ar
betsmarknadens parter. 

Området "personers rörlighet" omfattar frågor som gäller arbetskraf
tens rörlighet, invandringspolitik/inresekontroll vilket innefattar vise
rings-, asyl- och gränskontrollfrågor. samt behörighetsfrågor, dvs. jämför
barhet av yrkesutbildningskvalifikationer och ömsesidigt erkännande av 
examina. I arbetsgruppen diskuteras också jämställdhetsfrågor och frågor 
om ungdomsutbyte. Frågor om socialförsäkringsskyddet för migrerande 
arbetstagare behandlades inledningsvis inom ramen för denna arbets
grupp, men har därefter överförts till den nya grupp för hälso- och social
politiska frågor som socialdepartementet inrättat. 

Arbetsgruppens verksamhet har hittills huvudsakligen inriktats på en 
kartläggning och analys av existerande reglering/förhållanden samt pågå
ende utveckling inom EG på ovannämnda områden. 

Med tanke på den fria arbetsmarknaden i Norden och den nordiska 
passkontrollöverenskommelscn är det naturligt att vi nära samarbetar och 
samråder med våra nordiska kollegor i det analysarbete och de övervägan
den som aktualiseras av det pågående europeiska integrationsarbetet. 

Frågor gällande "Norden och den europeiska integrationen" har under 
år 1988 varit föremål för ett omfattande arbete inom ramen för Nordiska 
ministerrådets verksamhet. Det Nordiska arbetsmarknadsutskottet 
(NAUT) har härvid utarbetat en rapport om Norden och EG, som bl. a. 
innehåller en jämförelse mellan den gemensamma nordiska fria arbets
marknaden och EG:s regler för arbetskraftens rörlighet. En särskild ar
betsgrupp för EG-frågor har tillsatts av samrådsgruppen för flyktingfrågor. 
Gruppen har till uppgift att analysera innehållet i de diskussioner som 
pågår inom EG vad gäller asyl-. viserings- och gränskontrollfrågor, disku
tera möjligheterna till en gemensam nordisk hållning i de olika frågorna och 
överväga olika förhandlingsstrategier visavi EG/EG-länder. 

Vid sidan av ett fortsatt aktivt svenskt deltagande i diskussioner och 
utredningsarbete i nordisk regi. kommer det nationella analys- och utred
ningsarbetet att gå vidare under år 1989 för att belysa vad en fri västcuro-
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peisk arbetsmarknad skulle betyda för in- och utvandring av arbetskraft till 
och från Sverige, och vilka eventuella konsekvenser den skulle få för den 
svenska arbetsmarknadspolitiken. En studie avseende våra möjligheter att 
bedriva en aktiv svensk arbetsmarknadspolitik vid ett närmande till EG 
har initierats (dec. 1988) vid arbetsmarknadsdepartementets utrednings
sekretariat. 

Arbetsgruppen för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor följer noga EG:s 
direktivarbete på arbetsmiljöområdet. som under år 1988 bedrivits mer 
intensivt än någonsin tidigare. På uppdrag av arbetsgruppen företar arbe
tarskyddsstyrelsen, under hösten 1988, en kartläggning och bedömning av 
antagna och planerade EG-direktiv som berör arbetsmiljön. I fall då nämn
da kartläggning visar på skillnader mellan EG-direktiv och svenska regler 
vilka kan förmodas aktualisera krav på anpassning av de svenska reglerna, 
kommer arbetsgruppen - och tillhörande referensgrupp - diskutera 
svenska ståndpunkter och handlingsstrategier. 

Utöver de direktkontakter mellan representanter för den svenska rege
ringen och EG-kommissionen som ägt rum vid det årliga mötet inom ramen 
för vårt arbetsmiljöavtal med EG, har, under år 1988, företrädare för 
arbetarskyddsstyrelsen, inom ramen för EFT A-EG samarbetet för undan
röjande av tekniska handelshinder, deltagit i expertmöten med företrädare 
för EG-kommissionen för diskussioner i anslutning till specifika direktiv
projekt. Kontakter med företrädare för EG-kommissionen har även före
kommit inom ramen för styrelsens deltagande i det europeiska standardise
ringsarbetet i anslutning till EG-direktiven. Behovet av styrelsens medver
kan i sådant arbete förutses öka under år 1989. 

Inom ramen för det nordiska samarbetet tillskapas nu, på initiativ av 
ämbetsmannakommitten för arbetsmiljöfrågor, nya strukturer och rutiner 
för att följa och söka påverka EG:s arbete på arbetsmiljöområdet och för 
att öka - och samordna - det nordiska deltagandet i det europeiska 
standardiseringsarbetet på området. 

Mot bakgrund av den betydelse EG-initiativ i frågor som gäller medbe
stämmande, och information och konsultation av arbetstagare har för 
svenskt vidkommande inom ramen för en ökad industriell integration i 
Europa, följer arbetsgruppen med intresse behandlingen av den promemo
ria om Europabolag som EG-kommissionen presenterade sommaren 1988 
och det direktivprojekt som bedrivs avseende information och konsulta
tion av arbetstagare. 

EG-kommissionen har, i flera av de avseenden som behandlats ovan, 
visat intresse för svenska erfarenheter. I det europeiska integrationsarbe
tet i frågor som avser arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde bör 
vi således sträva efter att aktivt bidra med information om svenska lös
ningar/erfarenheter. 
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6. Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag 
förordat om 

I. regionalpolitiskt stöd till turistverksamhet (avsnitt 3.4) 
2. regionalpolitiskt stöd för ombyggnad av outnyttjade bostadslä

genhetcr i Kiruna (avsnitt 3.4). 
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A. Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

A 1. Arbetsmarknadsdepartementet 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 36 602 983 
Anslag 31 650 ooo 
Förslag 43 302 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 278000 kr. inte ställts till departe
mentets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

1988/89 

Personal 152 

Anslag 
Förvaltningskostnader 31 650 000 
(därav lönekostnader! (27 877 0001 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 

+ 
I+ 

19 

11 652 
8 466) 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

43 302 000 kr. 
Jag har därvid beaktat att medel och tjänster per den 1 januari 1989 - till 

följd av den ändrade arbetsfördelningen mellan departementen - förs över 
till dels arbetsmarknadsdepartementet från industridepartementet avseen
de regionalpolitiska frågor, dels civildepartementet från arbetsmarknads
departementet avseende jämställdhetsfrågor. 

För att förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden förordar jag, 
efter samråd med statsrådet Georg Andersson. att departementet tillförs 
medel motsvarande nio handläggartjänster. 

Anslaget Extra utgifter föreslås fr. o. m. nästa budgetår föras samman 
med anslagsposten till förvaltningskostnader för arbetsmarknadsdeparte
mentet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvi

sa ett förslagsanslag på 43 302 000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 26 429 762 
Anslag 19 558 000 
Förslag 22 506 000 

Reservation 4 575 091 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av verksamheten bör ansla
get uppgå till 22 506 000 kr. under nästa budgetår. Jag räknar med 7 646 000 
kr. till forskning och utveckling vad avser arbetsmarknads- och arbetslivs
frågor samt invandrarpolitiska frågor m. m. I detta belopp har jag räknat in 
2 000 000 kr. till regionalt forsknings samarbete mellan löntagarorganisatio
nerna och högskolorna vad gäller arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor. För 
övrig utredningsverksamhet i kommitteer och arbetsgrupper räknar jag 
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med ett medelsbehov av 9450000 kr .. för glesbygdsdelegationen 4410000 
kr. och för opinionsbildande verksamhet i flyktingfrågor m. m. I 000000 
kr. Jag har i dessa frågor samrått med statsrådet Georg Andersson. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 22 506 000 kr. 

A 3. Internationellt samarbete 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 315 959 
15 522 000 
18 694 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för Sveriges deltagande i internatio
nella arbetsorganisationens (ILO) verksamhet och för ILO-kommitten 
(SFS 1977: 987). Kostnader för annat internationellt samarbete inom de
partementets ansvarsområde betalas också från anslaget liksom kostnader 
för internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige åtar sig värdska
pet, bl. a. inom FN-arbetet och det nordiska samarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationellt samarbete för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 18 694 000 kr. 

A 4. Arbetsmarknadsråd 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 3 757 948 
Anslag 4 801 000 
Förslag 5 089 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 21 000 kr. inte ställts till arbets
marknadsdepartementets disposition till följd av tillämpandet av en utgifts
ram. 

För närvarande finns fyra arbetsmarknadsråd stationerade i Bonn, Brys
sel, London och Washington. Deras arbetsuppgifter anges i förordningen 
(1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd. 

För budgetåret 1989/90 förordar jag att anslaget förs upp med 5 089 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 5 089 000 kr. 
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B. Arbetsmarknad m. m. 

Under innevarande budgetår har medel anvisats för en försöks verksamhet 
med särskilda utvecklingsinsatser i östra Norrbotten. Försöksverksamhe
ten är treårig och innevarande budgetår är det sista i perioden. AMS anser 
det angeläget att försöksvcrksamheten förlängs och föreslår i sin anslags
framställning att 40 miij. kr. per år anvisas under ytterligare två budgetår. 
Jag är inte beredd att tillstyrka detta förslag. Jag kommer således inte att 
föreslå något anslag för detta ändamål under nästa budgetår. Däremot 
kommer jag att under anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder föreslå 
en ökad frihet för AMS att inom anslaget vidta de åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att bl. a. klara lokala och regionala arbetsmarknadspro
blem. 

Jag kommer ej heller att föreslå något särskilt anslag för åtgärder för 
deltidsarbetslösa. Medel för sådana åtgärder har jag i stället beräknat 
under anslaget B 5. Sysselsättningsskapandc åtgärder. 

B l. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 1 926 236 000 Anslagssparande 25325000 
Anslag 1 903 739 ooo ! 11 
Förslag 1 995 428 000 

111 Varav 3 125 000 Ja:. enligt prop. 1988/89: 47 bil. 3, FiU 10. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 13440000 kr. inte ställts till 
arbetsmarknadsverkets disposition till följd av tillämpandet av en utgifts
ram. 

Från anslaget betalas utgifterna för arbetsmarknadsverkets förvaltnings
kostnader, exkl. kostnaderna för den yrkesinriktade rehabiliteringen vid 
arbetsmarknadsinstituten. Kostnaderna avser löner m. m. för verksamhe
ten vid arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnderna och AMS. I utgifterna 
ingår verkets kostnader för planering av hur landets arbetskraft skall 
utnyttjas under beredskaps- och krigstillstånd. 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrå
gor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna med arbets
förmedlingen. Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör 
som ställföreträdare. 

Under AMS svarar länsarbetsnämnderna för allmänna arbetsmarknads
frågor och för arbetsförmedlingen i resp. län. Arbetet hos en nämnd leds av 
en länsarbetsdirektör. 

Arbetsförmedlingen ingår organisatoriskt i länsarbetsnämnderna. Inom 
länsarbetsnämnderna finns som delegationer i huvudsak kommunanknutna 
arbetsförmedlingsnämnder. 
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Personal 
Budget 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 
1därav lönekostnader1 
Kapitalkostnader 
Af/ADB, m.m. 
Kulturarbetsförmed-

ling 
Aske kursgård 
Summa utgifter 
Avgår inkomster 
Nettoutgift 1=anslag1 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

7 366 

727 844 000 111 + 82 107 000 
il 327 694 0001 111 i+ 64 7!56 0001 

10 000 000 
166 595 000 (11 + 14 082 000 

() 

0 
1 904 439 000 

700 000 
1 903 739 000 

+ 96 189 000 
4 500 000 

+ 91 689 000 

111 varav 3 125 000 kr. enligt prop. 1988/89:47 bil.3. 
FiU 10. Av angivna belopp tmder budgetposterna l. och 3. har inte 
13 343 000 kr. resp. 97 000 kr. ställts till arbetsmarknadsverkets 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Sammanställning över tjänstgörande, årsarbetare och lönekostnad den I 
juli 1988 finansierade dels över anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets 

förvaltningskostnader, dels över andra anslag 

Placering Antal Antal Löne--
tjänstgörande årsar- kostnad 

hetare 11 000-tal 
kr. I 

AMS 587 550 117 591 
Läns arbets-

nämnder 2 002 1 818 316 313 
Arbetsförmedling 6 320 5 500 962 920 
AMU-förläggninga 99 84 14 044 
Arbetsmarknads-
institut 2 360 2 015 401 810 
Regionkontor l(l 515 

SUMMA 11 368 9 967 1 829 193 

Fördelning av lönekostnader budgetåret 1987/88 11 000-tal 
kr. I 

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
Ami-organisationen 
Anställda med lönebidrag 

SUMMA 

AMS 

329 484 
391 494 
109 283 

1 830 261 

I enlighet med regeringens anvisningar har AMS inte räknat in kompensa

tion för pris- och löneökningar i sina medelsäskanden under detta anslag. 

I. Förvaltningskostnader. AMS begär 27 milj. kr. för 150 nya tjänster till 

arbetsmarknadsverket under budgetåret 1989/90. Enligt AMS kommer ar

betsmarknadsutvecklingen inför 1990-talet att medföra ökade krav på ar

betsförmedlingen. om de arbetsmarknadspolitiska ambitionerna skall ligga 
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kvar på en hög nivå. Arbetslösheten har minskat, men inte behoven av 
insatser från arbetsförmedlingens sida. Satsningar på mer personalintensi
va, fördjupade förmedlingsinsatser kommer snabbt att betala sig i ett 
statsfinansiellt perspektiv genom lägre kostnader för tillfälliga, kortsiktiga 
åtgärder och kontantstöd. AMS räknar vidare med att de extra resurser, 
15 ,3 milj. kr., som arbetsmarknads verket disponerar under budgetåret 
1988/89 för förmedlingsservice åt flyktingar kommer att behövas även 
under budgetåret 1989/90. 

Förstärkningen av arbetsförmedlingspersonalen medför behov av ytter
ligare medel till personalutbildning, reseersättningar. lokaler m. m. AMS 
beräknar kostnaden härför till 3 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Sammanlagt beräknar AMS medelsbehovet under budgetposten 
Förvaltningskostnader under budgetåret 1989/90 till l 711,4 milj. kr. (- 16.5 
milj. kr.). AMS har räknat av 29.9 milj. kr. som utgör besparingsmålet för 
budgetåret 1989/90. 

2. Kapitalkostnader. AMS beräknar medelsbehovet, som avser direkt
avskrivningar för anskaffning av teleutrustning, till 13 milj. kr. under 
budgetåret 1989/90 ( + 3 milj. kr.) exkl. prisomräkning. 

3. AjlADB, m.m. AMS begär 8.5 milj. kr. för anskaffning under budget
året 1989/90 av 350 kundterminaler eller s. k. platsautomater. Under sam
ma budgetår vill AMS installera 300 allterminaler för arbetsvägledare. 
AMS begär 4 milj. kr. till detta. Totalt begär AMS 178.5 milj. kr. för 
Af/ADB. m. m. 

4. Kulturarbet.1förmedling och Aske kursgård. AMS begär inga medel 
för den del av dessa verksamheter som skall finansieras genom avgifter 
och intäkter. 

5. A vskril'ningar av fordringar. För budgetåret 1987 /88 har AMS bemyn
digats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknadsverket 
uppkomna fordringar som inte överstiger 50000 kr. 

Under budgetåret 1987 /88 har fordringar till ett sammanlagt belopp av 
6457377 kr. avskrivits. Avskrivningarna avser till största delen lån till 
egen rörelse och till nyktingar. AMS har fått motsvarande bemyndigande 
för innevarande budgetår. 

6. Sammanfattning. Medelsbehovet under anslaget uppgår under bud
getåret 1989/90 till totalt 1902.9 milj. kr. (-0,9 milj. kr.) exkl. pris- och 
löneomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Personal 

AMS har föreslagit att arbetsmarknadsverket skall tillföras 150 nya tjänst
er under budgetåret 1989/90. Jag är inte beredd att tillstyrka en generell 
förstärkning av personalresurserna för verket. Jag vill erinra om att arbets
förmedlingen under budgetåret 1987/88 fick en förstärkning med 250 tjänst
er. Högskolan i Växjö har fått i uppdrag att utvärdera denna personalför
stärkning. En förstudie har redovisats under våren 1988. Utvärderingen 
beräknas bli klar under år 1989. Först då finns det enligt min mening 
underlag för att bedöma effekterna av personaltillskottet. 
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En viss tillfällig personalförstärkning vill jag dock föreslå. För att fullföl
ja, men också intensifiera, det arbete som har påbörjats under innevarande 
budgetår med att hjälpa flyktingar och andra invandrare som vistas vid 
mottagningsförläggningar till arbete bör arbetsförmedlingen under nästa 
budgetår tillfälligt tillföras 50 tjänster till en kostnad av 12,5 milj. kr. 
Inriktningen och organisationen av denna verksamhet bör vara densamma 
som föreslogs i prop. 1988/89: 47 bil. 3 s. 45 och som helt nyligen har 
godkänts av riksdagen (FiU 10). Denna förstärkning har finansierats ge
nom neddragning av andra anslag. Förstärkningen bör utvärderas. Jag 
återkommer till regeringen i denna fråga. 

Dessutom tillstyrker jag AMS förslag att verket även under budgetåret 
1989/90 som tillfällig förstärkning skall få disponera de resurser för förmed
lingsservice åt flyktingar som verket har tilldelats sedan mitten på 1980-
talet. Tillströmningen av flyktingar har inte minskat och behovet av en 
förstärkt arbetsförmedlingsservice för flyktingar finns därför kvar. Jag har 
i frågor som rör flyktingar och andra invandrare samrått med statsrådet 
G. Andersson. 

Jag kommer under anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning föreslå suc
cessiv avveckling av AMS boendeservice inom arbetsmarknadsutbildning
en. För nästa budgetår medför detta en minskning av lönekostnaderna med 
2 milj. kr. Jag har tagit hänsyn till detta vid min beräkning av medelsbe
hovet för löner. 

De sammanlagda lönekostnaderna under budgetåret 1989/90 har jag be
räknat till I 392,5 milj. kr. ( + 64,8 milj. kr.). 

Vid min beräkning av lönekostnader har jag också tagit hänsyn till det 
långsiktiga besparingsmål som gäller för arbetsmarknadsverket och som 
för budgetåret 1989/90 innebär en minskning av kostnaderna med 24,7 milj. 
kr. i 1985 års prisläge. Jag har beräknat att detta motsvarar 31,9 milj. kr. i 
dagens prisläge. Av lönemedlen bör 5 milj. kr. avsättas för tillfälliga 
förstärkningar av arbetsförmedlingen. Dessa medel bör få utnyttjas först 
efter särskilt beslut av regeringen. 

Förl'altningskostnader i övrigt 

När det gäller den framtida beräkningen av arbetsmarknadsverkets lokal
kostnader avser jag att senare föreslå regeringen att en ny budgeterings
princip skall prövas på myndigheten. Denna modell innebär i korthet att 
lokalkostnaderna varje år räknas upp med den hyresomräkningsfaktor som 
då gäller. Någon prövning av lokalkostnadernas storlek utifrån kostnads
förändringar på grund av lokalbyten sker inte. I den mån besparingar görs 
på lokalsidan skall frigjorda medel få användas för andra förvaltningsutgif
ter inom budgetposten. Kostnadsfördyringar skall å andra sidan täckas 
inom ramen för budgetposten. 

Vid min beräkning av förvaltningskostnaderna har jag tagit hänsyn till 
den omläggning av finansieringen av system-S som genomförs fr. o. m. 
nästa budgetår. För arbetsmarknadsverkets del innebär detta att förvalt
ningskostnaderna minskas med 392 000 kr. inkl. prisomräkning. 

För planläggnings- och övningsverksamhet för verkets del i totalförsva-
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ret har jag beräknat I 115 000 kr. inom den ekonomiska ramen för total
försvarets civila del. 

I övrigt vill jag inte föreslå några förändringar av förvaltningskostnader
na utan dessa bör endast räknas upp med under året inträffade pris- och 

löneökningar. 
De totala kostnaderna under budgetposten Förvaltningskostnader exkl. 

löner beräknar jag till 417,5 milj. kr.<+ 17,4 milj. kr.) under nästa budget

år. 

Kapitalkostnader 

Under denna budgetpost beräknas medel för arbetsmarknadsverkets kapi
talkostnader till följd av investeringar i teleutrustning. Kapitalkostnaderna 
för budgetåret 1989/90 har jag beräknat till I 0 milj. kr. 

AjlADB, m. m. 

Innanjag redovisar min kostnadsberäkning för Af/ADB, m. m. vill jag kort 
beröra införandet av det datoriserade platsförmedlingssystemet inom ar

betsförmedlingen. Inför riksdagens ställningstagande till systemet anförde 
dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet att systemet bör infö
ras i hela landet inom en i huvudsak länsregional struktur. Detta var den 
decentraliseringsnivå som bl. a. tekniken vid denna tidpunkt medgav. Det 
system som regeringen under hösten 1986 bemyndigade statskontoret att 
upphandla byggde också på denna struktur. 

Under det nu pågående införandet av det upphandlade systemet har 
tekniken visat sig medge en mer långtgående decentralisering av dator
kraft. Det har också visat sig att stora fördelar kan uppnås om datorkraften 
förs ned på lokal nivå och därmed närmare användarna. Systemet blir bl. a. 
mindre komplicerat och tillgängligheten samt säkerheten förbättras. Syste
met bör därför ges en mer decentraliserad struktur än som var möjlig från 
början. Kostnaden för den ändrade datorstrukturen skall rymmas inom de 
ramar som beräknats för tidigare lösning. 

Regeringen har mot denna bakgrund den 24 november 1988 som ett 
första steg mot ändrad struktur bemyndigat statskontoret att i den pågåen
de terminalanskaffningen uppgradera 400 terminaler med persondator
funktion. 

Jag kan inte tillstyrka AMS framställning om sammanlagt 12.5 milj. kr. 
för anskaffning av kund- och allterminaler. I den mån AMS prioriterar 
denna anskaffning får den finansieras genom en omfördelning inom ramen 
för budgetposten. Detta får emellertid inte innebära att införandet av 
platsförmedlingssystemet försenas. 

Kostnaden för Af/ADB, m. m. under nästa budgetår beräknar jag till 
180,7 milj. kr. inkl. pris- och löneomräkning. Jag har härvid tagit hänsyn 
till vissa inkomster som jag strax återkommer till. 
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Ö1·rigt 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor av
skriva lånefordringar uppkomna inom arbetsmarknadsverket. Jag föreslår 
att AMS får motsvarande bemyndigande även för nästa budgetår. 

Verksamheten vid Aske kursgård skall bekostas genom intäkter vid 
upplåtelse av kurslokaler m. m. Viss del av verksamheten vid kulturarbets
förmedlingen skall likaledes bekostas genom avgifter förs. k. överservice. 
Några medel behöver därför ej anvisas för dessa båda verksamheter. 

För nästa budgetår beräknar jag inkomster av annonser m. m. till 5,2 
milj. kr, dvs. 4,5 milj. kr. mer än för nuvarande budgetår. Jag har tagit 
hänsyn till dessa ökade inkomster vid min medclsberäkning för Af/ADB, 
m. m. Inkomsterna bör av AMS få utnyttjas för kostnader för annonser 

m.m. 
Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret 1989/90 under anslaget 

har jag beräknat till 1 995 ,4 milj. kr. ( + 91, 7 milj. kr.). Härav avser 1 392,5 
milj. kr. löner. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 

1989/90 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom 
arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för bud
getåret 1988/89, 

2. godkänna vad jag har föreslagit i fråga om utnyttjandet av 

inkomster, 
3. till Arhetsmarknadsverkets förwiltningskostnader för budget

året 1989/90 anvisa ett ramanslag på 1995428 000 kr. 

B 2. Arbetsmarknadsservice 
IH87/88 Utgift 178 513 000 
Hl88.'89 Ans lag 18:=! Slti ooo 111 
1989/!JO Förslag 227ti01000 

111 Varav 53 750 000 kr. enligt prop. 1H88/H9: 47 bil. 3, FiU 10. 

Från anslaget betalas service åt arbetssökande i form avreseersättningar 
och traktamenten i samband med inställelse till arbetsförmedlingen, läkar
undersökningar samt tolkhjälp (utredningskostnader). Vidare betalas kost
nader för flyttningsbidrag och inlösen av egna hem m. m. Flyttningsbidrag 
omfattar bidrag för att underlätta för arbetssökande att söka och anta 
arbekn utanför hemorten. Frfm anslagsposten Inlösen av egna hem m. m. 
betalas utgifterna för att lösa in fastigheter och bostadsriitter frtrn arbets
lösa som flyttar av arbetsmarknadsskäl. 
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1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

Utredningskostnader 
Flyttningsbidrag 
Inlösen av egnahem m. m. 

8 316 000 + 
174 500 000111 + 

1 000 000 

416 000 
43 369 000 

183 816 000 + 43 785 000 

111 Varav 53 750 000 kr. enligt prop. 1988/89: 47 bil. 3, FiU 10. 

AMS 

Utredningskos tnader 

AMS begär kompensation för pris- och löneökningar med 414000 kr. 

Flytt11i11gshidrag 

AMS föreslår att arbetsförmedlingen får möjlighet att som alternativ till 

beredskapsarbete lämna ett ekonomiskt stöd till den som är beredd att 

pröva på ett arbete på annan ort. Stödet bör finansieras över anslaget till 

beredskapsarbete och utgå i form av ett schabloniserat traktamente på 

5 000 kr. AMS beräknar kostnaden för stödet till 100 milj. kr. per budgetår. 
AMS föreslår vidare att begreppet nyckelpersoner utvidgas från de 

begränsningar som följer av förordningen (1987: 677) om regionalpolitiskt 

stöd till att gälla nyckelbefattningar inom alla verksamheter inom stödom
rådena. Kostnaden för detta förslag beräknas till I milj. kr. 

Slutligen föreslår AMS att även maka/make till en arbetssökande skall 

kunna beviljas sökanderesa, vilket inte är möjligt för närvarande. Enligt 
AMS förutsätter familjeflyttning goda kunskaper om den nya etablerings
orten hos alla familjemedlemmar. AMS beräknar kostnaden för förslaget 
till 7 milj. kr. under nästa budgetår. 

Med dessa förslag beräknar AMS medelsbehovet för tlyttningsbidrag 
under detta anslag till 137 .8 milj. kr. 
( + 17, I milj. kr.) varav 9, I milj. kr. avser kompensation för prisökningar. 

lnliisen a1· egna hem m. m. 

AMS beräknar medelsbehovet för inlösen av egna hem m. m. till oföränd

rat I milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Utredningskostnader 

Kostnaderna under denna anslagspost har jag endast räknat upp med 
under året inträffade prisökningar. Det sammanlagda medelsbehovet för 

utredningskostnader beräknar jag därför till 8, 7 milj. kr. ( + 0.4 milj. kr.). 
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Flyttningsbidrag 

Efter förslag i regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgär
der, m. m. har riksdagen helt nyligen beslutat att införa ett merkostnads
bidrag om 5 000 kr. för vissa arbetssökande som av arbetsmarknadsskäl 
flyttar till annan ort (prop. 1988/89: 47 bil. 3, FiU 10). Jag föreslår att 
sådant bidrag bör få lämnas även under nästa budgetår. Jag uppskattar 
kostnaden härför till ca 80 milj. kr. 

Likaså bör det av riksdagen vid samma tillfälle beslutade flyttningsbidra
get i form av s. k. sökanderesa för personer bosatta i Danmark som söker 
arbete i Sverige gälla även under nästa budgetår. Jag räknar med att ca 
3 000 arbetssökande kan komma att omfattas av bidraget. Kostnaden här
för uppskattar jag till 8, 1 milj. kr. 

Jag kan inte tillstyrka AMS förslag att begreppet nyckelpersoner skall 
utvidgas till att gälla nyckelbefattningar inom alla verksamheter inom 
stödområdena. Ej heller kan jag tillstyrka förslaget om en utvidgning av 
flyttningsbidrag i form av sökanderesa till att gälla även arbetssökandens 
maka eller make. 

AMS har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av medflyttande
bidraget, dvs. bidrag till arbetsgivare för anställning av medflyttande. 
Uppföljningen visar att under perioden den 1juli1987 - den 30juni 1988 

fick 60 personer anställningar för vilka medflyttandebidrag lämnades med 
totalt I.3 milj. kr. Flertalet bidrag, eller 55 bidrag, lämnades inom län som 

har anknytning med stödområde C. Merparten, eller 62 %. av dem som 
omfattades av bidraget var kvinnor. Bidrag utgick främst till administrati
va, tekniska och tillverkningsarbeten. Enligt AMS gör emellertid den korta 
tidsperioden som studien avser och det begränsade underlaget det svårt att 
dra några allmänna slutsatser om medflyttandebidragets inverkan på den 
geografiska och yrkesmässiga rörligheten. 

För egen del anser jag, trots det förhållandevis ringa utnyttjandet av 
bidraget, att det finns ett klart behov av ett medflyttandebidrag. Man 
måste komma ihåg att uppföljningspcrioden omfattar endast det första året 
efter det att genomgripande ändringar av bidragsvillkoren genomfördes. 
Jag föreslår därför att försöksverksamheten med medflyttandebidraget bör 
få bedrivas även under budgetåret 1989/90 inom en oförändrad kostnads
ram av 10 milj. kr. 

Kostnaderna under nästa budgetår för flyttningsbidrag beräknar jag till 
totalt 217 .9 milj. kr. ( + 43,4 milj. kr.). 

Inlösen m· egna hem m. m. 

Medelsbehovet för inlösen av egna hem m. m. för budgetåret 1989/90 
beräknar jag till oförändrat I milj. kr. 

Det sammanlagda mcdclsbchovet under anslaget beräknar jag till 227 ,6 
milj. kr.(+ 43.8 milj. kr.). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsserl"ice för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 227 601 000 kr. 

6 Riksdagen 1988189. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga 12 
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B 3. Arbetsmarknadsutbildning 
1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 421 241 000 Reservation 285 915 000 
2 737 398 000111 
2 469 234 000 

111 Häri ingår 77 milj. kr. enligt prop. 1988/89: 47 bil. 3, 
FiU 10. Av medlen skall 43. 8 milj. kr. föras bort från anslaget 
enligt beslut av regeringen. 

Från anslaget betalas utgifterna för upphandling av särskilt anordnad 
arbetsmarknadsutbildning och annan utbildning, bidrag för utbildning i 
företag. elevsocial verksamhet inom AMU-gruppen samt för AMS boende
service till deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Utbildningsbidrag till 
deltagare i arbetsmarknadsutbildning finansieras över anslaget B4. Kon
tant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag. 

Arbetsmarknadsutbildning är sådan utbildning som en person genomgår 

av arbetsmarknadsskäl och till vilken bidrag beviljas av arbetsförmedling
en. Det kan vara utbildning för personer som är eller riskerar att bli 
arbetslösa och som uppbär utbildningsbidrag under utbildning vid särskilt 
anordnade kurser eller i det reguljära utbildningsväsendet. eller utbildning 
av anställda för vilka bidrag från arbetsmarknadsvcrket utgår till arbetsgi
varen. 

Särskilt anordnad 
arbetsmarknadsut
bildning 

Bidrag för utbildning 
i företag m.m. 

Yrkesf örberedande 
praktik inom försvaret 

Elevsocial verksamhet 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

2 353 630 000111 - 150 430 000 

296 000 000121 

30 000 000 
57 768 000 

2 737 398 000 

87 200 000 

- 30 000 000 
534 000 

- 268 lfi4 000 

111 Av medlen skall 43. 8 milj. kr. föras bort från 
anslaget enligt beslut av regeringen. 
121 Häri ingår 77 milj. kr. enligt prop. 1!!88/89: 47 bil. :i. 
FiU 10. 

Anslagsposten Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning avser kost
nader för sådan utbildning som länsarbetsnämnderna upphandlar från så
väl AMU-gruppen som från bl. a. komvux, högskola. folkhögskola. studie
förbund eller företag. Bestämmelser om särskild anordnad arbetsmark
nadsutbildning finns i förordningen (1987: 406) om arbetsmarknadsutbild

ning. 
Anslagspostcn Bidrag för utbildning i företag m. m. avser kostnader för 

bidrag enligt förordningen (1984: 518. omtryckt 1987: 514) om bidrag till 
sådan utbildning. 

Elevsocial verksamhet avser hälsovård och kurativt stöd som arbets
marknadsmyndigheterna upphandlar hos AM V-organisationen för deltaga
re i AM V-kurser. Vidare avser den arbetsmarknadsmyndigheternas an-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 

82 



svar för att ordna bostad för dem som deltar i arbetsmarknadsutbildning Prop. 1988/89: l 00 
utanför hemorten. Bil. 12 

AMS 

AMS framhåller de yrkesmässiga obalanserna som en av de främsta orsa
kerna till arbetslöshet. De beror på att kraven på de sökande är stora från 
företagens sida, samtidigt som många sökande saknar en efterfrågad ut
bildning eller är yrkesobestämda. Den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen medför också stora förändringar i yrkesstrukturen och påver
kar innehåll och arbetsuppgifter i olika yrken. Efterfrågan på arbetskraft 
kommer att ligga kvar på en hög nivå med en brist på framför allt kvalifice
rade yrkesarbetare inom industrin och vissa yrkesgrupper inom vårdområ
det och servicesektorn. 

De närmaste åren kommer att innebära ett minskat tillskott av arbets
kraft med en ny yrkesutbildning. De unga som traditionellt svarat för detta 
tillskott minskar i antal, liksom de nytillträdande kvinnorna. De medelål
ders andel av arbetskraften kommer därmed att öka. Det innebär att stora 
krav kommer att ställas på anpassning hos både företagen och den medel
ålders arbetskraften. 

Arbetsmarknadsutbildningen kommer att ha en avgörande betydelse i 
denna anpassningsprocess mellan företagens förändrade krav och indivi
dernas förmåga och önskemål. 

Behovet av såväl grundläggande som kompletterande yrkesutbildning 
för vuxna är därför mycket stort, både bland dem som är arbetslösa och 
bland dem som har arbete. AMS betonar att arbetsmarknadsutbildningen 
ständigt måste anpassas till den aktuella efterfrågan på kompetens och till 
behoven av yrkesutbildning hos olika grupper av arbetssökande. Anpass
ningen av utbildningen till de sökandes behov och förutsättningar kräver 
generellt ett ökat inslag av stödresurser i form av allmänna teoretiska 
ämnen, samtidigt som generella förändringar av yrkeskraven kräver allt 
mera avancerade datainslag i kurserna. Det behövs även en fortsatt ut
veckling av orienterande, vägledande och motivationshöjande insatser 
inför och parallellt med yrkesutbildningen. Stora krav kommer att ställas 
på arbetsmarknadsutbildningen för att minska arbetslösheten bland flyk
tingar och invandrare och för att ge de arbetshandikappade möjligheter till 
ett lämpligt arbete. Arbetsmarknadsutbildningen är också ett betydelse
fullt hjälpmedel i det fortsatta arbetet för att uppnå en jämnare könsfördel
ning på arbetsmarknaden. 

Vidare framhålls vikten av att de arbetssökande, vars möjligheter att få 
ett lämpligt arbete kan öka genom längre eller kortare grundläggande eller 
kompletterande utbildning, snabbare än i dag kommer in i utbildning. 

Särskilda insatser behövs för att stimulera till verkningsfulla utbildnings
insatser i företagen och även påverka fördelningen av utbildningen bland 
de anställda. 

Utifrån dessa utgångspunkter bedömer AMS att arbetsmarknadsutbild
ningen under budgetåret 1989/90 behöver omfatta 165 000 personer. AMS 
beräknar härvid att l 00 000 personer måste beredas plats i särskilt anord
nad arbetsmarknadsutbildning. 
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Genom det nya systemet med köp av utbildning och beslutsdelegering 

till arbetsförmedlingarna har möjligheterna att påverka kursutbudt:t ökat. 
Genom att därutöver lokalisera kurserna närmare de sökandes hemorter 
och justera förläggningen av kurstiderna räknar AMS med att under bud

getåret 1989/90 ytterligare kunna förbättra anpassningen av utbildningen 

till de sökandes förutsättningar och till arbetsgivarnas efterfrågan på kom

petens. 

Kostnaden för den utbildning som länsarbetsnämnderna bedöms behöva 
upphandla beräknar AMS till 3 500 milj. kr. 

För elevsocial verksamhet och boendeservice beräknar AMS 62.5 milj. 

kr.. varav 29, 7 milj. kr. för att upphandla hälsovård och kurativt stöd för 

deltagare vid AMU-kurser. I avvaktan på statsmakternas beslut om för

ändringar av verksamheten med boendeservice och förläggningar som 

AMS svarar för har 32,5 milj. kr. beräknats för denna verksamhet. 
Utöver den omfattning av särskilt anordnad utbildning som AMS före

slår. bedöms även det reguljära skolväsendet behöva utnyttjas för minst 

25 000 personer. 

Verksamheten med yrkesförberedande praktik inom försvaret bör enligt 

AMS få fortsätta i nuvarande omfattning. AMS föreslår samtidigt att en 

ändring görs av anslagets konstruktion så att medlen. när det anses mera 

angeläget, kan användas för särskilda utbildningssatsningar för dessa ung

domar. Kostnaden beräknas till oförändrat 30 milj. kr. 
AMS bedömer att bidrag för utbildning i företag bör beräknas för 40 000 

personer med en genomsnittlig utbildningstid av 400 timmar. Volymen 
innefattar ett uppskattat behov av stöd till utbildning i stat och kommun av 

ca 15000 deltagare. I beräkningen ingår rekryteringsutbildning inom teko

industrin för 15 milj. kr. En verksamhet som AMS föreslår skall få fortsätta 
under ytterligare en treårsperiod. Kostnaden för utbildning i företag beräk
nar AMS till totalt 480 milj. kr. 

Den sammanlagda kostnaden för arbetsmarknadsutbildningen blir där

med enligt AMS 4072 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Arbetsmarknadsutbildningen är vid sidan om arbetsförmedlingen det vikti

gaste arbetsmarknadspolitiska instrumentet och spelar en central roll när 

det gäller att underlätta anpassningen på arbetsmarknaden. Den utgör ett 

aktivt instrument för att förbättra den enskildes möjligheter att få arbete. 
underlättar strukturomvandlingen och förbättrar företagens produktions

förutsättningar. Den stora efterfrågan på utbildad arbetskraft inom ett 

flertal sektorer liksom arbetslivets förändrade kompetenskrav fordrar om

fattande utbildningsinsatser. 
Under budgetåret 1987/88 deltog 132000 personer i arbetsmarknadsut

bildning varav ca 74 000 i den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbild

ningen. Yrkesutbildningarnas andel har ökat och utgjorde 83 % av arbets
marknadsutbildningen exkl. utbildning i företag. Det är angeläget att ande

len yrkesutbildningar bibehålls på en hög nivå, men också att dessa får en 

inriktning som bättre svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Utbild-
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ningen måste också användas som ett aktivt instrument för att bredda både 
mäns och kvinnors utbildnings- och yrkesval för att härigenom bryta den 
könsuppdelade arbetsmarknaden. 

Mot bakgrund av vad jag har anfört i det föregående om arbetsmark
nadspolitikens inriktning bör arbetsmarknadsutbildningen bibehållas på en 
hög nivå. Jag räknar med att 122 000 personer kommer att behöva erbjudas 
arbetsmarknadsutbildning i olika former under budgetåret 1989/90. Mer
parten av resurserna för arbetsmarknadsutbildning bör beräknas för sär
skilt anordnad utbildning. 

Jag övergår nu till min medelsberäkning för de olika posterna inom 
anslaget. 

Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning 

AMS har bedömt ett behov av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning 
under budgetåret 1989/90 som svarar mot 100000 deltagare. Mot bakgrund 
av vad jag tidigare har sagt beträffande utvecklingen på arbetsmarknaden 
förordar jag att den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen bör 
planeras utifrån en omfattning om 78 000 deltagare. Denna volym bör 
kunna tillgodose behovet av såväl grundläggande som kompletterande 
yrkesutbildningar. Orienterande, vägledande och motivationshöjande in
satser inför och parallellt med yrkesutbildningen liksom det ökade inslaget 
av mera avancerade kurser bör också kunna inrymmas i denna volym. 

Som AMS framhåller är det väsentligt att arbetsmarknadsutbildningen 
är anpassad både till den aktuella efterfrågan på kompetens och till beho
ven av yrkesutbildning hos olika grupper av arbetssökande. Stödrcsurser i 
form av allmänna teoretiska ämnen såväl som orienterande och mera 
avancerade datainslag i de yrkesinriktade kurserna bör ses som en naturlig 
del i denna anpassning. 

AMS framhåller vidare vikten av att de arbetssökande snabbare än i dag 
kommer in i utbildning. Jag delar denna uppfattning i princip. Ambitionen 
måste här vara att förbättra anpassningen av kursutbudet till arbetsmark
nadens efterfrågan samt att ytterligare förbättra ett redan högt utnyttjande 
av upphandlad kapacitet. Jag vet också att det arbete som AMS bedriver 
för att stödja och utveckla upphandlarkompctcnsen hos länsarbetsnämn
derna börjar ge resultat. Sammantaget bör dessa åtgärder kunna minska 
kötiderna ytterligare. Detta får emellertid inte innebära att arbetsförmed
lingarnas ansträngningar att i första hand finna ett lämpligt arbete på den 
öppna arbetsmarknaden får minska. Tvärtom är det i rådande situation 
med överhettningstendcnser på arbetsmarknaden angeläget att dessa an
strängningar intensifieras. 

Det har också blivit lättare att anpassa utbildningen både efter de sökan
des behov och arbetsmarknadens efterfrågan genom den nya organisatio
nen för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen. Genom att i 
ökad utsträckning förlägga utbildningen i de sökandes hemorter och en 
flexiblare schemaläggning av kurserna räknar länsarbetsnämnderna med 
att nå en ytterligare förbättrad anpassning. 

Enligt den redovisning av upphandlad påbyggnadsundcrvisning i svens-
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ka för invandrare (sfi) som AMS har haft att göra för budgetåret 1987/88 
fick ca 7000 deltagare sfi-undervisning till en kostnad av 67,5 milj. kr. 
AMS framhåller att även andra stödåtgärder för invandrare i form av 
orienterings- och preparandkurser innehåller ett stort antal timmar svensk
undervisning. Jag förutsiitter att AMS uppmärksamt följer flyktingars och 
invandrares behov av stöd vid arbetsmarknadsutbildning. 

Sveriges AMU-elevers Riksförbund har i skrivelse den 27 juli 1988 
hemställt att medel skall avsättas så att elever vid särskilt anordnad arbets
marknadsutbildning kan få en generell studeranderabatt vid SJ. Jag är inte 
beredd att tillstyrka ett sådant medelstillskott med tanke på de förmånliga 
resevillkor, med fria hemresor, som redan finns för de kursdeltagare som 
studerar och bor på annan ort än hemorten. 

Enligt riksdagsbeslutet om omorganisationen av den särskilt anordnade 
arbetsmarknadsutbildningen (prop. 1984/85: 59. AU 9, rskr. 101) skall den
na genomföras så att kostnaderna minskar med 15 % inom en period på fem 
år. Vid min beräkning av medlen för upphandlad utbildning har jag räknat 
av 51 milj. kr. vilket motsvarar en kostnadsminskning med 3 %. Jag förut
sätter att den besparing, som ålagts AMU-gruppen, skall återspeglas i 

prissättningen. 
Medelsbehovet för 78000 deltagare i särskild anordnad arbetsmarknads

utbildning under budgetåret 1989/90 har jag beräknat till 2203,2 milj. kr. 
Denna ram skall också täcka den försöks verksamhet med särskilda stödin
satser för kursdeltagare i för sitt kön otraditionell arbetsmarknadsutbild
ning, som enligt riksdagens beslut om jämställdhetspolitiken inför 1990-
talet (prop. 1987/88: 105, AU 17, rskr. 364) skall pågå i fem år. 

Ele1·social 1·erk.rnmhet 

Den elevsociala vcrksamheten inom arbetsmarknadsutbildningen består 
av två delar. Dels hälsovårdande och kurativa verksamheten som bedrivs 
som uppdragsverksamhet av AMU-gruppen och upphandlas tillsammans 
med utbildningen, dels boendeservice till kursdeltagarna vilken AMS själv 

svarar för. 
Den elevsociala verksamheten har setts över av en särskild arbetsgrupp 

som i september 1987 har överlämnat sina förslag i rapporten (Os A 
1987: 5) Kursdeltagarstöd inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Arbetsgruppens förslag om den hälsovårdande och kurativa verksamhe
ten har redan föranlett beslut av riksdagen (prop. 1987/88: 100 bil. 12, AU 
11, rskr. 186). Lärarnas riksförbund har i skrivelse den 29 september 1988 
bl. a. framfört sin uppfattning om att den tidigare organisationen av verk
samheten var bättre för eleverna och därför borde återinföras. Jag kan inte 
tillstyrka ett sådant förslag. 

Beträffande boendeservicen gav regeringen AMS i uppdrag att mot 
bakgrund av arbetsgruppens förslag ytterligare klargöra och redovisa kon
sekvenserna av föreslagna förändringar. AMS redovisade sitt förslag i 
mars 1988. 

Arbetsgruppen anser att kursdeltagarna själva skall ordna sitt boende 
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och att särskilt reserverade bostäder endast skall finnas i den utsträckning Prop. 1988/89: 100 
som är nödvändigt med hänsyn till bostadstillgångcn på utbildningsorten. Bil. 12 
Kursdeltagarna skall liksom övriga hyresgäster på bostadsmarknaden be-
tala faktisk hyreskostnad direkt till bostadshållaren. Den fördyring som 
förslaget innebär för kursdeltagarna skall kompenseras genom en höjning 
av nuvarande traktamentsersättning. Gruppen anser vidare att det bör 
undersökas hur drifts- och förvaltningsansvarct vid de förläggningar som i 
dag ägs av arbetsmarknadsverket bör lösas i framtiden. 

AMS delar arbetsgruppens uppfattning och bedömer. efter att ha hört 
länsarbetsnämnderna, att det är möjligt att genomföra de föreslagna för
ändringarna successivt under en treårsperiod. Tjugo länsarbetsnämnder 
anser också att det nuvarande drifts- och förvaltningsansvaret för egna och 
förhyrda bostäder bör kunna föras över till annan huvudman. 

Arbetsgruppens och AMS förslag stämmer väl överens med min uppfatt
ning. Jag kommer senare föreslå regeringen att ge AMS i uppdrag att 
avveckla sitt boendeansvar och den boendeservice som bedrivs i samband 
med arbetsmarknadsutbildning. 

Avvecklingen bör emellertid ske med hänsyn tagen till bostadssituatio
nen på kursorternas öppna bostadsmarknad. Den bör således inte forceras 
utan måste genomföras i den takt som krävs för att inte förorsaka kursdel
tagarna bostadsproblcm. 

För att underlätta avvecklingen av hyrcssubventionerna föreslår jag en 
höjning av traktamentsersättningen för kursdeltagare som studerar utanför 
hemorten från 75 kr. till 80 kr. per dag. Kostnaden för denna traktaments
höjning beräknar jag till 6 milj. kr. vilket finansieras över anslaget B 4. 
Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag, vilket jag strax åter
kommer till. 

Jag räknar med att avvecklingen av boendeservicen skall medföra ökade 
hyresintäkter och minskade personalkostnader som redan under det.första 
året täcker den föreslagna traktamcntshöjningcn. Vid min beräkning av 
medlen för AMS boendeservice har jag därför räknat av 4 milj. kr. under 
detta anslag, samt 2 milj. kr. för personalkostnader, vilket jag tidigare 
redovisat under anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostna
der. 

För den elevsociala verksamheten beräknar jag totalt 57,2 milj. kr., 
varav 31,6 milj. kr. för upphandling av den elevsociala verksamheten inom 
AMU-gruppen och 25,6 milj. kr. för AMS boendeansvar. 

Arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildning.1-viisendet m. m. 

Enligt min bedömning bör antalet personer som kan behöva beviljas utbild
ningsbidrag för utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet eller hos 
vissa andra utbildningsanordnare under nästa budgetår få uppgå till högst 
20000. Denna möjlighet medför att arbetsförmedlingen kan tillgodose mer 
speciella utbildningsbehov. t. ex. förberedande utbildningar för flyktingar 
och vissa handikappade, samtidigt som möjligheter ges för dem som av 
olika anledningar är lokalt bundna att få en yrkesutbildning på hemorten 
som svarar mot den lokala arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. 87 



Yrkesförheredande praktik inom försvaret 

Jag avser däremot inte att föreslå några medel till den yrkesförberedande 
praktiken inom försvaret för ungdomar under nästa budgetår. Denna åt
gärd kom till under de år då efterfrågan på arbetskraft var låg och ung
domskullarna stora. Nu när situationen snarast är den omvända bör dessa 
ungdomar ha goda möjligheter att få arbete på den öppna arbetsmarkna
den. Denna stödform bör således avvecklas fr. o. m. budgetåret 1989/90. 

Bidrag till utbildning i företag m. m. 

AMS har föreslagit att medel för bidrag till utbildning i företag skall 
beräknas för 40000 deltagare, varav 15 000 i .>tat och kommun. Det innebär 
en ökning med 15 000 deltagare jämfört med vad som förordades i 1988 års 
budgetproposition. 

Bidrag till utbildning i företag är en betydelsefull form av arbetsmark
nadsutbildning inte minst för de små och medelstora industriföretagen. En 
stark efterfrågan på utbildad arbetskraft inom främst tillverkningsindustrin 
riskerar att leda till infiationsdrivande flaskhalsar i produktionen. Det 
råder även en stark efterfrågan på utbildad arbetskraft inom vård- och 
omsorgssektorerna. Utbildningen bör därför inriktas mot de nu nämnda 
områdena dels för att motverka akuta flaskhalsar i produktionen. dels för 
att underlätta rekryteringen av arbetskraft. Den företagsinterna rörlighet 
som uppstår på grund av utbildningen leder även till gynnsamma effekter 
för de arbetslösa genom de motprestationer i form av anställning som 
företagen förväntas göra. Möjligheten för flyktingar och andra invandrare 
att komma in i arbetslivet måste särskilt beaktas i detta sammanhang. 

Beträffande särskilda insatser för att stimulera företagen till egna utbild
ningsinsatser vill jag invänta ytterligare underlag från den projektverksam
het som pågår och till vilken AMS har beviljats medel. Samtidigt vill jag 
understryka att det i första hand är arbetsgivarnas ansvar såväl inom den 
privata som den offentliga sektorn att inventera det långsiktiga utbildnings
och rekryteringshehovet samt att svara för erforderlig utbildning av pt:rso
nalen. 

Mot bakgrund av vad jag nu sagt måste utbildning i företag upprätthållas 
på en hög nivå. Jag förordar därför att medel beräknas för bidrag till 24 000 
deltagare. Kostnaden härför uppgår till 208.8 milj. kr. Vid denna bedöm
ning har jag utgått från att kostnaden för bidrag vid utbildning i stället för 
permittering eller uppsägning inte kommer att överstiga I 0 milj. kr, samt 
att 15 milj. kr. avsätts för utbildning inom tekoindustrin. I fråga om 
resterande 183 ,8 milj. kr. föreslår jag att högst 20 % får utnyttjas för bidrag 
till offentliga arbetsgivare. De korttidsutbildade kvinnorna bör liksom tidi
gare ägnas särskild uppmärksamhet vid denna utbildning. 

Sammanj{lftning m· medelsberäkningen 

För budgetåret 1989/90 räknar jag med att de totala utgifterna under ansla
get kommer att uppgå till 2 469,2 milj. kr .. varav 2 203,2 milj. kr. för 
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upphandling av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning. 57.2 milj. kr. 
för den elevsociala verksamheten och 208.8 milj. kr. för bidrag till utbild
ning i företag m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna förslaget om avveckling av den yrkesförberedande 

praktiken inom försvaret, 
2. till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 2 469 234 000 kr. 

B 4. Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag 

1987/88 Utgift 3 763 849 000 
1988/89 Anslag 4 093 052 000111 
1989/90 Förslag 3 914 132 000 

rl! Varav 41 500 000 kr. enligt prop. 1988/89: 47 bil. 3. FiU 10. 

Från anslaget betalas stöd enligt lagen ( 1973: 371) om kontant arbets
marknadsstöd och utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och 
yrkesinriktad rehabilitering. AMS skall enligt regeringens beslut under 
anslaget även redovisa beräknade kostnader för statsbidrag till arbetslös
hetsförsäkringen och permitteringslöneersiittning. Dessa stödformer finan
sieras inte med anslagsmedel utan med arbetsgivaravgifter. 

Kontant arbetsmark
nadsstod 

Utbildningsbidrag. 
arbetsmarknadsut
bildning 

Ut bi ldningsbidrag, 
yrkesinriktad 
rehabilitering 

Hl88/8!) Beräknad ändring l!l89/90 

Föredraganden 

574 100 000 - 179 900 000 

3 173 548 0001li - 38 201 000 

345 404 000121 ~ 39 241 000 
4 oe:i 052 ooo - 178 !l20 000 

111 Varav 38 000 000 kr. enligt prop. 1988/89: .n bi 1. 3. FiU JU. 
121 Varav 3 500 000 kr. enligt prop. 1988!8!l: 47 bil. 3. Fil.I 10. 

AMS 

K <lfl tant arbetsmarknadsstöd 

För budgetåret 1989/90 räknar AMS med ca 2.7 miljoner stöddagar. Med 
ett genomsnittligt utbetalat stöd på 130 kr. per dag blir medelsbehovet 350 
milj. kr. 
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Uthildningshidrag 

AMS vill förbättra de ekonomiska villkoren för arbete och utbildning. En 
premie om 200 kr. per genomförd utbildningsvecka. dock högst 8 000 kr .. 
till den som fullföljer en yrkesutbildning inom arbetsmarknadsutbildningen 
skulle underlätta arbetsförmedlingens rekrytering av kursdeltagare och 
stimulera arbetslösa att välja angelägen utbildning före arbetslöshet. Kost
naderna för denna stimulanspremie beräknar AMS till 250 milj. kr. 

Medclsbehovet för utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsut
bildning beräknar AMS till totalt 4 421 milj. kr. inkl. stimulanspremien. 
AMS har därvid räknat med 125 000 deltagare i utbildningar som berättigar 

till utbildningsbidrag och en genomsnittlig kurstid om 20 veckor. 
För utbildningsbidrag till deltagare i yrkesinriktad rehabilitering beräk

nar AMS sammanlagt 405 milj. kr. Antalet deltagare har uppskattats till 
26000 och den genomsnittliga inskrivningstidcn till tolv veckor. 

A rhet si ösh e I sfiks iik ringen 

Utbetalningen av statsbidrag till de erkända arbetslöshetskassorna under 
budgetåret 1989/90 beräknar AMS till ca 9000 milj. kr. Finansicringsavgif
terna, dvs. det bidrag som arbetslöshetskassorna skall betala till staten. 
uppskattas till ca 500 milj. kr., varför nettoutgiften för staten blir ca 8 500 
milj. kr. AMS har beräknat antalet medlemmar i kassorna till 3.6 miljoner 
och antalet ersättningsdagar per medlem och år till sju, samt den genom
snittligt utbetalade dagpenningen till 355 kr. 

PermitteringsliinPersiittning 

Med hänsyn till utfallet under de senaste åren beräknar AMS medclsbe
hovet för statsbidrag till permitteringslöneersättning till 100 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeliindringar m. m. 

Under våren 1988 godkände riksdagen regeringens proposition med förslag 
till genomgripande ändringar av främst arbetslöshetsförsäkringen (prop. 
1987/88: 114, AU 18, rskr. 387). Förslagen i propositionen grundade sig 
huvudsakligen på ett utredningsarbete som utförts av a-kassekommitten 
(A 1985: 04). I kommitten framförde ett antal sakkunniga förslag till änd
ringar i vissa villkor för arbetslöshetsersättning i syfte att bl. a. förenkla 
dessa. Kommitten avvisade förslagen. De sakkunniga vidhöll sina förslag i 
ett gemensamt särskilt yttrande. 

De sakkunnigas förslag, som gäller arbetsvillkoret och därmed samman
hängande frågor om tid som får jämställas med förvärvsarbete och över
hoppningsbar tid samt bisyssla, har remissbehandlats. Yttranden har avgi

vits av överbefälhavaren (ÖB), försäkringsöverdomstolen, riksförsäk
ringsverket (RFV), AMS, riksrevisionsverket (RRV), Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Landsorga-
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nisationen i Sverige (LO), Svenska arbctsgivareföreningcn (SAf), Han
delsanställdas Förbund, Svenska Musikerförbundet och Arbetslöshetskas
sornas samorganisation <SOJ. Remissyttrandena finns att tillgå i arbets
marknadsdepartementet (dnr A 3685/88). 

Jag kommer i det följande att redovisa mina förslag till ändringar i de 
aktuella ersättningsvillkoren. Vidare kommer jag, mot bakgrund av en 
framställning från AMS den 12 augusti 1988, att föreslå en viss ändring i nu 
gällande regler för administrationen av KAS. 

Mina förslag i det följande innebär både ökade och minskade kostnader. 
Förslagen berör endast ett fåtal ärenden varje år och jag bedömer att de 
ökade kostnaderna uppvägs av besparingarna. Jag avser att senare föreslå 
regeringen att uppdra åt AMS att efter ett fullt verksamhetsår närmare 
redovisa de ekonomiska effekterna av dessa regeländringar. 

Mina förslag föranleder ändringar i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshets
försäkring och lagen ( 1973: 371 J om kontant arbetsmarknadsstöd. Förslag 
till ändringar i dessa lagar har upprättats inom arbetsmarknadsdeparte
mentet. Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 12.1. 
Lagändringarna bör träda i kraft den I juli 1989. 

Arhetsl'illkoret 

Mitt förslag: För att få ersättning från arbctslöshetskassan skall den 
försäkrade bl. a. ha uppfyllt ett arbetsvillkor som innebär att den 
försäkrade skall ha förvärvsarbetat i minst 75 dagar. Dessa dagar 
skall vara fördelade på minst fyra månader under en ramtid av tolv 
månader omedelbart före arbetslöshetens inträde. Endast dag då 
den försäkrade har arbetat minst tre timmar får tillgodoräknas. 
Detta arbetsvillkor bör ersätta nuvarande bestämmelser i lagen om 
arbetslöshetsförsäkring. 

De sakkunnigas förslag: Överensstämmer med mitt förslag utom på en 
punkt. De sakkunniga anser att arbetsvillkoret bör ändras så att den 
nuvarande regeln att de arbetade dagarna skall vara fördelade på visst 
minsta antal månader tas bort. Det nu föreslagna arbetsvillkoret bör föras 
in i lagen om arbetslöshetsförsäkring. 

Remissinstanserna: De remissinstanscr som har yttrat sig över förslaget 
tillstyrker det eller har inget att erinra mot det. Försäkringsöverdomstolen 
menar dock att man liksom hittills bör kräva att den arbetade tiden skall 
vara fördelad på minst fem kalendermånader. Först därigenom kan enligt 
domstolen den försäkrades anknytning till förvärvslivet anses fastlagd. 
Domstolen förordar också att en dispensmöjlighet från det föreskrivna 
arbetsvillkoret behålls i lagen för att underlätta en flexibel tillämpning i 
framtiden. 

Skälen för mitt förslag: Rätt till ersättning från en arbetslöshetskassa 
förutsätter att den försäkrade, förutom att ha varit medlem i normalt tolv 
månader, skall ha arbetat i viss omfattning (arbetsvillkor). Enligt 6 § lagen 
om arbetslöshetsförsäkring omfattar arbetsvillkoret minst fem månaders 
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förvärvsarbete under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslös- Prop. 1988/89: l 00 
hetens inträde. AMS får enligt lagen medge att tid då förvärvsarbete skall Bil. 12 
ha utförts får beräknas i annan tidsenhet än månad. 

AMS har med stöd härav föreskrivit att arbetslöshetskassorna får tilläm
pa ett arbetsvillkor som innebär att förvärvsarbete skall ha utförts under 
minst 75 dagar fördelade på minst fem månader under ramtiden. Endast 
dag då den försäkrade har arbetat minst tre timmar får tillgodoräknas. 
Samtliga arbetslöshetskassor tillämpar nu detta arbetsvillkor. 

För egen del anser också jag att detta arbetsvillkor bör tas in i lagen och 
ersätta nuvarande regler, eftersom det nu tillämpas av samtliga kassor. 
Däremot kan jag inte tillstyrka att kravet på att de arbetade dagarna skall 
vara fördelade på ett minsta antal månader tas bort. Genom ett sådant krav 
skall markeras att en viss minsta tids etablering på arbetsmarknaden skall 
.vara en förutsättning för ersättning. 

Jag anser dock att det finns starka skäl som talar för att de fem månader
na skall minskas till fyra månader. Den nuvarande ordningen med fem 
månader kan nämligen skapa orimliga tröskeleffekter. Den som får ett 
heltidsarbete som skall vara fyra månader arbetar tillräckligt många dagar, 
dvs. minst 75 dagar, men uppfyller inte arbetsvillkoret om han börjar 
arbetet den första dagen i månad ett och slutar den sista dagen i månad 
fyra. De arbetade dagarna är då fördelade på bara fyra månader. Om han 
däremot börjar arbetet den andra dagen i månad ett och slutar den första 
dagen i månad fem uppfyller han arbetsvillkoret. eftersom dagarna är 
fördelade på fem månader. I båda fallen har arbetet varat lika länge men 
ersättningsrätten blir helt beroende av vilken dag i månaden arbetet på
börjats. Mot denna bakgrund är mitt förslag att den tid under vilken de 
arbetade dagarna skall vara fördelade minskas från minst fem till minst 
fyra månader. Förslaget omfattar bara arbetsvillkoret i arbetslöshetsför
säkringen. 

Mitt förslag föranleder ändring i 6 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. I 
6 §första stycket andra punkten bör föras in de av mig föreslagna förutsätt
ningarna för att uppfylla arbetsvillkoret. Paragrafens tredje stycke, i vilket 
anges att AMS får medge att tid då förvärvsarbete skall vara utfört beräk
nas i annan tidsenhet än månad, bör upphävas, eftersom det nu i lagen 
kommer att anges de exakta förutsättningarna för att uppfylla arbetsvillko
ret. Jag är således inte beredd att förorda försäkringsövcrdomstolcns för
slag att det bör finnas möjlighet till dispens från det i lagen föreskrivna 
arbetsvillkoret. 

RFV har påpekat att om förslaget till ändring i arbetsvillkoret genomförs 
vissa följdändringar måste göras i lagen ( 1979: 84) om delpension. Sådana 
ändringar förbereds nu inom socialdepartementet och kommer att redovi
sas i särskild ordning. 
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Tid som j<lr jämställas med arbete 

Mitt förslag: Tid då en ersättningssökande har fullgjort värnplikt 
eller åtnjutit föräldrapenningförmån skall även i fortsättningen få 
jämställas med tid då förvärvsarbete har utförts för att uppfylla 

arbetsvillkoret. 
En arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering 

skall normalt ha fullföljts för att få jämställas med tid då förvärvsar
bete har utförts för att uppfylla arbetsvillkoret. 

De sakkunnigas förslag: Möjligheterna att uppfylla viss del av arbetsvill
koret med tid i värnplikt eller med föräldrapenningförmån bör utgå. Här
igenom skulle arbetsvillkoret renodlas och påtagliga administrativa förenk
lingar uppnås. 

En arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering behöver 
inte ha fullföljts för att få jämställas med tid då förvärvsarbete har utförts 
för att uppfylla arbetsvillkoret. 

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig 
över förslaget att slopa rätten att uppfylla viss del av arbetsvillkoret med 
tid i värnplikt eller med föräldrapenningförmån är positiva till det. ÖB 
avstyrker förslaget i fråga om värnplikt med hänvisning till effekterna det 
skulle få för värnpliktiga. ÖB föreslår i stället att värnpliktstjänstgöring bör 
få tillgodoräknas i sin helhet i arbetsvillkoret. SACO/SR pekar på att 
förslaget i fråga om föräldrapenningförmån innebär att framför allt kvin
norna får en försämring av ersättningsrätten. 

Hälften av remissinstanserna tillstyrker förslaget att en arbetsmarknads
utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering inte behöver ha fullföljts för att 
få jämställas med tid då förvärvsarbete har utförts för att uppfylla ar
betsvillkoret. Endast AMS och RRV uttalar sig klart mot förslaget. AMS 
anser att arbetslöshetsförsäkringens regler och tillämpningen av dessa 
skall uppmuntra till fullföljande av utbildningen eller rehabiliteringen och 
inte locka till eller premiera avbrott. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nu gällande regler får två månader av den 
tid då en crsiittningssökande har fullgjort värnplikt eller åtnjutit föräldra
penningförmän enligt lagen () 962: 381) om allmän försäkring jämställas 
med tid då förvärvsarbete har utförts för att uppfylla arbetsvillkoret. Detta 
gäller i både arbetslöshetsförsäkringen och KAS. 

Jag är inte beredd att tillstyrka den förändring av möjligheterna att 
tillgodoräkna värnpliktstjänstgöring och tid med föräldrapenningförmån 

för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning som de sakkunniga har 
föreslagit. Inte minst för kvinnor skulle detta innebära en försämring som 
jag inte kan godta. Förslaget skulle som ÖB anför även hårt kunna drabha 
nytillträdande på arbetsmarknaden som i dag kan tillgodoräkna sig värn
pliktstjänstgöring för att få arbetslöshetsersättning. Jag är inte beredd att 
tillstyrka ÖB: s förslag att värnpliktstiänstgöring i sin helhet skall få tillgo
doräknas i arbetsvillkoret. 
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De sakkunniga har begärt ett klarläggande av hur begreppet genomgått 

arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering i 7 § lagen om 
arbetslöshetsförsäkring skall tolkas. De vill att det skall klargöras att detta 
inte skall tolkas som att den försäkrade måste ha fullföljt arbetsmarknads
utbildningen eller den yrkesinriktade rehabiliteringen. De anför att AMS är 
osäker om tolkningen men ändå har uttalat att genomgått är liktydigt med 
fullföljt. AMS anför i denna fråga att styrelsens tolkning av genomgått 

innefattar både krav på närvaro och fullföljd. 
För egen del anser jag att med genomgått normalt skall avses att utbild

ningen eller den yrkesinriktade rehabiliteringen har fullföljts. Det vore 
enligt min mening ett slöseri med resurser om en försäkrad så fort han har 
fått ihop erforderlig tid genom t. ex. arbetsmarknadsutbildning, skulle ha 
möjlighet att avbryta utbildningen för att i stället uppbära arbetslöshetser
sättning. Endast om det finns särskilda skäl bör detta vara möjligt. Jag 
tänker då på sådana situationer som att utbildningen har avbrutits, efter 
samråd med arbetsförmedlingen, på grund av att den har befunnits olämp
lig för den försäkrade eller för att den försäkrade av familjeskäl måste 
flytta från utbildningsorten. Lagtexten bör förtydligas i detta avseende. 

Mitt förslag föranleder ändring i 7 § i lagarna om arbetslöshetsförsäkring 
och kontant arbetsmarknadsstöd. Paragrafens första punkt i de båda lagar
na bör tillföras ett förtydligande för att markera att genomgången arbets
marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering normalt skall ha full
följts för att få jämställas med tid då förvärvsarbete har utförts. Om 
särskilda skäl har förhindrat att utbildningen eller rehabiliteringen har 
fullföljts bör dock undantag kunna medges. Dessutom bör begreppet för
äldrapenning i 7 § i de båda lagarna ändras till föräldrapenningförmån som 
en anpassning till terminologin i lagen om allmän försäkring. 

Överhoppningsbar tid 

Mitt förslag: Den tid då en ersättningssökande har fått föräldrapcn
ningförmån skall få överhoppas vid fastställande av den ramtid 
under vilken arbetsvillkoret skall ha fullgjorts, i den mån tiden inte 
får tillgodoräknas i arbetsvillkoret. 

En utbildning på heltid som den sökande har avslutat efter fyllda 
25 år eller som har föregåtts av minst fem månaders sammanhängan
de förvärvsarbete på heltid skall likaså få överhoppas vid fastställan
de av ramtiden. 

De sakkunnigas förslag: Överensstämmer med mitt i fråga om tid då en 
ersättningssökande har fått föräldrapenningförmån. 

Som vuxenutbildning, som är överhoppningsbar vid fastställande av 
ramtiden. skall enligt de sakkunniga betraktas all heltidsutbildning som 
den sökande har bedrivit efter fyllda 20 år. 

Remissinstanserna: Hälften av remissinstanserna tillstyrker förslaget att 
tid med föräldrapenningförmån skall få överhoppas. Endast AMS avstyr
ker förslaget. AMS anser att förslaget inte skulle innebära någon förenk-
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ling och att det främst skulle få betydelse för adoptivföräldrar som får 
barnet i sin vård efter det att det har fyllt två år. 

En majoritet av remissinstanserna förordar en ändring i definitionen på 
vuxenutbildning för att förbättra möjligheterna för personer som kommit 
ut på arbetsmarknaden relativt sent i livet att vidareutbilda sig utan att 
förlora rätten till ersättning. AMS föreslår att en åldersgräns för vad som 
skall betraktas som vuxenutbildning bör sättas som är högre än 20 år. TCO 
föreslår att all heltidsutbildning som en försäkrad bedriver efter att ha fyllt 
20 år skall betraktas som vuxenutbildning. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nu gällande regler får tid då en sökande har 
fått föräldrapenningförmån enligt lagen om allmän försäkring inte överhop
pas när man skall fastställa den ramtid under vilken arbetsvillkoret skall ha 
fullgjorts. Ramtiden omfattar de senaste tolv månaderna före arbetslöshe
tens inträde. Däremot får tid då en sökande har vårdat eget barn eller 
adoptivbarn som inte har fyllt två år överhoppas. 

Jag finner det rimligt att även tid då en förälder har fått föräldrapenning
förmån efter det att barnet har fyllt två år skall få överhoppas vid faststäl
lande av ramtiden i den mån tiden inte får tillgodoräknas i arbetsvillkoret. 
Som reglerna nu är får egen sjukdom överhoppas. Det är enligt min mening 
lika rimligt att t. ex. tid då en förälder fått föräldrapenningförmån för att 
vårda sjukt barn får överhoppas. 

Enligt nu gällande tillämpningsföreskrifter, som stöder sig på uttalanden 
i prop. 1973: 56 om arbetslöshetsförsäkring m. m., räknas som överhopp
ningsbar vuxenutbildning. arbetsmarknadsutbildning och all heltidsutbild
ning som har föregåtts av minst fem månaders sammanhängande förvärvs
arbete på heltid. Enligt de sakkunniga har denna definition medfört icke 
avsedda konsekvenser. Som exempel nämner de att en försäkrad i 40-
årsåldern som aldrig har haft ett heltidsarbete inte kan få en genomgången 
utbildning betraktad som överhoppningsbar vuxenutbildning. 

Frågan har varit uppe för bedömning i försäkringsöverdomstolen som i 
ett avgörande ansett en utbildning som överhoppningsbar vuxenutbildning 
trots att den har föregåtts av endast deltidsarbete. 

Enligt min mening är det orimligt att en person inte skall få räkna en 
utbildning som han eller hon har genomgått efter ett flertal år på arbets
marknaden som överhoppningsbar bara därl'ör att arbetet inte har varit på 
heltid. Detta överensstämmer alltså med det slut som försäkringsövcr
domstolen har kommit till i den nyss nämnda domen. En sådan begräns
ning kan nämligen förhindra att personer med svag eller föråldrad utbild
ning försöker förbättra sin ställning på arbetsmarknaden genom att skaffa 
sig en mer kvalificerad utbildning och slår främst mot kvinnor. Den nuva
rande regleringen bör därför i klargörande syfte ändras bl. a. som ett led i 
strävandena att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Mitt 
förslag är mot denna bakgrund att all hcltidsutbildning skall vara över
hoppningsbar för den som inte är helt nytillträdd på arbetsmarknaden. I 
detta fall bör endast krävas att utbildningen har avslutats efter det att 
personen har fyllt 25 år. I fråga om en utbildning på heltid som har 
avslutats tidigare bör liksom nu gälla att utbildningen skall ha föregåtts av 
minst fem månaders sammanhängande förvärvsarbete på heltid. 
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De sakkunniga har vidare föreslagit att tid då en försäkrad har deltagit i 
en lovlig arbetskontlikt som har pågått mer än 30 kalenderdagar skall vara 
överhoppningsbar. Jag kan inte biträda förslaget. 

Mina förslag föranleder ändringar i 8 * i lagarna om arbetslöshetsförsäk
ring och kontant arbetsmarknadsstöd. Begreppet vuxenutbildning i para
grafen i de båda lagarna bör ersättas med heltidsutbildning och de förut
sättningar som jag har föreslagit skall gälla för att utbildningen skall få 
överhoppas. Vidare bör arbetsmarknadsutbildning föras in i paragrafen 
som överhoppningsbar tid för att markera att arbetsmarknadsutbildning 
alltid skall vara överhoppningsbar i den mån den inte får jämställas med 
förvärvsarbete enligt 7 *·Likaså bör paragrafen kompletteras med motsva
rande föreskrift i fråga om föräldrapenningförmån enligt lagen (1962: 381) 

om allmän försäkring. 

Bisyssla 

Mitt förslag: En bisyssla som en försäkrad har utfört varaktigt före 
arbetslösheten vid sidan av heltidsarbete skall minska arbetslöshets
ersättningen endast om den utvidgas under arbetslösheten och hind
rar den försäkrade från att anta lämpligt arbete. 

De sakkunnigas förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig över 

förslaget tillstyrker det eller har inget att erinra mot det. 
Skälen för mitt förslag: Enligt 23 *lagen om arbetslöshetsförsäkring skall 

en bisyssla som en försäkrad före arbetslöshetens inträde varaktigt har 
utfört vid sidan av heltidsarbete minska ersättningen i vissa fall. Det gäller 
om bisysslan utvidgas under arbetslösheten och hindrar den försäkrade 
från att anta lämpligt arbete. Vidare skall ersättningen minskas om bi
sysslan omfattar mer än fem timmar under dag som vanligen varit arbetsfri 
i den försäkrades ordinarie arbete före arbetslösheten. 

Med de nuvarande reglerna kan en försäkrad ha en bisyssla med obe
gränsat antal timmar under ordinarie arbetsdagar utan att detta minskar 
arbetslöshetsersättningen vid arhetslöshet från det huvudsakliga arbetet. 
En bisyssla som omfattar mer än fem timmar under vanligtvis arbetsfri dag 

påverkar emellertid ersättningen. Det är således inte främst hisysslans 
omfattning som är av betydelse utan om den är förlagd till arbetsfri dag 
eller inte. Enligt min mening är detta en reglering som ter sig svårbegriplig 
och som egentligen inte tjänar något annat syfte än att begränsa ersätt
ningsutbetalningarna. Dessutom skapar den administrativt kriingel för ar
betslöshetskassorna som i varje fall av bisyssla måste utreda hur arbetsti
den är förlagd. 

Pil grund härav och då regeln har betydelse i endast ett fåtal fall föreslår 
jag att den utgår. I fortsättningen bör således bisyssla minska ersättningen 
endast om den utvidgas under arbetslösheten och hindrar den försäkrade 
från att anta erbjudet lämpligt arbete. 

Mitt förslag innebär att föreskriften i 23 *andra stycket lagen om arbets-
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löshetsförsäkring att hänsyn inte skall tas till bisyssla som ej omfattar mer Prop. 1988/89: l 00 
än fem timmar under dag som vanligen varit arbetsfri i den försäkrades Bil. 12 
ordinarie arbete för arbetslösheten bör utgå. 

I lagen om kontant arbetsmarknadsstöd finns inga bestämmelser om 
bisyssla. AMS har emellertid utfärdat tillämpningsföreskrifter för KAS 
med motsvarande innehåll som gäller för arbetslöshetsförsäkringen. Jag 
förutsätter att dessa föreskrifter anpassas till vad jag nu har föreslagit. 

Administrationen av KAS 

Mitt förslag: Administrationen av KAS bör koncentreras till en eller 
några länsarbetsnämnder. 

AMS bör ges i uppdrag att närmare utreda hur en sådan omlägg
ning av administrationen kan genomföras. 

AMS förslag: KAS-administration bör koncentreras till 5-6 länsarbets
nämnder. Antalet KAS-ärenden har minskat kraftigt och en rationellare 
hantering kan uppnås genom en koncentration av administrationen. För 
närvarande kräver hanteringen av KAS 90 årsarbetskrafter vid länsarbets
nämnderna. Genom att koncentrera administrationen till 5-6 nämnder kan 
resursåtgången minskas till 50-60 årsarbetskrafter. 

Skälen för mitt förslag: Det är angeläget att arbetsmarknadsverket fort
sätter den inslagna linjen att rationalisera och effektivisera administratio
nen så att resurser frigörs för mer direkt förmedlingsservice. Antalet KAS
ärenden har minskat kraftigt bl. a. på grund av en ökad anslutning till de 
erkända arbetslöshetskassorna och en höjd minimiålder för att beviljas 
KAS. Resurserna för att administrera stödet har emellertid inte kunnat 
minskas i någon större omfattning, eftersom den nuvarande ordningen för 
prövning av KAS-ärenden kräver att det skall finnas kompetens på områ
det i varje län. Att lägga om KAS-administrationen pii sätt som AMS 
föreslår bör därför enligt min mening utredas ytterligare. Vidare bör prö
vas möjligheten att koncentrera administrationen till endast en länsarbets
nämnd. För att göra en sådan omliiggning möjlig bör det ankomma på 
regeringen att fastställa vid vilken eller vilka länsarbetsnämnder ansökan 
om KAS skall göras. Detta bör framgå genom en ändring i 30 * lagen om 
kontant arbetsmarknadsstöd i vilken paragraf för närvarande föreskrivs att 
ansökan om KAS skall göras hos länsarbetsnämnden i det län där sökan
den är bosatt. 

Om riksdagen godkänner förslaget avser jag att föreslå regeringen att 
uppdra åt AMS att närmare utreda möjligheterna att koncentrera KAS
administrationen till en eller några länsarbetsnämnder. I uppdraget bör 
ingå att utreda vilka effekter detta får för personalen. kompetensen och 
kostnaderna m. m. 
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Medelsbehovct 

Innan jag går in på mina beräkningar av medelsbehovet under nästa bud
getår vill jag erinra om vissa av de beslut i fråga om arbetslöshetsersättning 
m. m. som riksdagen fattade under våren 1988 med anledning av prop. 

1987/88: 114. Enligt riksdagens beslut är den högsta dagpenningen i arbets

löshetsförsäkringen 450 kr. under år 1989. Stödbeloppet i KAS är under 
samma tid 158 kr. Regeringen har helt nyligen beslutat att anpassa nivåer

na på utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 
rehabilitering till dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. 

Under år 1989 är således utbildningsbidraget högst 450 kr. för den som är 

berättigad till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. För den som är 

lägst 20 år och inte har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa är 

bidraget 270 kr. I övriga fall är bidraget 191 kr. 
Riksdagen har också beslutat att nivåerna på arbetslöshetsersättningar

na och utbildningsbidragen fr. o. m. år 1990 årligen skall anpassas till 

löneutvecklingen för vuxna arbetare inom egentlig industri. Beslut om 

nivåerna skall fattas av regeringen. Uppgifter om den aktuella löneutveck
lingen, som har betydelse för nivåerna under år 1990, kommer att finnas 
tillgängliga först under senhösten 1989. Några mer exakta beräkningar av 

medelsbehovet för nästa budgetår är därför svåra att göra nu. Beräkningar

na blir med nödvändighet överslagsmässiga. 

Kontant arbetsmarknadsstöd 

I likhet med AMS beräknar jag antalet stöddagar med KAS under budget
året 1989/90 till 2, 7 miljoner. AMS räknar med att det genomsnittligt 

utbetalade stödbeloppet kommer att uppgå till 130 kr. För egen del räknar 
jag med att det kommer att vara något högre, eller ca 146 kr. Den totala 
kostnaden för KAS blir härigenom 394,2 milj. kr. (- 179,9 milj. kr.). 

Uthildningsbidrag 

AMS har föreslagit att den som fullföljer en yrkesutbildning inom arbets
marknadsutbildningen skall kunna få en stimulanspremie. Jag är inte be

redd att tillstyrka förslaget. 

Under anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning har jag redovisat ett 

förslag till avveckling av boendeservicen inom arbetsmarknadsutbildning

en. Förslaget innebär bl. a. en höjning av traktamentet som kan utgå till 
kursdeltagare med 5 kr. till 80 kr. Kostnaden härför uppgår till 6 milj. kr. 

De totala kostnaderna för utbildningsbidrag, inkl. traktamentshöjningen, 

till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering 

beräknar jag till 3 520 milj. kr. under nästa budgetår. Antalet deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag har jag då antagit uppgå 
till 98 000 och den genomsnittliga utbildningstiden till ca 19 veckor. Mot

svarande siffror för deltagare i yrkesinriktad rehabilitering har jag uppskat

tat till 25 000 inskrivna och tolv veckor. 
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Arbetslöshetsfårsäkrin{?en 

Statsbidragen till arbetslöshetsförsäkringen betalas inte av anslagsmedel 
utan med arbetsgivaravgifter och, fr. o. m. år 1989. med finansieringsavgif
ter från arbetslöshetskassorna. Jag vill ändå här redovisa min bedömning 
av kostnaderna för statsbidragen under nästa budgetår. 

Kostnaderna bestäms huvudsakligen av nivån på arbetslösheten bland 
kassornas medlemmar och storleken på den genomsnittligt utbetalade dag
penningen. Jag bedömer att arbetslösheten bland medlemmarna i kassorna 
kommer att motsvara 6,5 dagar per medlem och år under nästa budgetår. 
Med denna arbetslöshet och en genomsnittligt utbetalad dagpenning på 355 
kr. samt 3,6 miljoner medlemmar i kassorna beräknar jag kostnaderna för 
statsbidragen under budgetåret 1989/90 till 7890 milj. kr. efter avdrag för 
finansieringsa vgifter. 

Permitteringslöneersättning 

Statsbidragen till permitteringslöneersättningen betalas helt med arbetsgi
varavgifter. Med hänsyn till utnyttjandet hittills av denna stödform beräk
nar jag kostnaderna för statsbidrag till 50 milj. kr. (- 37 milj. kr.). Detta 
räcker till ca 115 000 statsbidragsberättigade permitteringsdagar. Jag har 
härvid räknat med oförändrade statsbidrag, dvs. 375 kr. per dag i normal
fallet och 290 kr. per dag vid väderpermittering. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1973: 370) om arbets

löshetsförsäkring, 
2. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1973: 371) om kontant 

arbetsmarknadsstöd, 
3. till Kontant arhet.mzarknadsstiid och utbildningsbidrag för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3914132000 kr. 

B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 2 326 476 000 Reservation 1 318 557 000 
Anslag 2 432 500 000111 
Förslag 1 891 000 000 

111 Av beloppet skall 317 300 000 kr. föras bort från anslaget 
enligt beslut av regeringen. 

Från anslaget betalas utgifter för sysselsättningsskapande åtgärder i 
form av bl. a. beredskapsarbeten, rekryteringsstöd. bidrag till arbetslösa 
för att starta egen verksamhet, industribeställningar, strukturstöd för 
byggarbetsmarknaden. försöksverksamhet med sysselsättningsskapande 
åtgärder och insatser för flyktingar och invandrare. Av medel beräknade 
för beredskapsarbeten m. m. disponerar regeringen viss del under anslags
posten Särskilda medel. 
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Beredskapsarbeten 
m. m. (11 

Åtgärder för lång
tidsarbetslösa 

Rekryteringsstöd för 
S\'årplaeerade 

Bidrag till arbetslösa 
för att starta egen 
verksamhet 

Industribeställ-· 
ningar 

Strukturstöd för bygg
arbetsmarknaden 

Försöksverksamhet 
med sysselsättnings-
skapande åtgärder 

Nordiska handlings
planen 

Särskilda medel(ll 
Insatser för flyktingar 

och invandrare 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

580 000 000(21 - 5 000 000 

370 000 000 - 370 000 000 

166 000 000 - 166 000 000 

94 000 000 

15 000 000 - 15 000 000 

40 000 000 + 45 000 000 

15 000 000 

500 000 500 000 
100 000 000(31 - 50 000 000 

52 000 000 
2 432 500 000 

+ 20 000 000 
- 541 500 000 

(11 Anslagsposterna Beredskapsarbeten m.m. och Särskilda 
medel måste räknas ihop för att få fram medelsbehovet för 
beredskapsarbeten m. m. 
!21 Av beloppet skall 270 000 000 kr. föras bort från 
anslaget enligt beslut av regeringen. 
(31 Av beloppet skall 47 300 000 kr. föras bort från 
anslaget enligt beslut av regeringen. 

Beredskapsarbeten m. m. omfattar statliga beredskapsarbeten samt 
statsbidrag till kommunala och enskilda beredskapsarbeten. Beredskaps
arbeten syftar till att motverka arbetslöshet till följd av säsong- och 
konjunkturnedgång eller när arbetstillgången av andra skäl är otillräcklig. 
Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt äldre. lokalt bun
den eller handikappad arbetskraft, som har svårigheter att få arbete på 
öppna marknaden även i goda konjunkturer. 

Vidare omfattas åtgärder för långtidsarbetslösa i form av sysselsätt
ningsskapande åtgärder (beredskapsarbete. rekryteringsstöd och starta
eget-bidrag). arbetsmarknadsutbildning samt särskilda åtgärder av icke 
traditionellt slag. 

Dessutom omfattas åtgärder för deltidsarbetslösa. Dessa åtgärder kan 
bl. a. avse kompletterande utbildning och beredskapsarbete på deltid. 

Inom anslagsposten finansieras också industribeställningar. Dessa avser 
kostnader för statliga industribeställningar som görs av sysselsättnings
skäl. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet avser bidrag till 
personer som fyllt 20 år för att dessa vid start av eget företag skall klara sin 
försörjning under ett initialskede. 

Strukturstöd för byggarbetsmarknaden omfattar stöd för anställning av 
byggnadsarbetare som är arbetshandikappade eller äldre och svårplacera
de. 
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Försöks verksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder omfattar Prop. 1988/89: I 00 
statsbidrag för att bl. a. stödja utvecklingsbara projekt och sysselsättnings- Bil. 12 
skapande affärsideer. 

Insatser för flyktingar och invandrare omfattar särskilda insatser och 
försöksvcrksamhcter med syfte att underlätta flyktingars och invandrares 
inträde på arbetsmarknaden. 

AMS 

Beredskapsarbeten 

Under budgetåret 1987/88 har utbetalningarna för beredskapsarbeten upp
gått till I 753 ,4 milj. kr. 

Statsbidragskostnaden per sysselsättningsdag för anvisade arbetslösa i 
olika slag av beredskapsarbeten har under senare år utvecklats på sätt som 
framgår av följande tabell. 

Statsbidragskostnad 1kr. I per sysselsättningsdag för 
anvisade arbetslösa i beredskapsarbeten 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Totalt 615 600 624 594 

Därav 
- statliga 1 042 976 1 014 1 066 
- kolllll!unala 462 447 456 408 
- enskilda 1 056 1 675 I 527 756 

För budgetåret 1984/85 har statsbidragskostnaden omräknats. För detta 
år baserades kostnaden per sysselsättningsdag på det totala antalet utförda 
sysselsättningsdagar. 

lnvesteringsarbeten räknat i sysselsättningsdagar uppgick under budget
året 1987/88 till 133 000 (5 %) till en kostnad av 390 milj. kr. (24 %) vid en 
genomsnittlig dagsverkskostnad om 2 992 kr. Icke investeringsinriktade 
beredskapsarbeten räknat i sysselsättningsdagar uppgick samma budgetår 
till 2510000 (95%) till en kostnad av 1176 milj. kr. (76%) vid en genom
snittlig dagsverkskostnad om 468 kr. 

Enligt AMS beräkningar motsvarar anvisade medet fö-r budgetåret 
1988/89 ca 2,4 miljoner dagsverken vid en andel dagsverken i investerings
arbeten om 4 %. För budgetåret 1989/90 begär AMS tills vidare ett oföränd
rat anslag och anför i sin anslagsframställning att man vill avvakta en 
närmare bedömning av sysselsättningsbehovet till vårens kompletterings
proposition. 

I sin anslagsframställning betonar AMS att man ser det som utomordent
ligt viktigt att man får möjlighet att använda en del av beredskapsmedlen 
för särskilda regionala insatser även av icke traditionellt slag· i likhet med 
försöksinsatserna i östra Norrbotten. Under innevarande budgetår får 
AMS använda högst 50 milj. kr. till sådana insatser. 

AMS har i skrivelse den 26 augusti 1988 tillställt regeringen en redovis
ning över användningen. av medel för särskilda arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder i Bergslagen. 101 



Fördelning av kostnader och sysselsättningsdagar under budgetåret 
1987/88 

Investerings- resp icke investerings
arbetenas andel av det totala antalet 

sysselsättningsdagar i beredskapsarbete 
under budgetåret 1987/88. 

Ei invarb. 
(95 %) 

Investerings- resp icke investerings
arbetenas andel av de totala kostnaderna 
för beredskapsarbeten LJ1der budgetåret 

1987/88 

Under budgetåret 1987/88 beviljades totalt 12.7 milj. kr. i bidrag till totalt 
47 projekt. AMS framhåller i sin redovisning att de flesta projekten samfi

nansierats och att bidragskostnaden därför kunnat begränsas. Såväl lands
ting. kommuner. länsstyrelser som utvecklingsfonder m. tl. har deltagit i 
finansieringen. En kraftsamling har gjorts mot små företag avseende såväl 
projekt- och produktionsutveckling som utbildning i kombination. 

Antalsmässigt och beloppsmässigt har projektsatsningarna framför allt 
riktats mot Kopparbergs län. Därefter kommer Värmlands och Ön:bro län. 
Samtliga beslut har fattats efter samråd med Bergslagsdelegationen. 

Exempel på projekt för vilka medel beviljats är friskvård, produktion av 
syrade grönsaker. tillverkning av instrument. etablering av städservicefö
retag, utställningar. utbildning inom turism, strategisk företagsutveckling, 
marknadssatsningar. energitekniskt utbildningscentcr. projekt inom trä-. 
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plast- och verkstadsvarutillverkning, marknadsintroduktion, utvecklings
projekt avseende såväl produkter som produktion, prototyptillverkning 

m.m. 
AMS föreslår i likhet med i anslagsframställningen för budgetåret 

1988/89 att ett antal personer som mer eller. mindre permanent sysselsätts i 

skogliga beredskapsarbeten skall föras över till särskilda arbetslag och 
finansieras i särskild ordning. AMS bedömer att antalet platser bör kunna 

stanna vid 600 och föreslår en femårig försöksverksamhet i hela landet. 

Den årliga kostnaden beräknar AMS till 90 milj. kr. 

Åtf{ärderför /ängtidsarhetslösa 

För budgetåret 1988/89 disponerar AMS 370 milj. kr. till åtgärder för 

långtidsarbetslösa. De åtgärder som omfattas är beredskapsarbete. rekry
teringsstöd, starta-eget-bidrag och arbetsmarknadsutbildning. Vidare får 
AMS av dessa medel använda högst 50 milj. kr. till särskilda insatser även 

av icke traditionellt slag. Med hänsyn till det minskande antalet långtidsar

betslösa räknar AMS med att behovet av åtgärder för dessa kan minskas. 
AMS beräknar medelsbehovet till 300 milj. kr. för budgetåret 1989/90, 

under förutsättning att ytterligare medel vid behov får föras över från 

anslagsposten Beredskapsarbeten m. m. 
Under innevarande budgetår har AMS tillställt regeringen en särskild 

rapport (av den 5 september 1988) över hur åtgärdsmcdlen för långtidsar

betslösa utnyttjats under budgetåret 1987/88. 
För detta budgetår var regeringens målsättning att antalet långtidsar

betslösa anmälda vid arbetsförmedlingen skulle minst minska med drygt 

20%. Så skedde också. Antalet långtidsarbetslösa vid utgången av budget
året 1987 /88 uppgick till 19 000 vilket motsvarade en kraftig minskning med 

40 % jämfört med de 33 000 arbetssökande som var långtidsarbetslösa vid 

utgången av budgetåret 1986/87. Framför allt minskade antalet långtidsar
betslösa i äldrarna under 55 år. 

AMS bokförda kostnader för åtgärder för långtidsarbetslösa uppgår till 
totalt 265 milj. kr för budgetåret 1987/88. Härtill kommer ännu ej bokförda 
resp. intecknade kostnader. Sammanlagt beräknar AMS att ca 85 % av de 
medel som reserverats för åtgärder för långtidsarbetslösa (totalt ca 415 
milj. kr. efter tillåtna överföringar från anslagsposterna Beredskapsarbete 
och Rekryteringsstöd för svårplacerade). kommer att förbrukas. 

Under budgetåret 1987 /88 bokförda kostnader (milj. kr. l har fördelats på 

följande sätt: 

Rekryteringsstöd 175 
Starta eget bidrag 19 
Arbetsmarknadsutbildning 

därav upphandl. MIU--org. 16 
Kom. Vux. m. fl. 4 

därav upphandl. företag 3 
annan 6 29 

Beredskapsarbete 
Andra åtgärder 
Summa 

35 
7 

265 
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I sin rapport nämner AMS följande exempel på insatser som lyckats bra Prop. 1988/89: 100 
när det gäller att minska och förebygga långtidsarbetslöshet. Bil. 12 
- Rörliga arbetslag. 

I framför allt tre län, Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs, har särskild 
personal avdelats för att arbeta med långtidsarbetslösa i länet. 

- Orienterings- och introduktionskurser för långtidsarbetslösa. 
- Gruppaktiviteter som söka-jobb-aktiviteter och gruppvägledning. 
- Insatser för arbetslösa kontorister och tjänstemän. 
- Praktik, beredskapsarbete, utbildning m. m. 
- Näringshjälp till långvarigt arbetslösa. 
- Samverkansprojckt mellan arbetsmarknadsmyndigheter, fackliga orga-

nisationer och andra myndigheter, framför allt socialtjänster. 

Rekryteringsstöd för svårplacerade 

För budgetåret 1988/89 disponerar AMS 166 milj. kr. till rekrytcringsstöd 
för svårplacerade. I sin anslagsframställning har AMS framfört att den 
nuvarande maximala stödperioden om tre månader är alltför kort. För att 
förbättra t. ex. arbetshandikappades möjligheter till arbetsplacering före
slår AMS dlirför att arbetsförmedlingen vid behov skall kunna utöka stöd
perioden till högst sex månader. För budgetåret 1989/90 räknar AMS med 
ett medelsbehov om 232 milj. kr. 

Bidrag till arbetslösa f<Jr att starta egen l'erk.rnmhet 

För budgetåret 1988/89 har 94 milj. kr. anvisats till starta-eget-bidrag. 
Medlen beräknas räcka till I 700-1800 bidrag. För budgetåret 1989/90 

räknar AMS med oförändrad verksamhetsvolym. Kostnaden beräknar 
AMS till 100 milj. kr. 

I ndustrihe ställningar 

För budgetåret 1988/89 disponerar AMS 15 milj. kr. Ytterligare 15 milj. kr. 
får. vid behov, föras över från anslagsposten för beredskapsarbete. För 
budgetåret 1989/90 beräknar AMS ett medelsbehov om totalt 30 milj. kr. 
AMS föreslår att medlen för industribeställningar av administrativa skäl 
förs in under anslagsposten Beredskapsarbeten m. m. 

Strukturstöd.får byggarbetsmarknaden 

För budgetåret 1988/89 disponerar AMS högst 80 milj. kr., varav 40 milj. 
kr. av medel under anslagsposten Beredskapsarbeten m. m. Detta beräk
nas ge sysselsättning åt 500 personer i medeltal per månad. För budgetåret 
1989/90 bedömer AMS att verksamheten kan komma att omfatta ca 700 

personer i medeltal per månad. Kostnaden uppgår till 100 milj. kr. 
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Insatser för flyktin!:{<ll" och 'invandrare 

Under an slagsposten disponerar AMS för budgetåret 1988/89 högst 32 milj. 
kr. till rekryteringsstöd för flyktingar och invandrare med ett högsta stats
bidrag om 85 ~:,;..av lönekostnaden. Vidare får AMS disponera högst 30 milj. 
kr. till framför allt åtgärder som inte ryms inom det ordinarie regclsyste
met. Dessa senare medel skall utnyttjas främst i den nyligen startade 
försöks verksamheten med en rörlig förmedlingsstyrka för att öka möjlighe
terna till arbetsplaeering för de flyktingar som i dag, trots att de erhållit 
uppehålls- och arbetstillstånd, vistas på mottagningsförläggningar i avvak
tan på kommunplacering. Totalt får AMS under denna anslagspost dispo
nera högst 52 milj. kr. De särskilda insatserna för flyktingar och invandrare 
infördes under innevarande budgetår och det är ännu för tidigt att dra 
slutsatser om insatsernas effekter. För budgetåret 1989/90 har AMS tills 
vidare begärt ett oförändrat anslag. 

Föredragandens överväganden 

Beredskapsarbeten m. m. 

Genomsnittligt sysselsattes under budgetåret 1987/88 drygt 15 000 personer 
i beredskapsarbete per månad. Kvinnorna. som utgjorde hälften av alla 
arbetslösa förmedlingssökande. var något underrepresenterade i bered
skapsarbete (46%). Ungdomarna under 25 år utgjorde 28%. 

För innevarande budgetår har riksdagen anvisat totalt 1 710 milj. kr. till 
beredskapsarbeten. Regeringen har emellertid mot bakgrund av det goda 
arbetsmarknadsläget och med anledning av förslag i den ekonomisk-poli
tiska propositionen (prop. 1988/89:47 bil. 3) beslutat att 270 milj. kr. av 
dessa medel skall föras bort från anslagsposten. Vidare har riksdagen 
godkänt regeringens förslag att av anvisade beredskapsmedel skall 30 milj. 
kr. utnyttjas till särskilda förmedlingsinsatser för flyktingar. Av kvarvaran
de 1410 milj. kr. fördelas 100 milj. kr. direkt av regeringen. Dessa medel är 
uppförda under anslagspostcn Särskilda medel. Jag vill här ge riksdagen 
tillkänna att av dessa 100 milj. kr. har hittills drygt 8.5 milj. kr anslagits för 
särskilda syssclsättningsfrämjande åtgärder i samband med Stckcnjokk
gruvans nedläggning. 6 milj. kr. för utbyggnad av väg 1052 Båtas-Avasjö i 
Dorotea kommun och 15 milj. kr. för uppförandet av en kryssningskaj i 
Visby hamn. Vidare har regeringen beslutat att föra bort 47 .3 milj. kr. från 
anslagsposten med anledning av bl. a. förslag i proposition 1988/89: 47 bil. 

3. 
Innan jag redovisar min bedömning av behovet av beredskapsarbeten 

m. m. för budgetåret 1989/90 vill jag först ta upp frågan om beredskapsar
beten i skogen och verksamheten vid exeerperingscentralerna. 

AMS har i samråd med skogsstyrelsen föreslagit att under en försökspe
riod överföra 600 skogliga beredskapsarbetsplatser till särskilda arbetslag 
med mer permanenta anställningsförhållanden. Jag är inte beredd att till
styrka en sådan förändring. 

Verksamheten vid excerperingscentralerna i Pajala. Jokkmokk och Jörn 
finansieras i dag i huvudsak av arbetsmarknadspolitiska medel. På kort 
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sikt är detta möjligt, då det motiveras av en svag arbetsmarknad. Arbets
marknadspolitiken kan däremot inte, vilket arbetsmarknadsutskottet ock
så anfört. ta ansvaret för att med medel för efterfrågepåverkande åtgärder 
som beredskapsarbete långsiktigt trygga sysselsättning. 

Frågan om verksamhetens långsiktiga lösning måste därför avgöras ut
ifrån nuvarande huvudmans. Umeå universitet. möjlighet att inom ramen 
för sina resurser prioritera denna verksamhet. För riksdagens kännedom 
vill jag också meddela att regeringen genom beslut den 8 december 1988 
avslagit en ansökan av universitetet om medel för att förlänga verksamhe
ten i Pajala och Jokkmokk till utgången av budgetåret 1989/90. Jag har i 
denna fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

Trots att vi i dag befinner oss i en högkonjunktur med hög efterfrågan på 
arbetskraft och arbetskraftsbrist inom flera sektorer finns det fortfarande 
stora grupper som har svårt att få ett reguljärt arbete. För dessa är bered
skapsarbete och andra liknande åtgärder en hjälp att vidmakthålla kontak
ten med arbetslivet och komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. 
Den traditionella uppdelningen av medel för denna typ av åtgärder på olika 
anslagsposter och anslag och den begränsning som det innebär, kan emel
lertid enligt min mening ibland motverka insättandet av rätt medel och 
därmed ett effektivt utnyttjande av resurserna. 

Jag vill därför föreslå ett mindre reglerat och mer offensivt användande 
av några av medlen till syssclsättningsförstärkande insatser. För detta 
föreslår jag att totalt 1625 milj. kr. anvisas för åtgärder som riktar sig till 
utsatta grupper på arbetsmarknaden såsom långtidsarbetslösa. arbetshan
dikappade. flyktingar, invandrare och andra som har svårt att finna arbete. 
Medlen bör få användas för beredskapsarbete, sådana åtgärder som i dag 
gäller för långtidsarbetslösa och deltidsarbctslösa. I första hand bör insat
ser dock prioriteras för dem som helt saknar arbete. Medlen bör vidare få 
användas till industribeställningar och för särskilda insatser av icke tradi
tionellt slag. Dock bör högst 250milj. kr. få disponeras för rekryterings
stöd. För särskilda insatser av icke traditionellt slag bör AMS fä disponera 
högst 200 milj. kr. Detta belopp ersätter de medel om totalt 160 milj. kr. 
som AMS under innevarande budgetår disponerar för icke traditionella 
insatser dels under detta anslag, dels under det nuvarande anslaget B 12. 
Åtgärder för deltidsarbetslösa. Av den föreslagna medelsramen om 1625 
milj. kr. bör 50 milj. kr. stå till regeringens disposition för särskilda sysscl
sättningsskapande åtgärder under anslagsposten Särskilda medel. 

De medel som AMS föreslås få disponera för särskilda insatser av icke 
traditionellt slag skall utnyttjas i de situationer då ordinarie åtgärder be
döms som icke tillräckliga. Liksom ordinarie arbetsmarknadspolitiska in
strument skall de icke traditionella insatserna ytterst syfta till att stärka 
berörda arbetssökandes möjligheter till inträde och en fast förankring på 
arbetsmarknaden. 

Mitt förslag ger AMS större frihet att i varje situation kunna välja den 
rätta insatsen. Med denna större frihet följer även ett ansvar att följa och 
regelbundet redovisa hur anvisade medel utnyttjats. Jag kommer därför att 
senare föreslå regeringen hur användningen av dessa medel skall redovisas 
av AMS. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Jag kommer senare att föreslå regeringen att även uppdra åt AMS och Prop. 1988/89: 100 
RRV att närmare utvärdera användningen och effekterna av denna friare Bil. 12 
medelsanvändning. 

Under hösten 1988 har AMS inkommit med en framställning om att 8.2 
milj. kr. under en treårsperiod skall ställas till AMS förfogande för förmed
lings-, utbildnings- och andra särskilda insatser i kommunerna Ljusdal, 
Nordanstig och Hudiksvall i Gävleborgs län. Jag kan inte tillstyrka AMS 
framställning. Behov av medel till särskilda insatser bör så långt möjligt 
prövas och tillgodoses av AMS inom ramen för verkets resurser. Jag vill 
erinra om att AMS möjligheter till sådana insatser stärkts genom ett förslag 
i den nyligen antagna ekonomisk-politiska propositionen 1988/89: 47. Här
igenom fick AMS möjlighet att använda 50 milj. kr. för särskilda insatser 
av icke traditionellt slag. Anvisade medel under anslagsposten Bered
skapsarbete m. m. skall naturligtvis också disponeras och fördelas så att en 
lämplig fördelning sker över hela budgetåret. 

Det nuvarande rekryteringsstödet för svårplacerade som kan utgå under 
högst tre månader. bör enligt min bedömning avskaffas vid utgången av 
innevarande budgetår med hänsyn dels till den rådande arbetsmarknadssi
tuationen, dels till de ökade möjligheter till arbetsplacering av svårplacera
de som bör följa med förslaget att ge AMS större möjligheter att effektivt 
disponera medlen under anslagsposten Beredskapsarbete m. m. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen rerksamhet 

Under budgetåren 1984/85 - 1986/87 bedrevs en försöksverksamhet med 
bidrag till arbetslösa som startar egen verksamhet, det s. k. starta-eget
bidraget. Den I juli 1987 permanentades verksamheten och bidraget blev 
också pensionsgrundande. 

Sedan starta-eget-bidraget infördes har omkring 2 000 bidrag beviljats 
per budgetår. Av bidraget har i genomsnitt ca 33 % gått till kvinnor och ca 
16% till ungdomar. 

För budgetåret 1989/90 föreslår jag att oförändrat 94 milj. kr. anslås till 
bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet. Detta bör räcka till 
mellan I 700 och I 800 bidrag. 

Struktur.1·töd.för hyggarhetsmarknaden 

För innevarande budgetår disponerar AMS högst 80 milj. kr. för särskilt 
strukturstöd för byggarbetsmarknaden. Detta beräknas ge sysselsättning 
åt 500 personer i medeltal varje månad. AMS har begärt 100 milj. kr. nästa 
budgetår vilket skulle kunna ge ytterligare 200 personer sysselsättning. För 
egen del föreslår jag att verksamheten under nästa budgetår bibehålls på en 

i förhållande till innevarande budgetår oförändrad nivå. Medelsbehovet 
härför beräknar jag till högst 85 milj. kr. 
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Försiiksverksamhet med sysselsiittningsskapande åtgärder 

Under budgetåret 1987 /88 har medlen använts för olika ändamål för att 
utveckla arbetsmarknadspolitiken. Jag vill här särskilt nämna den pågåen
de landsbygd 90 kampanjen "Hela Sverige skall leva" där medel har 
beviljats för olika sysselsättningsprojekt riktade till bl. a. kvinnor och 
ungdomar i glesbygd. De olika kampanjprojekten har aktivt medverkat till 
att föra fram landsbygdsfrågorna och gett ett stort gensvar ute i landet. 
Andra utvecklingsprojekt har t. ex. varit metoder att minska långtidsar
betslösheten, medel till försöks verksamheter med Ungdomens utveck
lingsfond och artistförmedling. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag medelsbehovet till oförändrat 15 
milj. kr. 

Insatser ji'ir flyktingar och invandrare 

Under innevarande budgetår disponerar AMS totalt 52 milj. kr. till rekryte
ringsstöd åt flyktingar och invandrare och till särskilda insatser för att 
stärka möjligheterna till arbetsplacering för de flyktingar som i dag. trots 
att de erhållit uppehålls- och arbetstillstånd, fortfarande vistas på mottag
ningsförläggningar i avvaktan på kommunplacering. I den nuvarande ar
betsmarknadssituationen med stor efterfrågan och arbetskraftsbrist inom 
flera sektorer anser jag det utomordentligt angeläget att ta till vara dessa 
flyktingars och invandrares arbetsutbud. För budgetåret 1989/90 föreslår 
jag därför att 72 milj. kr. anslås till insatser för flyktingar och invandrare. 
Av de föreslagna medlen bör högst 32 milj. kr. få användas till rekryte
ringsstöd åt flyktingar och invandrare med ett högsta statsbidragsbelopp 
om 85 % av lönekostnaden. Av medelsramen om 72 milj. kr. bör högst 50 
milj. kr. få användas även för åtgärder som inte ryms inom det ordinarie 
regelsystemet, framför allt i den nyligen inledda verksamheten med rörliga 
förmedlingsstyrkor. Insatserna skall framför allt syfta till att underlätta och 
påskynda flyktingars och invandrares inträde på arbetsmarknaden. Jag har 
i denna fråga samrått med statsrådet G. Andersson. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna förslaget att avveckla rekryteringsstödet för svårpla

cerade, 
2. till Sysselsiittningsskapande åtgärder för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på I 891 000 000 kr. 

B 6. Statsbidrag för ungdomslag 

I statsbudgeten för budgetåret 1988/89 har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett förslagsanslag på I 004000000 kr. 

Från anslaget betalas utgifterna för verksamhet enligt lagen ( 1983: 1070) 
om arbete i ungdom slag hos offentliga arbetsgivare. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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AMS har i skrivelse den 11 november 1988 föreslagit att ungdomslagen 
skall slopas och ersättas med en jobbgaranti för 18-19-åringar i form av 
inskolningsplatser. Inskolningsplatserna skall omfatta hela arbetsmarkna
den och ge arbete på heltid. AMS föreslår att reformen skall träda i kraft 
den 1 juli 1989. 

AMS förslag har remitterats till berörda myndigheter och organisationer 
för yttrande. Jag avser att senare på grundval av förslaget och remissutfal
let föreslå regeringen att under våren 1989 i särskild proposition förelägga 
riksdagen förslag om förändrade ungdomsåtgärder m. m. 

I avvaktan härpå föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat 
belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till StatsbidraR för 

ungdoms/ag för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 
I 004000000 kr. 

B 7. Statsbidrag till inskolnings platser 

I statsbudgeten för budgetåret 1988/89 har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag på 250 000 000 kr. 

Från anslaget betalas utgifterna för verksamheten enligt förordningen 
(1987: 8) om bidrag för inskolningsplatser. 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget B 6. Statsbidrag för 
ungdomslag hemställer jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Statsbidrag till 

inskolningsp/atser för budgetåret 1989/90 beräkna ett reservations
anslag på 250 000 000 kr. 

B 8. Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 16 290 000 
Anslag U 760 000 
Förslag 14 310 000 

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till frivilliga försvarsorgani
sationer som är engagerade i utbildning av personal för arbete i krigstid 
inom totalförsvarets civila del. 

AMS 

Anslagsbehovet uppgår till 16,2 milj. kr. Förstärkningen på 2,4 milj. kr. 
utgör huvudsakligen den merkostnad som de förbättringar av frivilligför
månerna, som gäller sedan den I januari 1987. för med sig. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1989/90 har AMS begärt 16,2 milj. kr. För egen del beräk
nar jag statsbidraget till frivilliga försvarsorganisationer till 14.3 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsbidrag till frivilliga Jörsvarsorganisationer för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 14 310 000 kr. 

B 9. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 24 236 000 
Anslag 10 000 000 
Förslag 10 000 ooo 

Reservation 7 391 000 

Från anslaget betalas arbetsmarknadsverkets utgifter för investeringar i 
telefonutrustning vid AMS. länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. 
Andra investeringar betalas från anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets 
förvaltningskostnader. 

AMS 

Under budgetåret 1989/90 beräknas 13 milj. kr. exkl. prisomräkningsmcdcl 
behöva investeras i telefonväxlar. 

Föredragandens överväganden 

I 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: 100 bil. 12, s. 104) redovisades 
en plan för i vilken takt ersättningsanskaffning av tclcutrustning behöver 
ske. För budgetåret 1989/90 innebär denna plan en kostnad av 10 milj. kr. 
Jag beräknar därför medelsbehovet till detta belopp. 

I likhet med tidigare vill jag betona att arbetsmarknadsverket vid inve
steringar i teleutrustning bör ta tillvara alla de möjligheter som ges att 
samordna investeringarna med andra myndigheter för att begränsa kostna

derna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 10 000 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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B 10. Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och 
konfektionsindustrierna 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 113 850 000 
Anslag 71 000 000 
Förslag 20 ooo ooo 

För innevarande budgetår har 71 milj. kr. beräknats för tillfälligt syssel

sättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin. 

Enligt riksdagens beslut våren 1983 (AU 1982/83: 29. rskr. 322) och 

våren 1986 (prop. 1985/86: 100 bil. 12, AU 11, rskr. 153) har bidraget 

successivt trappats ned och utgår under budgetåret 1988/89 med högst 3 % 

av lönekostnaderna för personal i tillverkning. 

AMS 

AMS hänvisar till riksdagens beslut våren 1986 om att en fortsatt nedtrapp

ning och avveckling av äldrestödet skall ske under perioden 1986/87-
1988/89. AMS begär därför inte några medel för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Synpunkter och förslag i fråga om statliga åtgärder på tekoområdet har 

lämnats av Textilrådet, Konfektionsindustriföreningen, Sveriges Textil

och Konfektionsindustriförbund och av Beklädnadsarbetarnas förbund. 

Det tillfälliga syssclsättningsbidraget för äldre arbetskraft inom tekoin

dustrin, det s. k. äldrestödet, har nu trappats av under en sexårsperiod. 

Bidragsnivån har sänkts från som högst 15 % av lönekostnaderna för 

personal i tillverkning till en bidragsnivå på högst 3 % innevarande budget

år. Samtidigt med att äldrestödet började trappas ned kompletterades det 

med offensivt inriktade åtgärder för att stödja branschens utveckling. I 
huvudsak har åtgärderna varit av industripolitisk karaktär. Inom arbets

marknadspolitikens ram har resurser anvisats för företagsutbildning i sam

band med nyanställning. 
Jag har tidigare i dag redogjort för min syn på behovet av fortsatta 

insatser riktade till tckoindustrin. Jag har också redovisat att chefen för 

industridepartementet senare i dag kommer att föreslå ett nytt branschpro

gram för tekoindustrin. Insatserna bör dock inte omfatta någon förlängning 

av äldrestödet, utan detta bör, enligt min mening, upphöra i och med 

utgången av budgetåret 1988/89. Vissa utbetalningar behöver dock göras 

nästa budgetår för att slutreglera ärenden för vilka utbetalningar ännu inte 

gjorts vid budgetårsskiftet. Jag föreslår därför att anslaget förs upp för 

nästa budgetår med 20 milj. kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna förslaget om avveckling av det tillfälliga sysselsätl

ningsbidragct för textil- och konfektionsindustrierna, 

2. till Tillfiilligt sysse/siittningshidragför textil- och konfektionsin
dustrierna för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
20 000 000 kr. 

B 11. AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

0 
000 
000 

Uppdragsorganisationen för arbetsmarknadsutbildningen, AMU-grup
pen, består av en AMU-myndighet i varje län, Nordkalottens AMU-center 

samt en central myndighet, AMU-styrelsen. Utbildningen genomförs i 
huvudsak vid olika AMU-center. 

AMU-styrelsen leds av en styrelse med 15 ledamöter vilka företräder 
arbetsmarknadens parter, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbun
det, SÖ och AMS, samt två experter på företagsledning. Chef för myndig

heten är en generaldirektör. AMU-styrelsen finns i Stockholm. 

AMU-myndigheterna i länen leds också av styrelser med bl. a. represen

tanter för arbetsmarknadens parter. AMU-myndigheternas främsta uppgift 

är att anordna arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av arbetsmarknads
verket. Därutöver får myndigheterna anordna utbildning för andra upp

dragsgivare, t. ex. kommuner och företag. Myndigheterna får också sälja 
andra tjänster och produkter som följer av utbildningsverksamheten. 

AMU-gruppens verksamhet skall finansieras genom intäkter och varje 
AMU-myndighet har ansvar för det ekonomiska resultatet av sin verksam
het. 

AMU-styrelsen 

I anslagsframställningen för budgetåret 1988/89 räknade AMU-styrelsen 
med en total försäljning för budgetåret 1987/88 om 1076000 yrkeskurs

veckor, varav 60 700 till andra kunder än länsarbetsnämnderna. Totalutfal

let blev högre än väntat medan däremot försäljningen till övriga kunder 

blev 56% lägre än beräknat. Inför budgetåret 1988/89 har AMU-styrelsen 

satt som mål för myndigheterna i gruppen att försäljningen till övriga 
kunder skall trefaldigas under en femårsperiod. 

Jämfört med budgetåret 1987/88 kommer försäljningarna till länsarbets
nämnderna under budgetåret 1988/89 att kvarstå på samma nivå eller 

möjligen öka något. En minskning beräknas främst avse grundutbildningar 

av olika slag liksom kontorsutbildningar. Däremot ökar köpen av påbygg
nadsutbildningar. Detta medför att priset per kursdeltagarvecka blir högre 

eftersom de kräver mera avancerad utrustning och annan och bredare 

kompetens hos personalen. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 12 
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AMU-styrelsen räknar inte med någon ökning av de fasta resurserna. Då Prop. 1988/89: 100 
andelen fasta kostnader är hög - i genomsnitt för gruppen 75 % - är Bil. 12 
möjligheterna att åstadkomma snabba resultatförbättringar begränsade, 
särskilt i län med liten marknad för övrig försäljning. Minskningar i beställ-
ningarna från länsarbetsnämnderna kan därför inte genast medföra lägre 

kostnad. 
En tendens i de avtal som tecknats mellan länsarbetsnämnd och läns

AMU är att andelen långtidskontrakt minskar. Länsarbetsnämnderna 

strävar efter att behålla stor handlingsfrihet för att med kort varsel kunna 
anpassa utbildningen efter rådande arbetsmarknadsläge. Denna utveckling 

räknar man kommer att accelerera och därmed ställa ökade krav på flexibi
litet. Detta innebär ett ökat ekonomiskt risktagande för AMU-gruppen. 

För att hantera detta tillämpas olika prissättning för korta resp. långa avtal. 

En studie har genomförts av Institutet för ekonomisk forskning vid 
Lunds universitet för att finna en gemensam syn och teknik för att kunna 

periodisera avvecklingskostnader under mer än ett år inom de fleråriga 

ekonomiska uppgörelserna med länsarbetsnämnderna. Studien har gett 
underlag för en överenskommelse med AMS om hur större förändringar av 

omfattningen på den utbildning som upphandlas av länsarbetsnämnderna 
skall hanteras prismässigt. Begreppet självkostnad som grund för prissätt
ning till länsarbetsnämnderna utgår och ersätts med lägsta möjliga pris. 

Tekniken ställer krav på att AMU-styrelsen måste kunna avsätta vinst

medel som uppstått till följd av denna prissättningsteknik. AMU-styrelsen 
har därför kommit överens med riksrevisionsverket om hur avsättningar 
av vinstmedel kan göras. 

Pedagogiskt utvecklingsarbete bedrivs kontinuerligt inom AMU-grup

pen. Den tekniska utvecklingen i arbetslivet verkar främja en horisontal 
linje vid arbetsfördelning, va1for bred kompetens ökar i betydelse. Metod

utvecklingen inriktar sig därför på bl. a. analyser av utbildningsbehov i 
företag. 

Pedagogiskt utvecklingsarbete på central nivå är inriktat på övergripan
de styrning och man söker finna former för en decentralisering av produkt
utvecklingen. AMU-styrelsen har slutit avtal med AMU-myndigheterna i 
13 län om att de som konsultenheter skall ansvara för pedagogisk utveck
ling inom olika verksamhetsområden. Det gäller fortsatt utveckling av 
kursplaner och läromedel samt genomförande av personalutbildning. För 
att nå breda grupper av anställda måste metoder och utbildningsmaterial 
utvecklas som tar tillvara vuxnas erfarenhet av inlärning i arbetet samt för 
att integrera träning i social kompetens med den direkta yrkesutbildningen. 

s: Riksdagen 1988189: I samt: Nr: 100:. Bilaga· 12· 
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AMU-styrelsens slutliga resultaträkning för 
budgetåret 1987 /88 ( I 000-kr. I 

lNTÄJ..."I'F..R 
Uppdrag 
- utbildning LAN 
- utbildning övriga 
- övriga uppdrag 
Anslag 
- elevsocial verks. 
- driftbidrag 
- övertalig pers. enl. regl. brev 
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 

KOSTNADER 
Uppdrag 
- utbildning LAN 
- utbildning övriga 
- övriga uppdrag 
Anslag 
- elevsocial verks. 
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 

Sununa finansiella och extra 
ordinära kostnader och intäkter 

ÅRETS RESULTAT 

2 044 540 
92 570 
54 072 

31 554 
25 283 

2 248 019 

2 068 960 
84 384 
53 342 

37 747 
2 244 433 

41 Ofl3 

44 ()79 

AMU-styrelsen hade i uppdrag att till den 1 januari 1988 redovisa alter
nativa metoder för att kunna mäta kapaciteten. AMU-styrelsen har i syfte 
att få fram praktiskt användbara metoder att kunna bedöma effektivitet 
och resursutnyttjande i organisationen uppdragit åt ett konsultföretag att 
genomföra en analys av AMU:s verksamhet i dessa avseenden. I uppdra
get ingår att analysera kostnadseffektiviteten samt bedöma möjligheterna 
till effektivisering och rationalisering. Arbetet har påbörjats under våren 
1988. Några definitiva resultat föreligger ännu inte. Arbetet hittills tyder på 
en rationaliseringspotential för organisationen på minst 5 % av omsättning
en. 

Föredragandens överväganden 

Organisationen för arbetsmarknadsutbildning, AMU-gruppen, har nyligen 
presenterat sin andra årsredovisning som avser budgetåret 1987/88. Resul
taträkningen finns presenterad i det föregående. AMU-gruppen redovisa~ 
en vinst på 44,6 milj. kr. Regeringen kommer senare att ta ställning till hur 
AMU-gruppens resultat skall disponeras. I den resultatbudget som presen
terats för innevarande budgetår räknar AMU-gruppen med ett visst över
skott. Försäljningen av utbildning till andra än AMS beräknas öka till 7 ,6 ';'}-. 

av den totala omsättningen. För budgetåret 1987/88 var motsvarande siffra 
ca4,I %. 

Av årsredovisningen framgår också att av AMU:s köpta platser länsar
betsnämnderna har kunnat utnyttja ca 86% av den upphandlade kapacite
ten. Ambitionen måste i fortsättningen vara att ytterligare förbilttra utnytt-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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jandet av den upphandlade kapaciteten. Jag vet att AMU-myndigheterna i 
samråd med länsarbetsnämnderna arbetar mycket intensivt för att förbätt
ra detta förhållande liksom för att möta kravet på flexibilitet i kursutbudet i 
förhållande till det rådande arbetsmarknadsläget, framför allt med inrikt
ning mot bristyrken. 

För nästa budgetår bedömer jag att AMU-gruppen genom fortsatta ef
fektiviseringar kan uppnå besparingar som motsvarar 3 % av de fasta 
kostnaderna för den utbildningsverksamhet som säljs till arbetsmarknads
verket. Jag har tagit hänsyn till detta vid min medelsberäkning under 
anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning. 

Jag vill här nämna att AMU-styrelsens kostnader för ADB-utrustning 
såväl för administrativa ändamål som för utbildning finansieras som myn
dighetens övriga kostnader och inte under anslaget B 2. Anskaffning av 
ADB-utrustning under trettonde huvudtiteln. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till AMU-gruppen: Uppdragsl'erksamhet för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 12. AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter 
1987/88 Utgift 25 300 000 Reservation 0 
1988/89 Anslag 21 300 000 
1989/90 Förslag 16 300 000 

Enligt riksdagens beslut om den nya AMU-organisationen (prop. 
1984/85: 59, AU 9, rskr. 101) skall det övergångsvis utgå ett särskilt drift
bidrag för att finansiera vissa angivna kostnader för arbetsmarknadsutbild
ningen. Driftbidraget förutsätts trappas av under en period om fem år. 

I driftbidraget ingår även de medel som skall täcka det underskott som 
väntas uppstå vid Nordkalottens AMU-center till följd av gällande prissätt
ningsprincip för Finland och Norge. 

AMU-styrelsen 

AMU-styrelsen begär för budgetåret 1989/90 ett driftbidrag på 16,3 milj. 
kr., varav 10,3 milj. kr. för utvecklingsarbete, personalutbildning och 
marknadsföring och 6 milj. kr. för underskott vid Nordkalottens AMU
center. 

Föredragandens överväganden 

Driftbidraget skall täcka dels kostnader för sådant utvecklingsarbete, per
sonalutbildning och marknadsföring som föranleds av omorganisationen 
av arbetsmarknadsutbildningen, dels eventuellt underskott vid Nordkalot
tens AMU-center. När det gäller utvecklingsarbete, personalutbildning 
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och marknadsföring skall bidraget, enligt tidigare beslut av riksdagen 
(prop. 1985/86: 100 bil. 12. AU 11, rskr. 153), minskas med 5 milj. kr. per 
budgetår. Mot bakgrund härav bedömer jag kostnaden för nästa budgetår 
för dessa ändamål till 10.3 milj. kr. För Nordkalottens AMU-center beräk
nar jag underskottsbidragct till samma belopp som för innevarande budget
år eller 6 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till AM V-gruppen: Bidrag till ri.1·.rn dr{ftutgifter för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 16 300 000 kr. 

B 13. AMU-gruppen: Investeringar 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 0 
Anslag 15 ooo ooo 
Förslag 1 ooo 

Reservation 30 000 000 

Anslaget avser under innevarande budgetår lån till investeringar och 
disponeras av AMU-styrelsen efter särskilt beslut av regeringen. 

AMU-styrelsen 

AMU-styrelsen begär för budgetåret 1989/90 ett oförändrat anslag om 15 
milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Detta anslag har avsett lån till AMU-gruppen för finansiering av sådan 
utrustning som skrivs av enligt särskild plan som fastställts av AMU
styrelsen. Huvuddelen av den utrustning som AMU-gruppen anskaffar har 
emellertid finansierats genom avskrivningsmedcl och ifrågavarande anslag 
har inte utnyttjats. 

På uppdrag av regeringen har AMU-styrelsen i skrivelse den 29 augusti 
1988 redovisat en utvärdering av formerna för investcringsfinansiering. 
Styrelsen har därvid föreslagit att ifrågavarande anslag ställs till AMU
styrelsens förfogande i form av tillskott av statskapitalet i stället för i form 
av investeringslån i det fall anskaffning av erforderlig utrustning inte kan 
finansieras genom avskrivningsmedel. Samråd har skett med riksrevi
sionsverket. 

Jag tillstyrker AMU-styrelsens förslag och föreslår att anslaget görs om 
enligt förslaget men att det bör ankomma på regeringen att avgöra när 
anslaget får utnyttjas. Mot bakgrund härav bör anslaget omvandlas till ett 
förslagsanslag och föras upp med endast ett formellt belopp på I 000 kr.. 
där regeringen vid behov kan tillföra statskapitalet ytterligare medel. Jag 
kommer senare att föreslå regeringen att utgående reservation per 30 juni 
1989 förs bort från anslaget. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till AMU-gruppen: Investeringar för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 14. Arbetsdomstolen 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 6 712 000 
Anslag 7 359 000 
Förslag 8 041 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 52 000 kr. inte ställts till arbets
domstolens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 
andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre 
ordförande, högst fyra vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill 
kommer ett antal ersättare i domstolen. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader! 
Lokalkostnader 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

23 

6 368 000 (11 + 500 000 
15 198 0001 (11 i+ 301 0001 

991 000 + 182 000 
7 359 000 + 682 000 

(11 Av angivet belopp har 52 000 kr. inte ställts till 
arbetsdomstolens disposition till följd av tillämpningen 
av en utgiftsram. 

Arbetsdomstolen 

Antalet avgjorda mål år 1987 var 316. Första halvåret 1988 har 203 mål 
avgjorts vilket är fler än normalt beroende på att domstolen fr. o. m. april 
månad 1988 tillfälligt förstärkts med en heltidsanställd vice ordförande. 
Vid halvårsskiftet 1988 var likväl målbalansen 195 mål. Om denna siffra 
kan reduceras är osäkert då domstolen med hänsyn till tillgången på 
ledamöter med tid att tjänstgöra inte kan hålla mer än ett givet antal 
huvudförhandlingar. 

För närvarande pågår en översyn av domstolens verksamhet. Bl. a. 
övervägs alternativ till gällande regler om vilka mål som skall prövas av 
arbetsdomstolen och i vilken ordning detta skall ske samt att eventuellt 
tillföra domstolen en fjärde ordförande. 

Domstolen begär att anslaget för budgetåret 1989/90 inte fastställs enligt 
huvudförslaget då en tillämpning av detta skulle innebära att medel skulle 
saknas för bibehållande av personalförstärkningen. 

Totalt begär arbetsdomstolen för nästa budgetår 7 307 000 kr. exkl. pris
och löneomräkning. 
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Föredragandens överväganden 

Rättegångsordningen för arbetstvister m. m. har varit föremål för utred
ning. AD-utredningen (A 1987: 07) avlämnade i juni 1988 sitt betänkande 
(SOV 1988: 30) Arbetsdomstolen. I betänkandet konstateras bl. a. att den 
arbetssituation som arbetsdomstolen har haft under senare år måste för
bättras. Utredaren föreslår bl. a. att rätten att överklaga avgörandena i de 
arbetstvister som handläggs av tingsrätterna i första instans begränsas och 
att domstolen förstärks med en fjärde ordförande. Förslaget. som har 
remissbehandlats. övervägs för närvarande i arbetsmarknadsdepartemen

tet. 
Medelsbehovet för arbetsdomstolen under nästa budgetår beräknar jag 

till 8 041 000 kr. I denna beräkning ingår att domstolen även under nästa 
budgetår tillfälligt bör förstärkas med en fjärde vice ordförande. Vidare har 
jag vid medelsberäkningen tagit hänsyn till att myndigheten fr. o. m. bud
getåret 1989/90 skall betala för utnyttjande av system-S ( + 65 000 kr.) samt 
att tjänstebrevsrätten fr. o. m. den I juli 1989 avvecklas för arbetsdomsto
len ( + 99 000 kr.). Med hänsyn till arbetsbelastningen i domstolen har jag 
kompenserat huvudförslaget genom neddragning av andra anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på 8 041 000 kr. 

B 15. Statens förlikningsmannaexpedition 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

912 000 
1 493 000 
1 366 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 8 000 kr. inte ställts till förlik
ningsmannaexpeditionens disposition till följd av tillämpande! av en ut
giftsram. 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga 
förliknings väsendet och leds av en styrelse. Expeditionen ansvarar vidare 
för statistiken över arbetsinställelser i riket. Expeditionen leds av en 
administrativ chef. 

1988/89 

Personal 3 
Anslag 
Förvaltningskostnader 680 000 (lJ 
!därav lönekostnaderJ 1640 OOOJ (11 
Särskilda medel 200 000 
Ersättning till 

förlikningsrnän 564 ooo 
Lokalkostnader 49 000 

1 493 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

_,_ 122 000 
I+ 65 0001 
- 200 000 

- 49 000 
- 127 000 

(11 Av angivet belopp har 8000 kr. inte ställts till 
förlikningsrnannaexpeditionens disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsrarn. 
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F örlikningsmannaexpeditionen 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förliknings
mannaexpeditionen inga större förändringar ur anslagssynpunkt under 
budgetåret 1989/90. Anslagsposten Förvaltningskostnader har under sena
re år reducerats betydligt genom minskning av antalet tjänster vid expedi
tionen från fem till tre. 

Förlikningsmannaexpeditionen föreslår att anslaget minskas med 
249000 kr. (varav 49 000 kr. avser minskade lokalkostnader och 200000 kr. 
lönemedel under an slagsposten Särskilda medel) vilket utgör 17 % av an
slaget för budgetåret 1988/89. 

Föredragandens överväganden 

Förlikningsmannaexpeditionen är fr. o. m. den I oktober 1987 samlokali
serad med länsstyrelsen i Stockholms län. Enligt överenskommelse mellan 
myndigheterna debiterar de ej varandra för olika tjänster. Samlokalisering
en har inneburit att förlikningsmannaexpeditionen ej längre har några 
lokalkostnader. 

För nästa budgetår beräknar jag medelsbehovet för förlikningsmannaex
peditionen till 1 366000 kr. Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn till 
att myndigheten fr. o. m. budgetåret 1989/90 skall betala avgift med 50000 
kr. för utnyttjande av system-S samt att tjänstebrevsrätten avvecklas 
fr. o. m. den I juli 1989 (+ 4000 kr.). Jag räknar inte med att förliknings
mannaexpeditioncn behöver de 200 000 kr. för löner under anslagspostcn 
Särskilda medel och ej heller att medel behöver avsättas till lokalkostna
der. En tillämpning av huvudförslaget på förlikningsmannaexpeditionen 
under nästa budgetår skulle innebära en minskning av förvaltningskostna
derna med 20000 kr. Genom den kraftiga neddragningen av anslaget till 
följd av minskade lönekostnader m. m. har huvudförslaget redan tillgodo
setts inom anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på I 366 000 kr. 

B 16. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 49 000 
Anslag 48 000 
Förslag 48 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 
som avser tillämpningen av lagen (1949: 345) om rätten till arbetstagares 
uppfinningar. Nämnden består av ordförande och sex ledamöter. Nämn
den har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt har nämnden inte 
någon personal. 
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Anslaget bör för budgetåret 1989/90 föras upp med oförändrat 48 000 kr. Prop. 1988/89: I 00 
Jag·hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bil. 12 

att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budget-
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 48 000 kr. 

B 17. Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 1 000 
Anslag 1 000 
Förslag 1 000 

Anslaget har inrättats fr. o. m. budgetåret 1984/85 (prop. 1983/84: 150 bil. 
4, AU 24, rskr. 385). Från anslaget skall betalas tidigareläggningsbidrag till 
affärsverksinvcsteringar utanför statsbudgeten. Anslaget disponeras av 
regeringen. 

Anslaget har hittills under innevarande budgetår inte utnyttjats. Ansla
get bör föras upp med endast ett formellt belopp på I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa affärsverksim·esteringar för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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C. Arbetslivsfrågor 
C 1. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

352 220 000(1) 
277 120 000 
296 022 000 

111 Avser såväl arbetarskyddsstyrelsen och 
yrkesinspektionen som arbetsmiljöinstitutet. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 1917000 kr. inte ställts till arbe
tarskyddsstyrelsens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Från anslaget betalas arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens 
verksamhet. Arbetarskyddsstyrclsen är central myndighet för arbetsmiljö

och arbetstidsfrågor samt chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningen och inom arbetsmiljöområdet. lagstiftningen om 

kemikaliekontroll. 
Yrkesinspektionen är indelad i 19 distrikt. Se vidare förordningen med 

instruktion för arbetarskyddsverket (1988: 730). 

Summa kostnader 

Avgår: 

Inkomster av avgifts
belagd verksamhet 

Nettoutgift = anslag 

Arbctarskyddsstyrelsen 

1988/89 

295 738 000 

20 535 000 

277 120 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 24 092 000 

+ 5 mo ooo 

+ 18 902 000 

Statsmakternas arbetsmiljöpolitik syftar till att skapa sunda och säkra 
arbetsplatser samt goda arbetsförhållanden för den enskilde. Här har till
synsmyndigheterna den viktiga uppgiften att tillhandahålla regelsystem 
och' tillse att dessa följs. Kraven på myndigheterna minskas inte vid ett 
budgetläge som förutsätter minskade statsutgifter. Tvärtom kan det sägas 
att det i en knapp ekonomi är särskilt angeläget att minska de mycket höga 

kostnader som följer av arbetsskador. Samtidigt måste insatserna för en 
god arbetsmiljö, enligt styrelsen. vara så rationella som möjligt vid knapp

het på resurser. Detta ökar kraven på myndigheternas kompetens. 

Den fortgående nedskärningen av de reella anslagen till arbetarskydds

verket i takt med generella besparingskrav stämmer därför illa överens 
med statsmakternas önskemål. Insikten om detta har också tidigare lett till 
att yrkesinspektionen i stor utsträckning fredats från nedskärningar medan 

dessa däremot drabbat arbetarskyddsstyrelsen fullt ut. 

Styrelsens program för den aktuella treårsperioden 1989/90-1991 /92 

bygger till stor del på behovet av insatser inom sedan länge etablerade, 
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tunga områden. t. ex. arbetsolyckor. kemiska hälsorisker samt fysikaliska 
arbetsmiljöfaktorer såsom buller och vibrationer. Samtidigt behövs ökade 
insatser inom områden som får allt större betydelse inom arbetsmiljöområ
det. Det gäller t. ex. biologiska risker till följd av smittspridning och biotek
nikutveckling. belastningsergonomi, organisatoriska. sociala och psykolo
giska frågor samt jämställdhetsfrågor. Den växande tjänstesektorn. över
gången till alltmer automatiserad produktion och utbyggnaden av hemsjuk

vården och äldreomsorgen i hemmen är andra exempel på förändringar i 
samhället som medfört delvis nya arbetsmiljöproblem. 

Styrelsen ser inga möjligheter att genomföra detta program på ett till
fredsställande sätt vid en nedskärning med fem 'n på tre år. För yrkesin
spektionen skulle det bl. a. innebära att det viktiga arbetet med tillsyn av 
mindre arbetsställen inte skulle kunna fullföljas i den utsträckning som 
förutsattes när den kommunala tillsynen överfördes till arbetarskyddsver
ket utan att andra viktiga områden blir eftersatta. 

I detta läge har styrelsen beslutat att begära ca 9 milj. kr. utöver huvud
förslaget. För budgetåret 1989/90 begär styrelsen därmed ca 277 milj. kr. 
Behovet av medel utöver detta alternativ kvarstår för budgetåren 1990/91 
och 1991/92. I detta belopp ingår också särskilda medel till arbetsmiljösta
tistiken med anledning av det kraftigt ökade antalet anmälningar om ar
betssjukdomar. 

Anslagsframställningen tar upp målen för verksamheten och det kvanti
tativa resursbehovet. Det finns också en viktig kvalitativ aspekt på till
synsarbetet. som har diskuterats ingående under senare år. Bl. a. har de 
idcer som år 1985 framfördes i betänkandet (Ds A 1985: I). Samlad tillsyn 
av arbetsmiljön lett till att man vid styrelsen på yrkesinspektionsdistrikten 
intensifierat arbetet med att vidareutveckla tillsynsmetoderna. 

Det behövs, enligt styrelsen. nu en kraftansträngning för att få ett fullt 
genomslag för de nya tankarna genom en omfattande och resursintensiv 
utbildningsinsats som omfattar så gott som samtliga medarbetare. Dessut
om måste deras arbetsverktyg förnyas genom tillgång till modern utrust
ning bl. a. i form av persondatorer. Denna förbättring av kvalitet och 
effektivitet i tillsynen förutsätter stora engångsinsatser under en period av 
tre till fem år. Styrelsen begär därför medel för detta i särskild ordning vid 
sidan av anslagsframställningen. En skrivelse har tillställts regeringen där 
styrelsen begärt 29 milj. kr. för dessa ändamål. 

Styrelsen ger viss administrativ service till arbetsmiljöinstitutet. Stats
kontoret har fått i uppdrag av regeringen att utreda bl. a. den administrati
va funktionen vid institutet. En uppdelning på de två myndigheterna av 
hela eller delar av den i dag gemensamma centraladministrationen kan 
innebära en rationaliseringsförlust och därmed högre kostnader. Medels
beräkningen för denna del av anslaget är därför preliminär. 

Styrelsen begär för budgetåret 1989/90 utöver huvudförslaget -
268 176 000 kr. - medel till följande ändamål 

I. Kompensation med 4 700 000 kr. för neddragning enligt huvudförsla
get så att medel för tillsynsverksamheten och de särskilda informationsin
satserna ligger kvar på innevarande budgetårs nivå. 

2. Vidare begär styrelsen 4 300000 kr. för fortsatt avarbetning av äldre 
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material i informationssystemet för arbetsskador <ISA) och för bearbetning 
av det ökade antalet anmälningar. 

Sammantaget begär styrelsen 277 263 000 kr. för budgetåret 1989/90. 
varav 9087000 kr. avser medel utöver huvudförslaget (268 176000 kr.). 

Arbetarskyddsstyrclsen har i en skrivelse till regeringen den 25 augusti 
1988 hemställt om att 29 milj. kr. stiills till styrelsens förfogande. Medlen 
skall under en fyraårsperiod användas för att genomföra en modernisering 
av tillsynsverksamheten. 

Föredragandens överväganden 

Arbetet med att förbättra miljön i arbetslivet är ett av regeringens högst 
prioriterade områden. En väl fungerande tillsynsverksamhet är härvid av 

stor betydelse. 
Det pågående utvecklingsarbetet inom arbetarskyddsverket syftar till att 

förändra arbetsformerna och därigenom förbättra kvaliteten och effektivi
teten i tillsynsarbetet. De samlade resurserna kan därigenom utnyttjas 
bättre för att övervaka arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. 

Ansvaret för arbetsmiljön vilar i första hand på den enskilde arbetsgiva
ren. Den pågående ändrade inriktningen av tillsynen. med sikte på_ att 
ytterligare betona arbetsgivarnas ansvar för att skapa och upprätthålla' en 

god arbetsmiljö. måste fortsätta. 
Yrkesinspektionens huvudsakliga tillsynsmedel är inspektionsbesök. 

För att upprätthålla besöksverksamheten har inspektionen under en följd 
av år undantagits från besparingskrav. I stället har inspektionen tillförts 
nya resurser i samband med överförandet av den kommunala tillsynen till 
verket. 

Enligt min mening är det viktigt att varje besök planeras och genomförs 
så omsorgsfullt som möjligt. Yrkesinspektionsdistrikten måste med stöd 
av sina partssammansatta nämnder se till att besöksverksamheten utfor
mas så att insatserna koncentreras till de arbetsställen som har många 
arbetsskador eller på annat sätt bedöms ha dåliga arbetsmiljöförhållanden. 

En mer målmedveten styrning av inspektionsresurserna borde bl. a. 
kunna avläsas i ett större antal inspektionsmeddelanden med konkreta 
krav på förbättringar av arbetsmiljön och i ett ökat inslag av de sanktions
medel som yrkesinspektionen förforgar över. F. n. resulterar mindre än en 
fjärdedel av alla inspektionsbesök i ett skriftligt inspektionsmeddelande. 

Mot bakgrund av skadeutvecklingen under senare år är dessa uppgifter 

oroande. 
Jag anser därför att det pågående utvecklingsarbetet bör leda till en 

omprioritering av yrkesinspektionens insatser både för att öka besöksverk
samheten och bättre styra den till de mest utsatta arbetsplatserna. Yrkesin
spektionen bör härvid inte bara utnyttja arbetsskadestatistiken OSA) utan 
också informera sig om sjukskrivning och förtidspensioneringar direkt hos 

försäkringskassorna. 
Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en utredning om 

den administrativa funktionen vid arbetsmiljöinstitutet och redovisat den
na i en rapport ( 1988: 47) Arbetsmiljöinstitutets administration. Utredning-
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en berör institutets samarbete med arbetarskyddsstyrelsen. Jag återkom- Prop. 1988/89: 100 
mer närmare till rapporten under anslaget C 2. Arbetsmiljöinstitutet. Bil. 12 

Arhetarskyddsstyrelsens budgetförslag 

Arbetarskyddsstyrelsen har hemställt om att en resursram läggs fast fram 
t. o. m. budgetåret 1991/92 enligt styrelsens förändringsalternativ. 

Jag är bl. a. mot bakgrund av den framtida indelningen av verksamheter 
och myndigheter i treåriga budgetcyklar inte beredd att ta ställning till 
styrelsens behov av medel annat än för det kommande budgetåret. 

Styrelsen har - i likhet med tidigare anslagsframställningar - för att 
kunna bibehålla ambitionsnivån i tillsynsarbetet hemställt om medel ut
över huvudförslaget. 

Jag föreslår att tillsynsverksamheten för budgetåret 1989/90 tillförs 
4 700000 kr. utöver huvudförslaget i likhet med vad arbetarskyddsstyrel
sen begärt. Den ökade medelstilldelningen bör finansieras från fonden för 
arbetsmiljöförbättringar. 

Antalet anmälda arbetssjukdomar har, som tidigare nämnts, ökat kraf
tigt. Detta har medfört att resurserna för hanteringen av arbetsskadestati
stiken (ISAI visat sig vara otillräckliga. Styrelsen har hemställt om att ISA
systemet får en extra medelstilldelning under budgetåret 1989/90. 

Jag föreslår att arbetarskyddsstyrelsen för budgetåret 1989/90 tillförs 
4 387 000 kr. för bearbetning inom ISA-systemet. Även dessa ökade kost
nader bör finansieras via fonden för arbetsmiljöförbättringar. 

Det europeiska integrationsarbetet medför ekonomiska konsekvenser 
för delar av verksamheterna inom arbetsmarknadsdepartementets verk
samhetsområde. Arbetarskyddsstyrelsen får ökade kostnader för deltagan
de i standardiseringsarbetet i anslutning till EG-direktiven enligt den s. k. 
nya metoden "The New Approach". Jag föreslår att styrelsen tillförs 
1460000 kr. för detta arbete. 

Det torde enligt min mening som tidigare vara ändamålsenligt att medel 
från fonden för arbetsmiljöförbättringar förs till statsbudgetens inkomstti
tel Lagstadgade socialavgifter: Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbe
tarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet. Det bör ankom
ma på regeringen att besluta om denna överföring. Genom detta fö1farings
sätt skapas ett motsvarande utrymme på anslaget. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
arbetarskyddsstyrelsen fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ställa 16 milj. kr. till arbetar
skyddsstyrelsens förfogande för att under en fyraårsperiod genomföra en 
särskild utvecklingsinsats för att modernisera tillsynsverksamheten. Med
len bör tas ur fonden för arbetsmiljöförbättringar. Dessa medel bör föras 
direkt från fonden till styrelsen. 

Det sammanlagda resursbehovet för arbetarskyddsstyrelsen och yrkes
inspektionen under budgetåret 1989/90 har jag beräknat till 296 022 000 kr. 
varav 14 437 000 kr. utgör pris- och löneomräkning. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna den av mig föreslagna överföringen från fonden för 

arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel. 
2. till Arhetars/...·yddsstyrelsen och yrkesi11spektio11e11 för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 296 022 000 kr. 

C 2. Arbetsmiljöinstitutet 
Hl87/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

352 220 000(11 
67 143 000 
78 036 000 

111 Avser såväl arbetarskyddsstyrelsen och 
yrkesinspektionen som arbetsmiljöinstitutet. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 300 000 kr. inte ställts till institu
tets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Från anslaget betalas verksamheten vid arbetsmiljöinstitutet. Institutet 
bildades den I juli 1987 genom en sammanslagning av forskningsavdelning
en. större delen av utbildningsenheten samt biblioteks- och dokumenta
tionssektionen vid arbetarskyddsstyrelsen. 

Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning. utbildning och 
dokumentation inom arbetsmiljöområdet. Verksamheten leds av en styrel
se i vilken ingår företrädare för arbetsmarknadens parter, arbetarskydds
styrelsen, institutet för miljömedicin samt för den medicinska, humanis
tiskt-samhällsvetenskapliga, tekniska och naturvetenskapliga forskningen. 
Se vidare förordningen ( 1988: 732) med instruktion för arbetsmiljöinstitutet 

Sununa kostnader 

Avgår: 
Inkomster av avgifts

belagd verksamhet 

Inkomster från arbets--
miljöfonden 

Nettoutgift = anslag 

1988/89 

118 258 000 

3 515 000 

47 900 000 

67 143 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

12 353 000 

+ 1 460 000 

± 0(11 

+ 10 893 000 

111 Beloppet kommer att justeras med häns}11 till utfallet av 
arbetarskyddsavgiften. 

Arbetsmiljöinstitutet 

Institutet verkar genom forskning, utbildning och information. Det över
gripande målet för institutets verksamhet är att bidra till ökad kunskap 
kring risker i arbetsmiljön. Institutets prioriterade områden är en fortsätt
ning av arbetet inom de tidigare fastlagda områdena: belastningsskador: ny 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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teknik: lungsjukdomar: genetiska skador. fosterskador och cancer: hud- Prop. 1988/89: 100 
sjukdomar: olycksfall: elektromagnetiska riskfaktorer; elimination och Bil. 12 

prevention. 
Utbildningen avser framför allt personal för företagshälsovård. Den sker 

huvudsakligen i institutets egen regi men kompletteras av viss uppdragsut

bildning vid Lunds universitet. En utbyggnad av utbildningsverksamheten 

planeras. 
Informationen har hittills varit ett relativt eftersatt område. vilket främst 

inriktats mot övriga forskare inom arbetsmiljöområdet och angränsande 

områden. 
Institutet har för avsikt att bygga upp en bredare informationsverksam

het för att kunna föra ut forskningsresultaten i praktisk tillämpning. Vid 

sidan av denna allmänna information har institutet en dokumentations- och 

biblioteksverksamhet med bl. a. informationssystemet ARAMIS. 
Institutets första verksamhetsår har varit förenat med mycket stora 

problem när det gäller den administrativa verksamheten och därmed sam

manhängande resursfrågor. Detta påverkar institutets planering dels ar

betsmässigt. dels resursmässigt, eftersom uppdelningen mellan institutet 

och arbetarskyddsstyrelsen inte har slutförts. 

Institutet förutsätter att en eventuell delning av de administrativa funk

tionerna mellan de två myndigheterna skall kunna ske på ett sådant sätt att 

den sammanlagda kostnaden för administrationen inte skall öka. För egen 

del utgår institutet från att omorganisationen skall kunna klaras inom 
ramen för de medel som tilldelades institutet vid delningen. Institutet vill 

dock anmäla att den utredning om förhållandena som statskontoret gör. 
efter uppdrag från regeringen, kan komma att innebära ett ökat resursbe
hov för administration 1989/90. 

Statsrådsberedningen har lämnat särskilda budgetdirektiv för myndighe
ter inom forskningsområdet för perioden 1990/91-1992/93. I detta läge har 
institutet inte bedömt det lämpligt att lägga fast resursramen för mer än ett 

budgetår. 
Forskningsverksamheten har enligt institutet ett starkt samhällsintresse. 

Det finns inga tecken på att något av de områden institutet forskar inom 

kommer att minska i betydelse. Tvärtom finns i dag ett starkt ökande 
behov att vidmakthålla den vetenskapliga kompetensen och möjligheterna 
att ta fram nya kunskaper inom dessa forskningsområden. Institutets 

forskning har hög kvalitet och stor produktion. vilket bl. a. bekräftades i 

den utvärdering av forskningsverksamheten som gjordes 1985. 

Institutet inriktar sin forskning på vetenskapliga områden där behov 

finns av institutets forskningsinsatser och där praktiska förutsättningar 
finns för kvalificerad vetenskaplig kompetensuppbyggnad. För att institu

tet skall kunna ha ett givande samarbete med forskare i och utanför 

Sverige måste institutets egen kompetens vara hög. Detta skapar också 

beredskap inför framtiden och ger institutet möjlighet att tillgodogöra sig 
externa forskningsresultat för att kunna tolka dessa för svenska avnämare. 

Detta sammantaget innebär enligt institutet att en minskning av anslaget 
inte är möjligt om man skall behålla den nuvarande kompetensnivån på 

forskningen. I stället finns motiv för en ökning av institutets resurser. I 126 



samband med nästa treårsplan avser institutet därför att återkomma till 

specifika forskningsbehov. I denna anslagsframställning begränsar sig in

stitutet till ett förändringsalternativ med en ökning av 5.2 milj. kr. Ökning

en gäller angelägna satsningar inom forskning. information och utbildning 

enligt följande 

Ändamål 

Forskning och institutsgemensanuna 
frågor 
Företagshälsovårdsulbildning 
Information 
Ansvarsbibliotek 

Belopp kr 

l 500 000 
l 000 000 
2 .100 000 

200 000 
5 200 000 

Beloppet 1,5 milj. kr. till forskning och institutsgemensamma frågor 

avser täckande av utgifter som sammanhänger med institutsbildandet, som 

inte kunde förutses vid delningen. 

Inom företagshälsovårdsutbildningen planeras en utökning av förctags

gymnastutbildningen, vilket motsvaras av en kostnadsökning på I milj. kr. 

Satsningen görs för att öka företagshälsovårdens kompetens att motverka 

belastningsskador. 

Institutet har vidare begärt 2,5 milj. kr. för utbyggnad av informations

funktionen. 

Slutligen begär institutet medel för att kompensera bortfallet av bidrag 

från naturvårdsverket till informationssystemet ARAMIS. 

Institutet har hemställt att resursramen endast fastläggs för budgetåret 

1989/90, att resursramen beräknas så att kostnaderna för institutsbildandet 

1987/88 kan täckas samt att medelsberäkningen avseende administrativa 

kostnader tills vidare endast görs preliminärt i avvaktan på pågående 

utredning av statskontorct. 

Institutet begär under anslaget sammantaget 70 796 000 kr. för budget

året 1989/90. varav 5 200000 kr. avser medel utöver huvudförslaget 
(65596000 kr.). 

Till institutets anslagsframställning har fogats en särskild skrivelse frän 

delegationen för hybrid-DNA-frågor. Delegationen hemstiiller i denna om 

350000 kr. för att arrangera en internationell konferens under budgetåret 

1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Statskontoret har, som jag tidigare nämnt. redovisat sitt uppdrag angående 

arbetsmiljöinstitutets administration. Statskontoret har bl. a. föreslagit hur 

institutets egen administration skall organiseras och dimensioneras samt i 

vilken form en administrativ sllmverkan bör ske med arbetarskyddsstyrel

sen. Statskon\oret har gjort bedömningen att kostnaderna för institutets 

administration på sikt inte behöver öka. I stället bör enligt statskontoret 

kostnadsnivån för internadministration kunna sänkas genom mer rnark

nadsanpassade styrmedel. Enligt vad jag erfarit kommer institutet och 

arbetarskyddsstyrelscn att genomföra i.'n organisationsföriindring med ut

gångspunkt i statskontorets förslag. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Enligt min bedömning bör tillfälligt ökade kostnader i administrationen 
kunna täckas av omdisponeringar av befintliga medel. 

Jag föreslår att institutet för budgetåret 1989/90 tillförs I 000000 kr. för 
en utökning av företagshälsovårdsutbildningen och 2 000 000 kr. för ut
byggnad av informationsfunktionen. 

Jag har även i mitt förslag för budgetåret 1989/90 beräknat medel för den 
kompensation som behövs till ARAMIS-systemet på grund av att na
turvårdsverkets delfinansiering bortfaller. För att upprätthålla ARAMIS
systemet på sikt bör institutet överväga en ökad samverkan med andra 
myndigheter med behov av motsvarande databassystem. 

Den ökade medelstilldelningen som jag nu föreslagit. totalt 3 200000 kr. 
bör finansieras via fonden för arbetsmiljöförbättringar. Det bör ankomma 
på regeringen att. på det sätt som jag tidigare har redovisat under anslaget 
C I, göra en omföring av medlen från fonden för arbetsmiljöförbättringar 
till statsbudgetens inkomsttitel. 

Jag har vidare till anslaget överfört de medel för information som institu
tet disponerat under anslaget C I. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesin
spektionen. 

Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att ställa 350 000 kr. till 
delegationen för hybrid-DNA-frågor förfogande för att anordna ett interna
tionellt seminarium. Medlen kommer att tas ur fonden för arbetsmiljöför
bättringar. Dessa medel bör föras direkt från fonden till institutet. 

Det sammanlagda resursbehovet för arbetsmiljöinstitutet har jag beräk
nat till 78 036 000 kr. Av detta belopp utgör 8 5 IO 000 kr. pris- och löneom

räkning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna den av mig föreslagna överföringen från fonden för 

arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel. 
2. till Arbetsmiljöinstitutet för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 78 036 000 kr. 

C3. Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig 
apparatur 
1987/88 Utgift 2 954 700 Reservation 1 729 580 
1988/89 Anslag 3 455 000 
1989/90 Förslag 3 628 000 

Från anslaget betalas arbetsmiljöinstitutets utgifter för anskaffning av 
vetenskaplig apparatur. vilkas anskaffningsvärde överstiger 80000 kr. An
nan utrustning anskaffas med anlitande av institutets myndighetsanslag. 

Arbetsmiljöinstitutet 

Institutet beräknar ett oförändrat medelsbehov för anskaffning av veten
skaplig apparatur undi:r budgetåret 1989/90. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Föredragandens överväganden 

I enlighet med regeringens förslag i 1985 års budgetproposition godkände 
riksdagen att 3 milj. kr. årligen under fem år skall föras över från fonden 
för arbetsmiljöförbättringar till statens inkomstbudget och därefter anvisas 
institutet under detta anslag. Det ankommer på regeringen att besluta om 
dessa årliga överföringar. 

Vid beräkning av dessa medel togs emellertid ingen hänsyn till behovet 
av prisomräkning av anslaget under perioden. Riksdagen godkände i enlig
het med regeringens förslag i 1986 års budgetproposition därför att ytterli
gare I milj. kr. under en fyraårsperiod skall föras över från fonden för 
arbetsmiljöförbättringar till statens inkomstbudget för att anslagets reala 
värde inte skall urholkas. Medlen är således avsedda att täcka prisomräk
ningar av anslaget under fyraårsperioden. För budgetåret 1989/90 har jag 
bedömt att anslaget bör räknas upp med 173 000 kr. Jag föreslår att ytterli
gare 568 000 kr. förs över från fonden för arbetsmiljöförbättringar till 
statsbudgetens inkomsttitel för detta ändamål för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna ytterligare överföringar av medel från fonden för 

arbetsmiljöförbättringar, 
2. till Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig appara

tur för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 3 628 000 
kr. 

C 4. Yrkesinriktad rehabilitering 
1987/88 Utgift 557 066 ooo Reservation 41 022 000 
1988/89 Anslag 607 083 000 
1989/90 Förslag n46 324 000 

Från anslaget betalas anordnande och drift av arbetsmarknadsinstitut 
(Ami) samt metodutveckling. forskning och personalutbildning inom den 
yrkesinriktade rehabiliteringen. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 4 230 000 kr. inte ställts till AMS 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

AMS 

Insatserna för att ta tillvara arbetskraftsutbudet hos de grupper som har en 
svag ställning på arbetsmarknaden måste alltid ges hög prioritet, inte minst 
av fördelningspolitiska skäl. I ett läge med låg arbetslöshet och en tilltagan
de brist på arbetskraft är det angeläget även från kapaeitetssynpunkt att 
utnyttja alla tillgängliga arbctskraftsreserver. 

Under budgetåret 1987 /88 omfattade arbetsmarknadsinstitutens verk
samhet för inskrivna sökande totalt 21 000 personer. Insatserna för icke 

9 Riksdawm 1988189. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga 12 
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inskrivna - samtal med sökande. vägledningsgrupper etc. - omfattade Prop. 1988/89: 100 
närmare 120000 sökande (en sökande kan förekomma i mer än en aktivi- Bil. 12 
tet). Av de inskrivna sökande var ca 13 300 arbetshandikappade. 

Av dem som skrevs ut från Ami gick 36 % till ett arbete. 60 % av dessa 
fick arbete i öppna marknaden utan lönestöd. 15 % gick vidare till utbild

ning. 

Tillskottet på I 00 tjänster från budgetåret 1988/89 används för att för
verkliga redan fattade beslut om Ami-S-resurser för hörselskadade i 

Malmöhus län och för rörelsehindrade i Västerbottens län. I övrigt fördelas 

förstärkningen till län som har underskott på resurser inom Ami. 

Genom TUFFA-projektet - ett teknikupphandlingsprojekt med syfte att 

ta fram datorbaserade hjälpmedel åt svårt fanktionshindrade - har handi
kappade fått bättre möjligheter att få arbete med hjälp av ny teknik. Ami

organisationens medverkan med utredning och vägledning till rätt teknik 

kräver utökade personella resurser. Detsamma kan sägas om projektet 
Arbete åt unga handikappade, där svårt handikappade ungdomar genom 

omfattande rehabiliteringsinsatser kan få och behålla ett arbete. När dessa 
båda projekt övergår till reguljär verksamhet för arbetsförmedling och Ami 

innebär detta att ambitionen för insatserna för handikappade höjs. För

stärkta personalresurser blir nödvändiga för att insatserna skall kunna 

göras med höjd ambition och ökad kvalitet. 
Som en följd av TUFFA-projektet skall under en fyraårsperiod ca 500 

handikappade per år utrustas med någon form av mikrodatorutrustning. 

För att klara detta åtagande behövs uthildningsinsatser för personalen. 

inom främst Ami-S, men även inom övriga Ami. Kostnaden beräknas till 

ca 2 milj. kr. 
Väntetiderna till Ami är ofta mycket långa. Den genomsnittliga inskriv

ningstiden för dem som skrevs in vid Ami under första kvartalet 1988 
uppgick till fyra månader. Varje dags förkortning av viintetiden skulle -
utifrån 1987 års volym av sökande - innebära en statsfinansiell besparing 
på 7 milj. kr. 

Behovet av Ami-insatser för invandrare och flyktingar är stort, vilket 
medför ett ökat tryck på organisationen. 

Sammantaget behövs I 00 nya tjänster för budgetåret 1989/90 till en 
kostnad av 20 milj. kr. inkl. följdkostnader. Tillskottet bör kunna ge en 

_ kapacitetsökning med ca 2 000 inskrivna och en förkortning av väntetiden 

med tio dagar. 
Främst Ami-S, men även Ami-A måste utrustas med mikrodatorer så att 

hjälpmedel kan provas ut för handikappade inskrivna och så att de får 

möjlighet till träning. Det senaste året har Ami tillförts en dator av enkel 

grundtyp per institut. Ytterligare en dator med olika kringutrustningar 

behöver tillföras varje institut årligen under en treårsperiod. För budget

året 1989/90 beräknas kostnaden till 8 milj. kr., varav 5,5 milj. kr. för 

Ami-S. 

Det förändrade arbetssättet vid Ami-S, med bl. a. mer utåtriktad verk
samhet. leder till ökade reskostnader. Medelsbehovet beräknas till 3 milj. 

kr. 
Erfarenheterna från försöksverksamheten Arbete åt unga handikappade 130 



är positiv och den särskilda personalresurs, som finns i länen fyller en Prop. 1988/89: I 00 
viktig samordnande funktion och utgör en stödresurs till Af/Ami. Denna Bil. 12 · 
nya funktion bör utvecklas vidare innan den permanentas i den ordinarie 
verksamheten. Inom försöket finns 26 olika delprojekt, av vilka en del 
leder till fortsatt utvecklingsarbete. Kostnaderna för försöksverksamheten 
beräknar AMS till 12 milj. kr. 

Totalt begärs 637,8 milj. kr. på anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Under det innevarande budgetåret har Ami-organisationen tillförts 100 nya 
tjänster. Vidare har riksdagen nyligen beslutat (prop. 1988/89: 47, bil. 3, 
Fi U: 10) om en ytterligare förstärkning med 50 tjänster för särskilda insat
ser riktade till flyktingar och andra invandrare. Dessa insatser bör fortsätta 
även under budgetåret 1989/90. Jag har därför beräknat medel för denna 
förstärkning även för 1989/90. Med den rådande starka efterfrågan på 
arbetskraft bör dessa extra Ami-insatser kunna leda till att många fler 
flyktingar och invandrare får en förankring på arbetsmarknaden. 

AMS förslag om särskilda tillskott av medel till anskaffning av utrust
ning, personalutbildning, resor m. m. är jag inte beredd att tillstyrka. 

AMS har föreslagit att reservationsanslaget Yrkesinriktad rehabilitering 
skall omvandlas till ett ramanslag. För egen del vill jag framhålla att 
ramanslag brukar inrättas i samband med att en myndighet ges fleråriga 
budgetramar för sin verksamhet. Detta gäller inte för den här aktuella 
verksamheten. Dessutom finns med reservationsanslag möjlighet att om
fördela medel mellan budgetår. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att 
tillstyrka AMS förslag. 

Den 19 november 1987 uppdrog regeringen åt AMS att redovisa viss 
avgiftsfinansierad verksamhet, som arbetsmarknadsverket hade bedrivit 
som en försöksverksamhet. Styrelsen har i två rapporter - den 25 mars 
resp. den 26 september 1988 - lämnat den begärda redovisningen. 

Den avgiftsfinansierade konsultverksamheten har pågått fr. o. m. bud
getåret 1986/87 och främst omfattat anpassnings- och rehabiliteringsverk
samhet. Den har riktat sig till företag och förvaltningar, som efterfrågat 
tjänster främst från arbetsmarknadsinstituten och som varit beredda att 
betala kostnaden för tjänsterna. Under försöksperioden fram t. o. m. janu
ari månad 1988 har totalt 57 uppdrag genomförts eller påbörjats. 28 av dem 
har omfattat upp till 100 konsulttimmar, 27 upp till I 000 timmar, medan två 
uppdrag gällt längre tid. Den ekonomiska omslutningen var 3,2 milj. kr. 
budgetåret 1986/87 och för 1987/88 drygt 4,5 milj. kr. Ersättningen för 
tjänsterna är beräknad, så att intäkter och kostnader balanseras. 

AMS föreslår att konsultverksamheten skall permanentas och inordnas i 
verkets ordinarie organisation. När det gäller finansieringen diskuterar 
AMS två alternativ, utöver sedvanlig finansiering över statsbudgeten. En 
möjlighet är att fortsätta i samma form som gällt för försöket och låta de 
företag och myndigheter, som behöver särskilda insatser betala en utbygg
nad av resurserna genom att köpa konsultinsatst:r. Det andra alternativet 
skulle vara att ge försäkringskassorna möjlighet att köpa tjänster från 131 



arbetsmarknadsinstitut och förmedlingar och på så sätt direkt använda Prop. 1988/89: 100 
socialförsäkringsmedel för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Bil. 12 

Den sistnämnda modellen har stora likheter med ett förslag som nyligen 
har lagts fram av rehabiliteringsberedningen i betänkandet (SOU 1988:41) 

Tidig och samordnad rehabilitering - samverkansmodeller och rehabilite
ringsinriktad ersättning. Beredningen har nämligen föreslagit att särskilda, 
av försäkringskassan betalda platser. skall inrättas vid Ami och stå till 
kassans förfogande för anställda personer, som behöver sådana åtgärder, 
som Ami kan erbjuda. 

AMS rapporter om konsultverksamheten har remissbehandlats. Yttran
den har kommit in från riksförsäkringsverket (RFV), arbetarskyddsstyrel
sen (ASS), riksrevisionsverket (RRV), Centralorganisationen SACO/SR. 
De Handikappades Riksförbund (DHRJ, Handikappförbundens Central
kommitte (HCK), Landsorganisationen i Sverige (LO). Svenska arbetsgi
vareföreningen (SAF) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). En 
sammanställning över remissyttrandena har upprättats inom arbetsmark
nadsdepartementet. 

Flertalet remissinstanser är positiva till en fortsättning av uppdragsverk
samheten. LO anser det motiverat med en fortsatt utveckling av verksam
heten i kombination med en aktivare medverkan av förmedlingen i den 
normala anpassningsverksamheten. TCO tillstyrker permanentning och 
anser att uppdragen skall kunna finansieras både av arbetsgivare och 
genom att försäkringskassorna köper tjänster. SAF anser att det bör klar
göras att konsultativa insatser i enskilda fall är en normal myndighetsservi
ce utan avgift. men att ersättning bör kunna komma i fråga när det gäller 
större grupper av personal och mer omfattande insatser av Ami. Flera av 
remissinstanserna, bl. a. HCK, DHR och LO, understryker att konsult
verksamheten inte får tillåtas inverka negativt vare sig på kvaliten eller 
kvantiteten i verkets ordinarie verksamhet för arbetssökande. DHR ifråga
sätter om det är möjligt att särskilja verksamheten, så att inte de som 
omfattas av konsultuppdrag ges förtur till arbetsmarknadspolitiska åtgär
der. RRV poängterar att uppdragsverksamhetens ekonomiska konsekven
ser inte är tillräckligt belysta. Såväl kostnader som intäkter måste särre
dovisas, så att en särskild uppföljning kan göras. 

För egen del anser jag att de positiva erfarenheter, som AMS har 
redovisat i sina rapporter, motiverar att försöket får fortsätta. De synpunk
ter som remissinstanserna har fört fram måste dock beaktas. Inkomster av 
och utgifter för verksamheten skall redovisas som särskilda poster under 
anslaget Yrkesinriktad rehabilitering. AMS skall samråda med RRV i 
frågor som rör prissättning m. m. Bl. a. måste all den tid som åtgår för 
uppdragen inkl. förberedelser. efterarbete m. m. ingå i prissättningskalky
lerna, liksom expenser, administration etc. Uppdragsverksamheten får 
heller inte förknippas med eller leda till arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
eller bidrag. 

Mitt förslag innebär att försöket får fortsätta även under budgetåret 
1989/90 och att en ytterligare utvärdering görs bl. a. beträffande ekonomi-
redovisning och effekterna på den reguljära Ami-verksamheten före ett 
slutligt ställningstagande. Också det förhållandet att rehabiliteringsbered- 132 



ningens förslag nu skall remissbehandlas och beredas ger anledning att 
avvakta. Det finns också andra skäl att ytterligare överväga omfattning, 
inriktning och utformning av en eventuell uppdragsverksamhet. Jag vill i 
sammanhanget erinra om att RRV nyligen påbörjat en studie av myndighe
ters problem och möjligheter i anslutning till avgiftsfinansierad verksam
het. Jag avser att återkomma vid ett senare tillfälle med ett ställningstagan
de till uppdragsverksamheten. 

Jag övergår nu till medelsberäkningen för budgetåret 1989/90. Till löne
kostnader beräknar jag 462 998 000 kr. ( + 39 553 000 kr.). För lokalkostna
der föreslås 105 776000 kr. (- 4 546000 kr.). Administrations- och drifts
kostnader beräknas till 56120000 kr.<+ 3063000 kr.). För metodutveck
ling beräknas 3474000 kr. (+ 190000 kr.) samt för personalutbildning 
7379000 kr.(+ 404000 kr.). För projektet Arbete åt unga handikappade 
beräknar jag 10 577 000 kr. ( + 577 000 kr.). 

Sammantaget beräknas således för budgetåret 1989/90 till anslaget Yr
kesinriktad rehabilitering 646324200 kr.(+ 39241000 kr.). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 646 324 000 kr. 

C 5. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och 
sysselsättning 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 3 543 463 000 
Anslag 3 623 748 ooo 
Förslag 3 826 282 000 

Anslaget omfattar Arbetshjälpmedel åt handikappade. Näringshjälp och 
Anställning med lönebidrag. 

Arbetshjälpmedel åt 
handikappade och 
Näringshjälp 
Anställning med 

lönebidrag 

1988/89 

157 494 000 

3 466 254 000 
3 623 748 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 20 924 000 

+ 181 610 000 
+ 202 534 000 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetshjälpmedel 
eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den handikappade 
skall kunna utföra sitt arbete samt bidrag till arbetsbiträde. Bidrag till 
hjälpmedel och anordningar lämnas såväl till arbetsgivare som anställer 
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handikappade, som till de handikappade personerna. Om särskilda skäl 
föreligger kan bidrag lämnas även för personer som har blivit handikappa
de sedan de anställts och till handikappade företagare eller fria yrkesutöva

re. Vi9are kan bidrag lämnas i samband med praktisk arbetslivsoricntering 
för handikappade ungdomar. 

Bidrag till arbetsbiträde skall göra det möjligt för handikappade att med 
hjälp av biträde kunna utföra i stort sett normala arbetsinsatser. 

Näringshjälp i form av bidrag skall ge handikappad arbetssökande, för 

vilken det inte finns någon annan lämplig åtgärd som arbetsförmedlingen 
kan vidta, möjlighet att starta ett företag. Som förutsättning gäller att 

personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära arbets

marknaden men kan driva egen verksamhet och därigenom helt eller delvis 
få sin utkomst. 

Anställning med lönebidrag är en stödform. som syftar till att stimulera 
arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappade för vilken andra 

åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. 

AMS 

Arhetshjälpmedel åt handikappade och Näringshjiilp. Datortekniken på 
hjälpmedelsområdet utvecklas snabbt, bl. a. som ett resultat av arbetet 

inom projektet Teknikupphandling för funktionshindrade i arbetslivet -
det s. k. TUFFA-projektet - med att ta fram datorbaserade hjälpmedel till 

handikappade. 

Budgetåret 1988/89 disponerar AMS 20 milj. kr. för avancerade datorba
serade hjälpmedel. Ett avtal har nu tecknats med en leverantör om att 

denne under en fyraårsperiod åtar sig att ta fram 2 000 arbetsplatsutrust
ningar för handikappade. AMS medelsbehov för budgetåret 1989/90 beräk
nas med hänsyn till detta till 61 milj. kr. 

Inom en viss kostnadsram får bidrag till arbetsbiträde lämnas för handi
kappade som är anställda med lönebidrag. För budgetåret 1988/89 är ramen 
6,8 milj. kr. Bl. a. har projektet Arbete åt unga handikappade visat att 
ramen begränsar länsarbetsnämndernas möjligheter att hjälpa svårt handi
kappade som behöver arbetsbiträde. AMS föreslår att den särskilda kost
nadsramen tas bort liksom bestämmelsen om att löncbidrag och bidrag till 

arbetsbiträde tillsammans inte får överstiga lönekostnaden för den anställ

de. AMS bedömer att den totala anslagsramen inte påverkas av dessa 
förändringar. 

AMS beräknar att verksamheten med näringshjälp kommer att ha oför
ändrad omfattning budgetåret 1989/90. 

Anställning med lönehidrag. Anställning med lönebidrag har blivit en 

allt viktigare åtgärd. Särskilt för ungdomar med grava och sammansatta 
handikapp finns ett stort behov av ekonomiskt stöd. Antalet anställda med 

lönebidrag uppgick vid årsskiftet 1987-88 till 43 100 vilket innebär en . 
ökning med ca I 000 personer. jämfört med ett år tidigare: 

Antalet platser med särskilt lönebidrag är begränsat och såväl 90 % -

som 50 %-platserna inräknas i den begränsade ramen. Detta ·har lett till att 
de platser som tilldelas länen alltmer upptas av 50 %-bidrag och möjlighe-
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terna till nyanställningar successivt minskar. AMS anser i princip att 
antalsbegränsningen av det särskilda lönebidraget bör slopas. I avvaktan 
på utfallet av försök med flexibelt lönebidrag bör antalsbegränsningen 
enbart avse platserna på 90%·-nivån. De beräknas i dag motsvara ca 2000 
platser. 

Försöksverksamheten Arbete åt unga handikappade omfattar ungdomar 
med grava och sammansatta handikapp. som behöver olika former av 
stödåtgärder för att kunna få ett arbete. Nuvarande lönebidragskonstruk
tion ger inte tillräckliga möjligheter att kompensera den nedsatta arbetsför
mågan hos dessa ungdomar. Den kraftigaste kompensationen lämnas vid 
anställningar inom staten och allmännyttiga organisationer. Dessa har 
emellertid inte alltid lämpliga arbetsuppgifter. Ett flexibelt lönebidrag skul
le öka möjligheterna att finna lämpliga arbeten inom andra delar av arbets
livet. 

Det finns också andra gravt handikappade unga arbetssökande, som inte 
har sjukbidrag eller förtidspension. men som är i samma situation. som 
ungd.omarna inom försöksverksamheten. 

AMS föreslår därför att den försöksverksarhhet med flexibelt lönebidrag 
som bedrivs i två län får utsträckas till samtliga län och omfatta dels 
ungdomar som ingår i projektet Arbete åt unga handikappade, dels andra 
gravt handikappade ungdomar under 25 år. 

Medelsbehovet för lönebidrag beräknar AMS till 3 730 milj. kr. 
Vidare föreslår AMS att introduktionsbidraget för arbetshandikappade 

ersätts av rekryteringsstöd med förhöjt bidrag, 90 % av lönekostnaden. 
Totalt begär AMS 3 939, 7 milj. kr. under anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Arhetshjii/pmede/ åt handikappade och NärinRslzjii/p 

Inom ramen för det s. k. TUFFA-projektet har AMS de senaste åren 
arbetat med att ta fram datorbaserade hjälpmedel och arbetsplatsutrust
ningar för synskadade, hörselskadade, talskadade, psykiskt utvecklings
störda och andra personer med handikapp .. AMS har nu avtalat med en 
datorleverantör om leverans av sådana utrustningar. Avtalet gäller också 
för skolans räkning. vilket innebär att också datorhjälpmedel i.undervis
ningen av elever med handikapp skall tas fram. Det är dock endast arbets
platsutrustningarna, som skall betalas av AMS anslag. AMS har begärt att 
anslagsposten Arbetshjälpmedel åt handikappade skall räknas upp med 41 
milj. kr. för de åtaganden. som avtalet med leverantören innebär för

0

AMS 
del. 

Enligt min mening är det ytterst angeläget att de möjligheter, som 
datatekniken nu ger, tas tillvara. Bl. a. kommer dessa avancerade hjälpme
del och utrustningar att ge möjlighet att få och klara av ett förvärvsarbete 
för många av de unga handikappade. som omfattats av den uppsökande 
verksamheten bland unga förtidspensionerade. 

De medel. som avsätts särskilt till datorhjälpmedel, har fördubblats 
fr. o. m. innevarande budgetår. Jag förordar nu att ytterligare 12,5 milj. kr. 
anvisas till detta ändamål. 
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Reformen bör finansieras genom en motsvarande minskning av andra 
utgifter under anslaget. Jag återkommer strax till denna fråga .. 

Sedan den I oktober 1988 handhar försäkringskassorna bidrag till motor
fordon åt handikappade. Arbetsmarknadsverkets befattning med bilstödct 
åt handikappade har därmed upphört. Det nya bilstödet omfattar fler 
grupper och har förbättrats väsentligt vad gäller bidragets storlek. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag till Arbetshjälpmedel åt handikap
pade och Näringshjälp 178418000 kr.(+ 20924000 kr.). 

Anställning med lönebidrag 

Jag har med tillfredsställelse noterat att arbetsförmedlingarna har kunnat 
placera allt fler arbetshandikappade på den reguljära arbetsmarknaden. i 
flertalet fall utan särskilda lönesubventioner. Det är angeläget att förmed
lingarna fortsätter detta arbete. Det rådande arbetsmarknadsläget ger goda 
förutsättningar att nå bra resultat. 

Det är angeläget att lönebidrag och andra stöd, som är särskilt förbehåll
na arbetshandikappade sökande används för dem, som har störst behov av 
åtgärden. Det får således inte bli så att bidragsplatserna inte "räcker till" 
åt de svårt handikappade ungdomarna i projektet Arbete åt unga handikap
pade. De, som har svåra funktionshinder, skall i första hand komma i fråga 
för stöden. 

Jag har bl. a. i I 988 års budgetproposition uttalat att det är otillfredsstäl
lande att en så liten andel av anställningar med lönebidrag sker hos enskil
da och kommunala arbetsgivare. Eftersom det främst är inom dessa sekto
rer, som det nu finns ett betydande behov av arbetskraft. bör möjligheter
na att placera fler arbetshandikappade hos dessa arbetsgivare vara goda. 

Den följande uppställningen visar hur lönehidragen är fördelade i länen 
mellan olika sektorer på arbetsmarknaden. Som framgår är skillnaderna 
stora mellan länen och sambandet med arbetsmarknadssituationen i resp. 
län är svagt. Exempelvis har Norrbottens län fler lönebidragsplaceringar 
hos privata arbetsgivare än Stockholms län, trots att arbetsmarknadsläget 
är bättre i Stockholms-regionen. I stället har Stockholms län ett stort antal 
placeringar hos kommuner och landsting. Fördelningen av platserna mel
lan olika kategorier arbetsgivare· får också konsekvenser för hur stor 
kostnaden per plats blir i resp. län, eftersom bidragen till privata och 
kommunala arbetsgivare är lägre än bidragen till statliga myndigheter och 
allmännyttiga organisationer. I Jönköpings län exempelvis, som har mer
parten av platserna hos privata och kommunala arbetsgivare, blir kostna
den per plats väsentligt lägre än i län med en annan fördelning. 
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Antal i lönebidrag inom olika sektorer den 30 juni 1988, fördelat länsvis (exkl. 
introduktions- och särskilt lönebidrag) 

Län Antal i lönebidrag den 30 juni 1988 inom resp. 
sektor 

statliga allmän- kommuner. enskilda Sununa 
myndig- nyttiga lands- arbets-
heter o organisa- ting. givare 
motsv. tioner affärs-
verk verk 
(100 %) (90 %) 150--50 %1 (50--50 %) 
25--25 %) 25--25 %) 

AB 1 031 1 258 1 341 453 4 083 
c 420 263 239 170 1 092 
D 176 577 195 262 1 210 
E 148 646 258 384 1 436 
F 91 543 230 642 1 506 
G 94 238 151 280 763 
H 106 551 186 422 1 265 

103 183 121 95 502 
K 121 362 154 284 921 
L 100 526 219 500 1 345 
M 394 862 362 798 2 416 
N 61 319 238 183 801 
0 443 1 390 691 846 3 370 
p 115 859 300 565 1 839 
R 120 415 238 490 1 263 
s 142 719 230 317 1 408 
T 118 443 243 198 1 002 
u 117 357 148 255 877 
w 180 468 244 181 1 073 
X 201 869 278 398 1 746 
y 226 774 206 485 1 691 
z 102 387 122 140 751 
AC 333 894 388 417 2 032 
BD 224 1 456 286 644 2 610 

Ri'cet 5 166 15 359 7 068 9 409 37 002 

Inom vissa sektorer på arbetsmarknaden är övergångar från lönebidrag 
till reguljär anställning nu mycket sällan förekommande, vilket tyder på att 
lönebidraget har vissa "inlåsningseffekter". Det gäller i särskilt hög grad 
de högst subventionerade platserna. Med en ökad omsättning på lönebi
dragsplatserna får fler arbetshandikappade möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. 

I det rådande arbetsmarknadsläget finns enligt min mening inte skäl att 
ytterligare öka ut antalet lönebidragsplatser. Med den stora volym som 
stödformen nu har uppstår varje år ett utrymme för nya placeringar till 
följd av de avgångar som sker på grund av pensioneringar, övergång till 
reguljär tjänst m. m. Detta belyses i följande tabell. 
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Personer i liinehidrag inom olika sektorer på arbetsmarknaden samt antal som börjat 
resp. slutat under budgetåret 1987/88 (exkl. introduktionsbidrag och särskilt lönebi
drag) 

Arbetsgivare Antal om- Antal som Antal som 
fattade den börjat bå slutat bå 
30 juni 1988 1987/88 1987/88 

Statliga myndig-
heter. försäkrings--
kassor m. fl. 5 166 279 476 

Allmännyttiga 
organisationer 15 359 2 754 2 366 

Kommuner. lands--
ting, affärsverk 7 068 788 1 153 

Enskilda arbets--
givare 9 409 2 896 2 651 

Summa 37 002 6 717 6 646 

Utöver de i tabellen redovisade antalet platserna finns platser med 
särskilt lönebidrag, (90 % år I. därefter 50 % av lönekostnaden) främst hos 
privata arbetsgivare. Vid utgången av budgetåret 1987/88 hade 3 265 perso
ner en anställning med särskilt lönebidrag. 2 479 fanns hos privata arbetsgi
vare och 717 hos kommuner. landsting och affärsverk. Antalet som börja
de en anställning med särskilt lönebidrag under 1987 /88 var I 489. medan 
696 personer slutade under samma period. 

Det särskilda lönebidraget ger goda sysselsättningseffektcr till en jämfö
relsevis lägre kostnad. I en skrivelse den 25 november 1988 har AMS 
begärt att antalet platser med särskilt lönebidrag skall utökas med 300. 
Regeringen har därför genom en ändring i regleringsbrevt!t för innevarande 
budgetår omfördelat platser från allmännyttiga organisationer och statliga 
myndigheter till platser med särskilt lönehidrag. Ytterligare 300 platser 
med särskilt lönebidrag har kunnat inrättas genom en neddragning med 145 
platser hos de nämnda arbetsgivarkategorierna. 

Jag har nyss föreslagit att ytterligare 12 .5 milj. kr. skall beräknas till 
datorhjälpmedel åt handikappade. Reformen bör finansieras geno'm en 
ytterligare neddragning av antalet lönebidragsplatser hos arbetsgivare. 
som får full kostnadstäckning vid anställning med lönebidrag, främst statli
ga myndigheter. Tillsammans med den nyss nämnda omfördelningen inne
bär detta att dessa platser minskas med 145· och att platserna hos allmän~ 
nyttiga organisationer minskas med 100. Eftersom antalet särskilda Iöne
bidrag samtidigt ökar med 300 blir den sammantagna effekten en viss 

ökning av hela antalet platser. 
AMS har föreslagit att introduktionsbidraget skall ersättas med ett för

höjt rekryteringsstöd för arbetshandikappade. Jag har nyss föreslagit att 
rekryteringsstödet för svårplacerade skall upphöra fr. o. m. budgetåret 
1989/90. Följaktligen är jag inte beredd att stödja AMS förslag. Introduk
tionsbidraget har dessutom ett annat och vidare syfte än rekryteringsstö
det. 
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AMS har också tagit upp frågan om flexibla lönebidrag. Jag avser att Prop. 1988/89: 100 
återkomma till detta, när AMS har redovisat erfarenheterna av den för- Bil. 12 
söksverksamhet med flexibla bidrag. som nu pågår. 

Till Anställning med lönebidrag för budgetåret 1989/90 beräknar jag 
3647864000 kr.(+ 181610000 kr.). 

Sammantaget beräknas således till Särskilda åtgärder för arbetsanpass
ning och sysselsättning 3 826 282 000 kr. ( + 202 534 000 kr.). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda åtgärderfhr arbetsanpassning och sysselsättning 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 826 282 000 kr. 

C 6. Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 
arbetsgivare 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 352 220 000 Reservation 
Anslag 363 000 000 
Förslag 363 000 ooo 

245 971 000 

Anslaget finansierar statsbidrag till kommuner och i vissa fall andra 
offentliga myndigheter för att anordna skyddat arbete för personer som har 
särskilt stora svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
Det omfattar till stor del personer som tidigare under lång tid varit syssel
satta i beredskapsarbete i kommunal regi. Statsbidrag. utgår med högst 
75 % av lönekostnaderna - inkl. lönebikostnader - för arbetstagare som 
har anvisats till den skyddade sysselsättningen. 

AMS 

Styrelsen bedömer att behovet av platser i det skyddade arbetet hos 
offentliga arbetsgivare är större än utbudet. Särskilt för kvinnor behövs. 
enligt styrelsen. ytterligare platser. Styrelsen vill också rätta till snedför
delningen av platser mellan länen. 

Under budgetåret 1988/89 har anvisats 363 milj. kr. Medlen har beräk
nats för ca 4 000 platser eller mellan 5 000 och 6 000 sysselsatta personer. 

Styrelsen anser att volymen bör utökas motsvarande en kostnad av 54 
milj. kr. 

J<öredragandens överväganden 

Jag kan inte biträda AMS förslag om utbyggnad av det skyddade arbetet 
hos de offentliga arbetsgivarna. Jag beräknar således behovet av medel till 
oförändrat 363 milj. kr. Reservationen täcker den .löneomräkning som 
behövs på anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsbidrag till skyddat arbete ·hos o.f.f'entliga arbetsgirnre 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 363000000 

kr. 
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C 7. Bidrag till Stiftelsen Samhall 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 3 275 412 000 
Anslag 3 433 ooo ooo 
Förslag 3 604 ooo ooo 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhall dels för täckande av 
merkostnaderna i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbete, dels 
till företagsgruppens fastighetsförvaltning. 

Driftbidrag 

Bidrag till 
fastighetsfonden 

Stiftelsen Samhall 

1988/89 

3 060 000 000 

373 000 000 

3 433 000 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 164 000 000 

+ 7 000 000 

+ 171 000 000 

Företagsgruppen omfattar den centrala Stiftelsen Samhall, de 24 regionala 
- länsvisa - företagen, samt ett antal marknadsföringsbolag. Såväl Sam
hall som de regionala företagen drivs i stiftelseform. Samhall svarar för 
moderföretagsfunktionerna i gruppen, och har gentemot staten ansvaret 
för att företagsgruppens verksamhet bedrivs i enlighet med av riksdagen 
och regering angivna riktlinjer. Samhall äger och förvaltar hela företags
gruppens fastighetsbestånd. 

Rollfördelningen mellan Samhall och de regionala företagen innebär en· 
alltmer ökad mål- och företagsspecifik styrning från Samhalls sida, samti
digt som utvecklings- och samordningsrollcn betonas starkare. Budgetåret 
1987/88 har särskilda resurser tillskapats för att samordna företagsgrup
pens affärsutveckling och internationella kontakter för export och licens
avtal. 

De regionala företagen är juridiskt fristående rörelsedrivande företag 
med ansvar inför Samhall för verksamheten inom sina resp. län. Företagen 
har ca 33 300 anställda, varav ca 28 500 arbetshandikappade och ca 4 800 
direktanställda (tjänstemän, arbetsledare, instruktörer m. tl.). Av de ar
betshandikappade arbetar ca 300 i 19 s. k. inbyggda verkstäder och ca 170 i 
tolv entreprenadåtaganden. Härtill kommer ca 100 arbetshandikappade vid 
de tre verkstäder som drivs av enskilda organisationer och som Samhall 
utövar tillsyn över och lämnar bidrag till enligt särskilda avtal. 

För att åstadkomma en samordnad och effektiv försäljningsorganisation 
kan Samhall bilda försäljningsaktiebolag, antingen egna bolag eller bolag 
som samägs med andra företag från övrigt näringsliv. Egna försäljningsbo
lag finns sedan några år för att samordna marknadsförning, försäljning och 
produktutveckling. 

Under budgetåren 1984/85 - 1986/87 låg den fastställda timramen för 
företagsgruppen oförändrat på 30 miljoner arbetstimmar. Budgetåret 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 

140 



1987/88 höjdes ramen med 600000 timmar. För budgetåret 1988/89 har Prop. 1988/89: 100 
timramen fastställts till 31 450 000 arbetstimmar, inkl. 450 000 timmar avse- Bil. 12 

ende särskilda uppdrag om sysselsättningsskapande åtgärder i Malmfälten, 
Uddevalla, Bergslagsområdet, Norrbotten och Malmöregionen. 

Samhall redovisar att företagsgruppen har kommersiella förutsättningar 

och kapacitet att ge fler arbetshandikappade arbete. En sådan utökning 
kan ske samtidigt som företagsgruppens behov av statlig ersättning per 

arbetstillfälle minskar. 
Samhall föreslår därför - i samråd med AMS - en sysselsättningsök

ning med 1150000 arb.etstimmar budgetåret 1989/90 till totalt 32,6 miljoner 
timmar. Ökningen motsvarar knappt 4 % eller ca I 000 anställda jämfört 

med budgetåret 1988/89. Därefter föreslås en utökning till 33,6 miljoner 
timmar budgetåret 1990/91 och 34.8 miljoner timmar budgetåret 1991/92. 

För vardera året skulle nettoökningarna efter avgångar uppgå till ca I 000 

anställda. 
Personalutveckling är en väsentlig del av Samhalls verksamhetside. 

Insatserna skall både ge ökad kompetens och självkänsla hos den enskilde 
medarbetaren, och bidra till de anställdas och därmed företagens utveck

ling. Härigenom skall också möjligheterna till anställning hos annan arbets

givare underlättas. 
Individuella utvecklingsplaner görs upp i samråd med arbetsförmedling

en redan vid anställningstillfället. Utbildningsaktiviteter bl. a. i form av 

yrkestekniska kurser är omfattande. En annan viktig del i personalutveck

lingen är arbetsväxling. Delaktighet och inflytande från de anställdas sida 

prioriteras också. Utvecklingen av en god arbetsmiljö är en hörnsten i 
verksamheten. Härvid är företagshälsovården en viktig resurs. 

Under åren 1980-1984 fick upp till 300 anställda (1,0-1.4% av totalt 

antal anställda) varje år arbete hos annan arbetsgivare. Därefter har antalet 

snabbt ökat varje år. Under budgetåret 1987 /88 gick 1 172 anställda över till 
annat arbete. Därmed har också riksdagens mål om 2-4 % nåtts och 
passerats. Sedan år 1980 uppgår därmed totalt antalet övergångar till nära 
5 000. För budgetåret 1989/90 och de därpå följande åren är ambitionen att 
ytterligare öka antalet övergångar till ca I 300 personer per år, motsvaran
de ca 4,5 % av antalet anställda. 

En fortsatt gynnsam resultatutveckling måste enligt stiftelsen i betydan
de utsträckning åstadkommas genom åtgärder som förbättrar intäkterna. 
Av avgörande betydelse i detta hänseende är ett pågående strukturerings
arbete som syftar till att reducera antalet produktions- och marknadsinrikt

ningar inom varje företag. Stora krav ställs på samverkan mellan de regio
nala företagen och på koncernövergripande planering. 

Andra viktiga förutsättningar för fortsatt gynnsam utveckling är enligt 

Samhall ytterligare förstärkningar av de produktionstekniska resurserna 

och av marknadsföringskapaciteten, samt fortsatta åtgärder för att öka 

leveranssäkerheten med hjälp av förbättrade materialadministrativa sy

stem och förbättrad kvalitetsstyrning. 

Bland de viktigare inslagen i företagsgruppens affärsutveckling kan näm-
nas förbättrat och utvecklat samarbete med övrigt näringsliv. samordning 

av exportinsatser och utveckling av nya verksamhetsområden. 141 



Mcdelshehov 

Samhall betonar som tidigare vikten av att företagsgruppen ges långsiktiga 
- treåriga - mål och ramar för verksamheten. Till grund för ett sådant 
beslut har stiftelsen gjort en bedömning av behovet av driftbidrag, fastig
hetsmedel och sysselsättningsvolym enligt följande. 

Budgetår 

1989/90 1990/91 1991/92 

Driftbidrag i 7c av 
lönekostnaden för 
arbetshandikappade 
anställda 109,4 106. 6 103,8 

Bidrag för fastig-
hetsfonden 1milj. 
kr. I 459 471 484 

Antal arbets-
timmar 1milj. 
tirru11ar1 32,6 33,6 34.8 

Drijihidrag. Behovet av driftbidrag för budgetåret 1989/90 beräknas 
således till 109 ,4 % av lönekostnaderna för de arbetshandikappade anställ
da vid 32,6 miljoner arbetstimmar. Om nuvarande volym om ca 31.4 
miljoner timmar behålls oförändrad beräknas procentsatsen till 110.4 bl. a. 

Faktu
. rering 

Material
kostnader 

Förädlings
värde 

Lönekostnader 
för arb.handi
kappade 
övriga drift
kostnader 

Drift
resultat 

Driftresultat 
i ~ av 
lönekostn. för 
arb.handi
kappade 

Miljoner 
arbets-
timmar 

Budgetår 
1987/88 1H88/8[) 

1prel 
utfall 1 

2 650 2 940 

-1 2:i5 -1 355 

1 415 l 585 

-2 515 -2 740 

-1 790 -1 925 

-2 890 -3 080 

114,9 112,4 

30,7 31. 4 

1milj. kr. I 
1989/90 1990/91 1991/92 

1prognos1 

3 260 3 610 4 020 

-1 485 -1 625 -1 795 

1 775 1 985 2 225 

-3 030 -3 310 -3 (j:J5 

-2 0(i0 -2 205 -2 365 

-3 315 -3 5~0 -3 775 

109,4 106,6 103,8 

34.8 
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på grund av minskad produktion och fakturering, och därigenom också ett 
sämre utnyttjande av anläggningstillgångarna. Bidragsbehovet vid ett ut
ökat antal timmar utgår från ett rörelseunderskott om 3 315 milj. kr. enligt 
följande specifikation. Jämförelse görs med preliminärt utfall för budget
året 1987/88 och prognosen för budgetåret 1988/89. 

Den genomsnittliga årliga förbättringen av resultatnivån för perioden blir 
2,9 procentenheter. vilket motsvarar ca 95 milj. kr. Detta är i paritet med 

de senaste tre årens resultatutveckling i en mycket gynnsam konjunktursi

tuation. 
Faktureringens ökningstakt förutses kunna bibehållas på samma nivå 

som de senaste åren. Den beräknade faktureringen 3 260 milj. kr. för 
1989/90 innebär en ökning med drygt 600 milj. kr. jämfört med preliminärt 

utfall för budgetåret 1987/88, och 320 milj. kr. eller 11 % jämfört med 
prognosen för budgetåret 1988/89. Denna målsättning kräver mycket hög 

effektivitet i försäljningsarbetet och en väl fungerande produktion. Också 
för budgetåren 1990/91 och 1991/92 har faktureringen beräknats kunna öka 

med ca 11 % per år. 
Som en följd av de rationaliseringsinsatser som satts in har materialkost

nadsandelen under flera år i rad kunnat sänkas. Nya verksamheter och nya 

samverkansformer har medverkat till att materialkostnadernas andel av 
faktureringsvärdet ytterligare reducerats. Dataprogrammering, kontors

service och skogsvård är exempel på affärsområden som inte medför några 

utlägg för material. Hela faktureringsvärdet blir också förädlingsvärde. 
Detta behöver dock inte betyda att dessa verksamheter ges bättre totalt 

resultat än sådana som innebär att material tillhandahålls genom företags

gruppcns försorg. 
Också under perioden 1989/90-1991/92 beräknas materialkostnaderna 

öka något långsammare än faktureringen. 
Förädlingsvärdet defninieras som skillnaden mellan fakturering och ma

terialkostnad. För perioden 1988/89-1991/92 förutses en ökningstakt på 

12 %. Detta är något lägre än preliminära utfallet 14 % för 1987 /88. 
Då materialkostnaderna beräknas öka långsammare än faktureringen 

kommer förädlingsgraden (förädlingsvärde i procent av fakturerad försälj
ning) att förbättras något varje år. 

Denna förväntade positiva utveckling innebär också att förädlingsvär
det, uttryckt i procent av lönekostnaderna för d;:: arbetshandikappade, 
beräknas öka ytterligare. I början på 1980-talet motsvarade förädlingsvär
det 46-47 % av lönekostnaderna. Budgetåret 1989/90 beräknas relationen 
till 59% för att 1991/92 ha nått 61 %. 

Liksom tidigare år beräknas driftkostnaderna även under budgetåren 

1989/90-1991/92 öka i betydligt långsammare takt än intäkterna. Genom

snittligt förutses kostnaderna under treårsperioden öka med 7 % per år, 

dvs. 4-5 procentenheters lägre årlig ökningstakt än vad som förväntas 

kunna nås för fakturering och förädlingsvärdc. 
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Bidrag till fastiglzetsfonden 

Samhalls lokaltillgångar i egna fastigheter uppgår till ca 856 000 m2 lokal
yta. Av denna yta är ca 180 000 m2 förråds/lagerlokaler. Därutöver förhyrs 
ca 277 000 m2

• 

Samhall har i denna och tidigare anslagsframställningar beräknat av
skrivningarna på fastighetsbeståndets återanskaffningsvärde i enlighet 
med de principer riksdagen antagit inför företagsgruppens bildande. Före
tagsgruppen har dock tilldelats avsevärt lägre belopp än vad som motsva
rar avskrivningar beräknade på fastighetsbeståndets återanskaffningsvär
de. Detta innebär, enligt stiftelsen, att företagsgruppen på sikt ej kan 
bibehålla fastighetsbeståndet vid nuvarande volym och standard. Om av
skrivningarna också fortsättningsvis reduceras på likartat sätt blir följden 
att andelen egna fastigheter på sikt måste minskas till förmån för förhyrda 
lokaler, vilket kommer att innebära högre kostnader för företagsgruppen. 
Samhall anser det därför nödvändigt att avskrivningarna fortsättningsvis 
beräknas på fastigheternas återanskaffningsvärde och att medel tilldelas 
företagsgruppen i enlighet därmed. 

När en föråldrad byggnad ersätts blir den nya byggnaden erfarenhets
mässigt något större främst beroende på de krav som numera finns fast
ställda i lagar och förordningar. Vid en beräkning av återanskaffningsvär
det av det egna fastighetsbeståndet har hänsyn också tas till detta större 
ytbehov, som lågt räknat uppgår till 10 %. Återanskaffningsvärdet, beräk
nat till 5 000 kr/m2 för verkstads/kontorsytor och till 2 400 kr/m2 för lager/ 
förrådsytor, blir då genomsnittligt 4 195 milj. kr. 

Kostnader och intäkter för fastighetsförvaltningen beräknas för budget
åren 1989/90-1991/92 enligt följande 

Budgetår unilj. kr. l 

1989/90 1990/91 1991/92 

Avskrivningar 231, 8 240 248 

övriga 
kostnader 232.2 236.fl 242.1 
B !externa hyror. 
räntor, skatter etc. I 

Intäkter - 5, 5 - 5, 7 - 5,9 

Nettokostnader 458,5 471.2 484,2 

Investeringarna avses lånefinansieras med belopp motsvarande amorte
ringarna på tidigare upptagna fastighetslån. Amorteringarna har beräknats 
till 80 milj. kr. Låneutrymme som eventuellt inte tas i anspråk under 
budgetåret balanseras till efterföljande år för att klara de variationer i de 
årliga investeringarna, som av olika skäl uppstår. 

Til/iiggsiiskande för budgetåren 1983/84- 1987188 

Stiftelsen har vidare hemställt om ett extra driftbidrag om 54 milj. kr. för 
att täcka ett underskott i driften av verksamheten under budgetåren 
1983/84-1987/88. 
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Särskilt ägartillskott för förbättringar av yttre miljön 

Budgetåren 1988/89 och 1989/90 avser Samhall vidta åtgärder för att mins
ka luftföroreningar, utsläpp och buller från företagsgruppens samtliga ca 
350 produktionsenheter. Dessa yttre miljöfrågor har fått en större allmän 
uppmärksamhet, samtidigt som den tekniska utvecklingen nu gör det möj
ligt att genomföra förbättringar. 

Samhall ser det som önskvärt för de kringboende, och naturligt mot 
bakgrund av gruppens uppgift. att vara en god förebild för svensk industri 
även vad gäller den yttre miljön. Mot bakgrund av en aktuell kartläggning 

avser Samhall att koncentrera insatserna framför allt till företagsgruppens 
ca 80 träverkstäder, ca 20 grafiska enheter och ca 20 ytbehandlingsanlägg
ningar inom den mekaniska sektorn. För att kunna vidta de åtgärder som 
härvid blir aktuella hemställer stiftelsen om 35 milj. kr. som särskilt ägar

tillskott budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Stiftelsen Samhall har ånyo hemställt om att ett långsiktigt mål fastställs 
för sysselsättningsnivå och ekonomi. Denna gång t. o. m. budgetåret 
1991/92. Jag är som tidigare år inte beredd föreslå en utfästelse om de 
ekonomiska förutsättningarna för längre period än ett budgetår. Samhalls 
anslagsframställning för budgetåret 1989/90 behandlas därför på sedvanligt 
sätt. 

Samhall har vidare hemställt om att antalet bidragsberättigade arbets
timmar skall höjas från 31,4 miljoner innevarande budgetår till 32.6 miljo
ner budgetåret 1989/90 (inkl. de särskilda uppdragen i Malmfälten etc.). 

Det rådande läget på arbetsmarknaden med stor efterfrågan på arbets
kraft innebär att arbetsförmedlingarna kan placera fler arbetshandikappa
de på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns enligt min mening därför 
inte skäl att nu ytterligare öka den särskilt anordnade sysselsättningen 
inom Samhall. 

Jag är med hänsyn till detta och till det statsfinansiella läget således inte 
beredd att förorda någon utökning av antalet bidragsberättigade arbetstim
mar. 

För att Samhall även fortsättningsvis skall kunna balansera timutnytt
jandet och ha möjlighet att få överskrida resp. underskrida timantalet med 
högst 1,5 % i enlighet med som angavs i 1988 års budgetproposition, bör 
det dock ankomma på regeringen att vid behov öka antalet arbetstimmar 
under budgetåret. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande här

till. 
Inom regeringskansliet har frågan om sammansättningen av styrelsen för 

den centrala stiftelsen Samhall behandlats. 
Enligt stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av tolv ledamöter som 

utses av regeringen för högst tre år. Av ledamöterna skall 
- fem vara riksdagsledmöter, 
- en representera arbetsmarknadsstyrelsen, 
- två, Landstingsförbundet, 

10 Riksdagrn 1988189. I sam/. Nr. 100. Bilaga 12 
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- två, de anställdas huvudorganisationer, 
- en, näringslivet samt 
- en, regeringskansliet. 

Jag vill anmäla att jag har för avsikt att föreslå regeringen att Samhalls 
stadgar fr. o. m. den I juli 1989 ändras så att näringslivets representation 
förstärks och att handikapprörelsen blir representerad i styrelsen. I styrel
sen bör även finnas en särskilt utsedd ordförande som inte representerar 
någon myndighet. organisation etc. För att ge utrymme för detta, utan att 
styrelsen behöver utökas, bör antalet riksdagsledamöter reduceras till tre 
och Landstingsförbundet endast inneha en plats i styrelsen. 

Regeringen uppdrog i september 1987 åt Stiftelsen Samhall att undersö
ka möjligheterna att svara för viss produktion under krig och vid krigsfara. 
Det gäller produktion inom företagsgruppen av försörjningsviktiga varor 
och tjänster samt också möjligheterna att förvalta nödvändig produktions
utrustning och driva lämpliga verkstäder av beredskapsskäl. 

Vidare skulle Samhall utreda lämpligheten och möjligheten att i fredstid 
förbereda omvandling av vissa av sina verkstäder till fabriker för tillverk
ning av krigsnödvändiga artiklar. 

I uppdraget ingick slutligen att överväga planeringen av produktionen 
och produktionsförhållandena i samband med s. k. fredskriser. 

Samhall, som genomfört utredningen i samråd med berörda myndighe
ter, har nyligen redovisat uppdraget i en rapport till regeringen. 

Medelshelzov 

Drijihidrag. Vid ett oförändrat antal bidragsberättigade arbetstimmar -
31 450 000 miljoner - har stiftelsen begärt 110,4 % av den beräknade löne
summan (inkl. lönebikostnader) för de arbetshandikappade anställda eller 
3 224 milj. kr. 

Jag har intet att erinra mot de beräkningar som Samhall gjort i fråga om 
behovet av driftbidrag vid en oförändrad sysselsättningsvolym och föreslår 
därför att en anslagspost motsvarande 110,4% av lönesumman för de 
anvisade anställda tas upp för ändamålet. 

Bidrag till fastiglzet~fonden. Samhallgruppens fastighetsbestånd förval
tas av en central fond tillhörig den centrala stiftelsen. Kostnaderna för 
fonden budgetåret 1989/90 beräknar stiftelsen till 458.5 milj. kr., efter 
avräkning av intäkter, varav för hyra 116.5 milj. kr., kalkylmässiga av
skrivningar på egna fastigheter 231,8 milj. kr. samt för räntor 105 milj. kr. 
Stiftelsen har som tidigare år vid denna kalkyl använt det beräknade 
återanskaffningsvärdet av fastighetsbeståndet. 

För egen del anser jag, i likhet med för innevarande budgetår, att de 
kalkylmässiga avskrivningarna bör baseras på ett uppskattat anskaffnings
värde för fastigheterna. Detta medför att avskrivningsmedlen reduceras till 
153 milj. kr. 

Med hänsyn härtill föreslår jag att 380 milj. kr. tas upp som bidrag till 
fastighetsfonden för budgetåret 1989/90. 

Extra bidrag och särskilt ägartillskott. Samhall har även hemställt om 
ett tilläggsbidrag för underskott i driften under budgetåren 1983/84-
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1987/88 om sammanlagt 54 milj. kr. samt ett särskilt ägartillskott om 35 Prop. 1988/89: 100 
milj. kr. för förbättringar av yttre miljön vid koncernens verkstäder. Bil. 12 

Jag kan främst av statsfinansiella skäl inte förorda att Samhall tilldelas 
dessa medel. Det angelägna åtgärderna för att minska luftföroreningar. 
utsläpp och buller bör kunna finansieras via det ordinarie anslaget. Sam
hall måste liksom alla andra arbetsgivare inom givna ekonomiska ramar 
följa de regler som gäller inom olika samhällsområden. t. ex. i fråga om 
skydd av den yttre miljön. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godta vad jag har föreslagit om ändrad sammansättning av 

styrelsen för Samhall. 

2. till driften för Samhallgruppens verksamhet under budgetåret 
1989/90 anslå medel motsvarande 110,4 % av lönesumman för ar
betstagarna i skyddat arbete (inkl. lönebikostnaderJ upp till högst 

31 450 000 arbetstimmar - inkl. de särskilda uppdragen i Malmfälten 

m.m., 

3. medge att regeringen får besluta om ökat antal bidragsberättiga

de arbetstimmar under budgetåret 1989/90 för att möjliggöra överfö
ring av timmar mellan budgetåren, 

4. till Bidrag till Stiftelsen Samhall för budgetåret anvisa ett 
förs lagsanslag på 3 604 000 000 kr. 
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D. Regional utveckling. 

Anslagen avseende regional utveckling, som har förts över från tolfte till 
tionde huvudtiteln. behandlas under littera D. 

Jag föreslår att medel för regional utveckling för budgetåret 1989/90 

ställs till regeringens förfogande över följande anslag och till nämnda 
huvudändamål. 

Anslag 

DI. Visst regionalpolitiskt stöd 

D 2. Lokaliseringsbidrag m. m. 

D 3. Lokaliseringslån 

Huvudändamål 

Äldre lokaliseringsbidragiavskrivnings
lån 
Äldre offertstöd 

Lokaliseringsbidrag 
(centrala beslut) 
Offertstöd 
Lån till regionala investmentbolag 

Lokaliseringslån 

D 4. Regionala utvecklingsinsatser Lokaliserings bidrag !liinsstyrelselieslut) 
m. m. Investeringsbidrag 

Företagsutveckling 
Glesbygdsstöd 
Regional projcktverksamhet 
Teknikspridning m. m. 
Konsult- och utredningsinsatser 

05. Täckande av förluster på grund av Infriande av garantier 
kredtigarantier till företag i glesbygder 
m.m. 

06. Ersättning för nedsättning av 
socialavgifter 

D 7. Sysselsättningsstöd 

D 8. Expertgruppen för forskning om re
gional utveckling 

09. Kapitaltillskott till en utvecklings
fond för Västnordcn 

D 10. Hergslagsdelegationen 

Täckande av bortfall av socialavgifter i 
Norrbottens liin 

Sysselsiittningsstöd 

Initiering och genomförande av regio
nalpolitisk forskning m. m. 

Främjande av näringslivet i Västnnrdcn 

Hergslagsdelegationens fi\rvaltnings-
kostnadcr m. m. 

I prop. 1984/85: 115 om regional utveckling och utjämning anmälde indu
striministern att stöd verksamheten, för att kunna planeras långsiktigt, bör 
bedrivas med samma inriktning och i samma omfattning under fyraårs

perioden 1985/86-1988/89. Eftersom förslag med anledning av den regi
onalpolitiska kommittens kommande betänkande inte beräknas kunna fö

reläggas riksdagen förrän tidigast våren 1990 vill jag anmäla. att jag räknar 

med att stödverksamheten skall bedrivas med i huvudsak samma inrikt

ning och omfattning även under budgetåret 1989/90. 
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D 1. Visst regionalpolitiskt stöd 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

26 462 427 
1 000 000 

I 000 

Över anslaget anvisas fr. o. m. budgetåret 1985/86 medel endast för vissa 
former av regionalpolitiskt stöd som beslutats före detta budgetår. De 
ändamål som medlen fortfarande används till är: 
- lokaliseringsbidrag och avskrivningslån som beviljats av länsstyrelse 

före den I juli 1982 samt av regeringen eller central myndighet före den I 

juli 1984, 
- offertstöd som beviljats före den I juli 1985. 

Utbetalningarna under budgetåret 1987/88 avsåg huvudsakligen lokalise

ringsbidrag. 

Statens industriverk 

Statens industriverk begär inga medel på anslaget för budgetåret 1989/90. 

F öredragandcns överväganden 

För att täcka eventuella resterande utbetalningar till de ändamål vartill 
medel fortfarande anvisas över anslaget föreslår jag att ett anslag på I 000 
kr. anvisas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Visst regionalpolitiskt stöd för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på I 000 kr. 

D 2. Lokaliseringsbidrag m. m. 
1987/88 Utgift 366 223 904 Reservation 1 035 180 851 1 

1988/89 Anslag ~97 ooo 0002 

1989/90 Förslag 362 000 000 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom 
beslut uppgick till 64.8 milj. kr., inräknat de 460 milj. kr. som 
anvisats på tilläggsbudgetar till statsbudgeten för budgetåret 
1987/88. 
2 Varav 35 milj . kr. på ti Iläggsbudget I. 

För närvarande anvisas medel över detta anslag till följande ändamål: 
- lokaliseringsbidrag beviljade av statens industriverk eller regeringen 

efter den I juli 1984. 
- offertstöd beviljade efter den I juli 1985, 
- lån till privata regionala investmentbolag. 
- kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industri.centra. 
- viss administration av regionalpolitiskt stöd. 
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- eventuella medel för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i 
Kiruna. 
Jag har tidigare (avsnitt 3.4) redogjort för utfallet av stödverksamheten 

under de senaste budgetåren. 
Beslut om lokaliseringsbidrag har av statens industriverk och regeringen 

under budgetåret 1987 /88 fattats för 701,8 milj. kr. Offertstöd har beviljats 
med 42,2 milj. kr. Stiftelsen Industricentra har erhållit 40,2 milj. kr. i 
kapitaltillskott m. m. För administration av det regionalpolitiska stödet har 
3,9 milj. kr. utbetalats till banker och för införande av ett ADB-system för 
stödformer inom industriverkets ansvarsområde har använts 2,4 milj. kr. 

Inga lån till privata regionala investmentbolag har beviljats under bud
getåret. Utestående lån till detta ändamål uppgår till 45 milj. kr. 

Statens industriverk 

Statens industriverk uppskattar att behovet av bidragsmedel för beslut av 
regeringen och verket under budgetåret 1989/90 kommer att uppgå till ca 
510 milj. kr. Verket föreslår att ramen för beslut om offertstöd ökas från 70 

till 90 milj. kr. 
Utbetalningen av medel under anslaget beräknas till 650 milj. kr. under 

budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Den största andelen regionalpolitiskt stöd till företag lämnas i form av 
lokaliseringsstöd. Lokaliseringsstöd består av lokaliseringsbidrag och lo
kaliseringslån. Medel för lokaliseringsbidrag, som beviljas av statens in
dustriverk eller regeringen, anvisas över detta anslag tillsammans med 
bl. a. medel för offertstöd. 

I prop. 1984/85: 115 om regional utveckling och utjämning anmälde indu
striministern beträffande den regionalpolitiska stödverksamheten att han 
räknade med att den skulle bedrivas med samma inriktning och i samma 
omfattning under fyraårsperioden 1985/86-1988/89. För de ändamål vartill · 
medel anvisas över detta anslag räknade han med ett årligt behov av 362 
milj. kr. Riksdagen har sedermera, med anledning av regeringens förslag i 
budgetpropositionen för resp. budgetår, beslutat att anslå detta belopp för 
vart och ett av dessa budgetår. 

Efterfrågan på lokaliseringsbidrag har. bl. a. på grund av det goda 
konjunkturläget varit stor under de senaste åren. Bl. a. därför har riksda
gen på förslag av regeringen i särskilda propositioner beslutat om ytterliga

re medel för nämnda ändamål. 
Således beslöt riksdagen att till Lokaliseringsbidrag m. m. på tilläggs

budget Il till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 anvisa ytterligare 100 
milj. kr. Dessa medel har dock, efter riksdagens godkännande, använts till 
vissa andra regionalpolitiska åtgärder i Blekinge och Västerbottens läns 
inland som normalt inte kan stödjas med medel från detta anslag . 

Härutöver har riksdagen på anslaget anvisat dels ytterligare 20 milj. kr. i 
samband med att företag i Borlänge kommun t. o. m. utgången av år 1989 
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skall kunna erhålla regionalpolitiskt stöd (prop. 1987/88: 64 bil. 5, AU 14, 

rskr. 147), dels ytterligare 440 milj. kr., varav högst 125 milj. kr. för 
aktuella projekt i Norrbottens län, i samband med förslag till särskilda 
regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m. m. (prop. 1987/88: 86 bil. 8, 

AU 19, rskr. 347), dels ytterligare 35 milj. kr. för fortsatt medverkan i 
Boliden AB:s gruvprojekt (prop. 1988/89: 25 bil. 7, AU 8, rskr. 76). 

Jag har tidigare (avsnitt 3.4) föreslagit att regionalpolitiskt stöd inte 
längre skall användas för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i 

Kiruna. 
Den regionala balansen har, som jag tidigare framhållit, förbättrats i så 

gott som hela Sverige. Företagens investeringsvilja och stora efterfrågan 
på arbetskraft ger dem goda motiv att, även utan statligt stöd, söka sig till 
de områden i landet där det finns arbetskraft. Mot den bakgrunden bör det 
nu vara möjligt för de myndigheter som beviljar stöd att, genom en priori
tering av de mest angelägna projekten, uppnå minst samma goda effekt 
med det regionalpolitiska företagsstödet som under tidigare år med de 
resurser som kommer att stå till förfogande. 

Jag föreslår dock att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen av 
medelsbehovet på anslaget under innevarande budgetår och prövar beho
vet av ytterligare medel på tilläggsbudget. 

Med hänvisning till vad jag anfört beräknar jag ett sammanlagt medels
behov för de ändamål vartill medel anvisas över detta anslag på 362 milj. 
kr. för budgetåret 1989/90. Härav beräknar jag högst 70 milj. kr. till 
offertstöd. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . 
att till Lokaliseringshidrag m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 362 000000 kr. 

D 3. Lokaliseringslån 
1987/88 Utgift 160 395 619 Reservation 630 117 291 1 

1988/89 Anslag 200 000 000 
1989/90 Förslag 100 000 000 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var 
ianspråktagna genom beslut uppgick till 212.1 milj. kr. 

Över anslaget anvisas medel för lokaliseringslån. Till skillnad mot lokali
seringsstöd i form av lokaliseringsbidrag belastas detta anslag även med 
utgifter för lokaliseringslån som beviljas av länsstyrelse. 

Jag har tidigare (avsnitt 3.4) redogjort för utfallet av stödverksamheten 
under de senaste budgetåren. 

Under budgetåret 1987 /88 har beslut om lokaliseringslån fattats för 276, I 
milj. kr. Någon subvention i samband med långivningen förekommer inte 
längre. 
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Under budgetåret 1987/88 har 160,4 milj. kr. utbetalats i lokaliseringslån. 
I räntor och avbetalningar har under budgetåret 188,9 resp. 404,2 milj. kr. 
inbetalats. Utestående belopp vid låntagares konkurs var 36,3 milj. kr. och 
eftergivet belopp i samband med företagsrekonstruktioner uppgick till 28,4 
milj. kr. Utestående fordringar på lokaliseringslån uppgick den 30juni 1988 
till 1937, I milj. kr. 

Statens industriverk 

Statens industriverk räknar med att beslut om lokaliseringslån under bud
getåret 1989/90 kommer att fattas för 360 milj. kr. Verket räknar med att 
utbetalningarna kommer att uppgå till 350 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Som jag tidigare framhållit bör det med hänsyn till bl. a. företagens investe
ringsvilja och efterfrågan på arbetskraft vara möjligt för de myndigheter 
som beviljar stöd att, genom en prioritering av de mest angelägna projek
ten, uppnå minst samma goda effekt med det regionalpolitiska företagsstö
det som under tidigare år med de resurser som kommer att stå till förfogan
de. 

För lokaliseringslån under budgetåret 1989/90 beräknar jag - med hän
syn bl. a. härtill och till beslutsreservationens storlek - medelsbehovet till 
100 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokaliserings/ån för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag på 100000000 kr. 

D 4. Regionala utvecklingsinsatser m. m. 
1987/88 Utgift 594 518 ooo Reservation 746 579 000 1 

1988/89 Anslag 690 000 ooo 
1989/90 Förslag 690 000 000 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut 
uppgick till ca 57 milj. kr. att jämföras med ca 45 milj. kr. året innan. 

Från anslaget betalas utgifterna för av länsstyrelserna beslutade lokali
serings- och investeringsbidrag, för företagsutveckling, för glesbygdsstöd i 
form av stöd till företag, kommersiell service, intensifierade kommunala 
sysselsättningsinsatser (IKS) och samhällelig service samt för regional 
projektverksamhet. 

För innevarande budgetår disponerar länsstyrelserna av hittills fördela
de medel 647 milj. kr. för nämnda ändamål, varav högst 143 milj. kr. får 
användas till regional projektverksamhet. Vid fördelning av medlen inom 
länen och mellan olika ändamål skall länsstyrelserna särskilt beakta beho-
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vet av ökade insatser i stödområdena A och B. i gleshygder och skärgår

dar. 
Från anslaget betalas vidare utgifterna för teknik- och kunskapssprid

ning i regionalpolitiskt prioriterade regioner samt för konsult- och utred
ningsinsatser. För dessa ändamål har 33 milj. kr. avsatts. Från anslaget har 
under innevarande budgetår också 7 milj. kr. i särskilda bidrag till utveck
lingsfonderna i stödområdeslänen lämnats. 

Under budgetåret 1987/88 fattade länsstyrelserna beslut om sammanlagt 
652 milj. kr. med följande fördelning mellan ändamålen: 
- lokaliseringsbidrag och investeringsbidrag 252 
- företagsutveckling 56 
- glesbygdsstöd 216 
- regional projektverksamhet 128 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna beräknar i sina anslagsframställningar att medelsbehovet 
för regionala utvecklingsinsatser kommer att öka med 227 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. 

Statens industriverk 

Verket begär en ökning av medlen för konsult- och utredningsinsatser samt 
av de särskilda medlen till utvecklingsfonderna i stödområdeslänen från 
sammanlagt 17 till 24 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut om regionalpolitiken (prop. 1984/85: 115, AU 13, 
rskr. 354) har länsstyrelserna möjlighet att inom en given medelsram 
använda medlen till tidigare nämnda ändamål. 

I samband med riksdagsbehandlingcn av tilläggsbudget I till statsbudge
ten för budgetåret 1988/89 (prop. 1988/89: 25 bil. 7, AU 8, rskr. 76) konsta
terade utskottet att framställningar om ytterligare medel på detta anslag 
avseende budgetåret 1988/89 förelåg från vissa länsstyrelser. Utskottet 
förutsatte att regeringen företar en samlad prövning av redan gjorda och 
senare inkommande framställningar från länsstyrelserna om medelstill
skott och därefter hos riksdagen aktualiserar den anslagsförstärkning som 
kan visa sig behövlig för att tillgodose projekt som framstår som angelägna 
och inte lämpligen kan finansieras i annan ordning. 

Jag föreslår att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen av 
medelsbehovet på detta anslag under innevarande budgetår och därvid 

även prövar behovet av tillskott på anslaget på tilläggsbudgct. 
De särskilda medlen till utvecklingsfonderna i stödområdeslänen bör i 

fortsättningen anvisas från det under tolfte huvudtiteln upptagna anslaget 
B 8. Småföretagsutveckling. De stödinsatser som sker med medel från 
anslaget bör i övrigt ha samma inriktning som under innevarande budgetår. 
Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 690 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Regionala utvecklingsinsatser m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 690 000 000 kr. 

D 5. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till 
företag i glesbygder m. m. 
1987/88 Utgift 12 872 055 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Från anslaget betalas utgifterna för att infria statliga garantier för lån till 
företag i glesbygder och för lån till kommersiell service enligt förordningen 
(1985: 619) om glesbygdsstöd. Vidare betalas utgifterna för att infria garan
tier för lån som har lämnats enligt förordningen (1979: 638) om statligt stöd 
till glesbygd (upphävd 1985: 619), enligt förordningen (1973: 608) om stat
ligt stöd till kommersiell service i glesbygd (upphävd 1980: 877) samt enligt 
förordningen (1976: 208) om statligt stöd till skärgårdsföretag och förord
ningen (1978: 465) om särskilt stöd till lantbruksföretag i vissa glesbygder 
(upphävda 1979: 638). 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser utom de i Kristianstads och Malmöhus län har 
lämnat anslagsframställningar. Sammanlagt föreslår länsstyrelserna en 
engagemangsram t. o. m. budgetåret 1989/90 på 201 milj. kr. 

F öredragandcns överväganden 

Den I juli 1985 skedde en övergång till engagemangsram i stället för årliga 
beslutsramar för kreditgarantier till företag i glesbygder m. m. (prop. 
1984/85: 115, AU 13, rskr. 354). Engagemangsramen skall successivt byg
gas upp tills den uppgår till 290 milj. kr. Länsstyrelsernas utrymme för ny 
kreditgivning skapas dels genom amorteringar av lån med statliga kreditga
rantier som beslutats efter den I juli 1985, dels genom den successiva 
uppbyggnaden av en engagemangsram för resp. län. Förluster till följd av 
infriade garantier ger inte utrymme för ny garantigivning. 

För tiden fram t. o. m. budgetåret 1988/89 är engagemangsramen fast
ställd till 155 milj. kr. Ramen bör för tiden fram t. o. m. budgetåret 1989/90 
utökas till 175 milj. kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder 

och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning 
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att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats 
efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 175 000 000 kr.. 

2. till Täckande al' förluster på grund m• kreditgarantier till före
tag i glesbygder m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan
slag på 1 000 kr. 

D 6. Ersättning för nedsättning av socialavgifter 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 376 000 000 
Anslag 350 ooo 000 
Förslag 395 000 000 

Från anslaget, som disponeras av riksförsäkringsverket, täcks bortfall 
av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av lagen (1983: 1055) om 
nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län. 

Enligt denna lag skall den procentsats efter vilken arbetsgivar- resp. 
egenavgifter sammanlagt utgår, enligt lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 

socialavgifter från arbetsgivare, sättas ned med JO procentenheter för 
verksamheter inom vissa näringsgrenar som bedrivs i Norrbottens län. För 
nedsättning av egenavgifter gäller bestämmelserna i uppbördslagen 
(1953: 272). Berörda näringsgrenar är gruvverksamhet, tillverkning. pro
duktionsvaruinriktad partihandel, uppdragsverksamhet samt hotell-, pen
sionats- och campingverksamhct. Ett särskilt bidrag till kostnaden för 
arbetsgivaravgifterna lämnas när sysselsättningen ökar. Utgifter för detta 
bidrag belastar anslaget D 7. Sysselsättningsstöd. 

De verksamheter inom nämnda näringsgrenar som bedrivs i Svappa
vaara samhälle är befriade från socialavgifter och allmän löneavgift under 
tiden den I januari 1984-den 31december1993. 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar, med utgångspunkt från utfallet under första halvåret 
1988, utgifterna för ersättning för nedsättning av socialavgifter för inneva
rande budgetår till 376 milj. kr. Verket räknar med i stort samma volym för 
nästa budgetår. Med en löneuppräkning på 5 % fram till nästa budgetår blir 
medelsbehovet enligt verket 395 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens ÖYerväganden 

Jag beräknar bortfallet av avgiftsinkomster genom nedsättning av socialav
gifter och allmän löneavgift i Norrbottens län till 395 milj. kr. under nästa 

budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning för nedsättning av socialavgijier för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 395 000 000 kr. 
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D 7. Sysselsättningsstöd 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 224 046 471 
Anslag 159 000 000 
Förslag 165 000 000 

Över anslaget anvisas medel för sysselsättningsstöd samt för de bidrag 
till kostnader för arbetsgivaravgifterna, som under vissa förutsättningar 
lämnas till verksamheter i Norrbottens län. 

Genom riksdagens beslut om regionalpolitiken våren 1985 (prop. 
1984/85: 115, AU 13, rskr. 354) höjdes sysselsättningsstödet i samtliga 
stödområden fr. o. m. år 1985. Våren 1987 beslöt riksdagen att avskaffa 
sysselsättningsstödet i stödområde C från den I juli 1987 (prop. 
1986/87: 100 bil 14. AU 13, rskr. 268). Jag har tidigare (avsnitt 3.4) redo
gjort för utfallet av verksamheten med sysselsättningsstöd under de senas
te åren. 

Statens industriverk 

Statens industriverk beräknar medelsbehovet för de ändamål vartill medel 
beviljas över anslaget till 165 milj. kr. under budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar i likhet med statens industriverk det totala medelsbehovet 
under budgetåret 1989/90 till 165 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sysselsättningsstöd för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 165 000 000 kr. 

D 8. Expertgruppen för forskning om regional utveckling 
1987/88 Utgift 4 306 000 Reservation 566 000 
1988/89 Anslag 4 300 000 
1989/90 Förslag 4 414 000 

Från anslaget betalas utgifterna för expertgruppens för forskning om 
regional ut veckling verksamhet. 

Expertgruppen för forskning om regional utveckling 

Expertgruppen beräknar mede\sbehovet till 4420000 kr. 

Föredragandens överväganden 

I proposition 1984/85: 115 om regional utveckling och utjämning redovisa
des behov av forskning som kan bidra till att förbättra kunskapsunderlagct 
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för regionalpolitiken och det angelägna i att synsätt och resultat från 
forskningen får en bred spridning till olika användargrupper. Den roll som 
expertgruppen bör ha i dessa avseenden som länk mellan forskningen och 
användare av forskningens resultat redovisades också. Som exempel på 
expertgruppens verksamhet kan nämnas att den för 1987 års regionalpoli
tiska utredning (dir. 1987: 48) har analyserat drivkrafterna bakom den 
regionala utvecklingen sedan 1970-talet samt gjort bedömningar av 1990-
talets regionala problembild. För budgetåret 1989/90 bör anslaget tas upp 
till 4414000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Expertgruppen för forskning om regional utveckling för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 4 414 000 kr. 

D 9. Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden 
1987/88 Utgift 8 056 000 
1988/89 Anslag 2 000 000 
1989/90 Förslag 2 400 000 

Från anslaget betalas Sveriges kapitaltillskott till en nordisk utvecklings
fond för Västnorden 

Vid nordiska ministerrådets (samarbetsministrarna) möte den 19 augusti 
1986 undertecknades ett avtal och stadgar för en nordisk utvecklingsfond 
för Västnorden. Avtalet och fondens stadgar trädde i kraft den 17 septem
ber 1987. Utvecklingsfonden skall främja utvecklingen av ett allsidigt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i Västnorden (Färöarna, Grönland och Is
land). Fondens grundkapital skall uppgå till ett belopp som motsvarar 14, I 
milj. US dollar varav Sverige skall svara för 5.4 milj. US dollar. Utbetal
ning till fonden skall ske fram till och med år 1995. 

För den första inbetalningen till fonden, avseende perioden den I mars 
1987-den 29 februari 1988, har riksdagen anvisat medel på tilläggsbudget I 
till statsbudgeten för budgetåret 1986/87 (prop. 1986/87: 25 bil. 9, AU 9, 
rskr. 80). 

Det belopp som enligt avtalet skall inbetalas per den I mars 1990 är 
388000 US dollar. vilket motsvarar ca 2.4milj. kr., varför anslaget för 
budgetåret 1989/90 bör tas upp med detta belopp. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kapitaltillskott till en w1·eck/ing.lfond jiJr Viistnorden för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 400 000 kr. 
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D. 10 Bergslagsdelegationen 
Nytt anslag 
1989/90 Förslag 3 000 000 

Jag har tidigare redovisat motiven för ett resurstillskott till Bergslagsde
legationen. Jag beräknar att 3 milj. kr. behövs för att täcka förvaltnings
kostnader m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bergs/agsdelegationen för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

rescrvationsanslag på 3 000 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
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E. Invandring m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslag till Invandring m. m. 
anvisats under tionde huvudtitelns littera D. Med hänsyn till att de regio
nalpolitiska frågorna och anslagen förts över till tionde huvudtiteln och fått 
beteckning D, ändras Invandring m. m. till beteckningen littera E. 

Anslag har under innevarande budgetår anvisats enligt följande: 
I. Statens invandrarverk 
2. Informationsverksamhet 
3. Åtgärder för invandrare 
4. Översättningsservice 
5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m. 
6. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m. m. 
7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. 

I oktober 1987 tillkallade jag, efter regeringens bemyndigande, en sär
skild utredare (A 1987: 07) med uppdrag att lämna förslag om den framtida 
organisationen vid statens invandrarverk !SIV). Utredaren har slutfört sitt 
arbete och avlämnat ett principförslag den I februari 1988 och ett slutligt 
förslag den 4 juli 1988 om verkets framtida arbetssätt och organisation. 

Regeringen har tidigare i år redovisat sitt ställningstagande till princip
förslaget för riksdagen (prop. 1987/88: 158). Riksdagen beslöt i enlighet 
med regeringens förslag (SfU 28, rskr. 339). 

Utredarens förslag har legat till grund för invandrarverkets anslagsfram
ställning för budgetåret 1989/90, eftersom den nya organisationen avses 
träda i kraft den I juli 1989. Som jag aviserat i det föregående, kommer jag 
efter årsskiftet 1988-1989 att återkomma till regeringen med förslag om 
resurser för invandrarverket för budgetåret 1989/90. 

Jag har funnit det ändamålsenligt att resurserna till SIV i den nya 
organisationen anvisas i en annan anslagsstruktur. Jag återkommer till den 
frågan i den särskilda propositionen. Denna kommer att omfatta de funk
tioner som ingår i anslagen: 
- E I. Statens invandrarverk, 
- E 2. Informations verksamhet, till den del anslaget avser SIV: s resurser, 
- E 4. Översättningsservice samt 
- E 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m., till den del anslaget 

avser SIV: s förläggnings verksamhet. 
Jag vill ~mellertid redan nu informera om den ändrade anslagsindelning 

som jag f. n. överväger. 
Invandrarverkets framtida förvaltning borde kunna delas upp på två 

anslag, där det ena omfattar resurser för den centrala förvaltningen i 
Norrköping, för regionkontoren och för ärendehandläggningen vid de s. k. 
utredningsslussar som avses bli inrättade. I detta anslag bör även ingå de 
resurser för informationsverksamhct och översättningsservice som åter
finns under anslagen E 2. Informationsverksamhet och E 4. Översättnings
scrviee. Det andra anslaget bör renodlat omfatta resurser för förläggnings
vcrksamhctcn i tre nivåer: Förläggningsverksamheten vid utredningsslus
sarna, de fasta asylförläggningarna och sist, de tillfälliga förläggningarna. 

Anslagen E3. Åtgärder för invandrare, E6. Ersiittning till kommunerna 

Prop. 1988/89: 100 
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för åtgärder för flyktingar m. m. samt E 7. Ombudsmannen mot etnisk Prop. 1988/89: 100 
diskriminering m. m. berörs inte av förändringen. Statsbidraget till Stiftel- Bil. 12 
sen Invandrartidningen bör· anvisas över ett eget anslag. Slutligen bör ett 

nytt anslag bildas för de tre anslagsposter inom det nuvarande anslaget E 5. 
Överföring och mottagning av flyktingar m. m. som inte avser invandrar-

verkets förläggningsverksamhet. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i dessa delar inför 
den härmed aviserade särpropositionen. 

E 1. Statens invandrarverk 

I statsbudgeten för budgetåret 1988/89 har till anslaget Statens invandrar

verk anvisats ett förslagsanslag på 122 l 13 000 kr. Härtill kommer 
25 800000 kr. enligt tilläggsbudget I (prop. 1988/89: 25 bil. 6. SfU 9. rskr. 
44). 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens 

invandrarverk, till Statens innmdrarrerk för budgetåret 1989/90 be
räkna ett förslagsanslag på 122 113 000 kr. 

E 2. Informationsverksamhet 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 10 207 000 
Anslag 19 515 ooo 
Förslag 19 973 ooo 

Reservation 
111 

-322 000 

111 Härav Stiftelsen Invandrartidningen 13 400 000 kr. och 
invandrarverket 6 115 000 kr. Hartill kommer l 450 000 kr. till 
stiftelsen enligt ti lläggsbudget l 1prop. 1988/S!l: 25 bi 1. 6, 
SfU 9, rskr. 441. 

Från anslaget utgår statsbidrag till den stiftelse som ger ut Invandrartid

ningen. 
Vidare bekostas från anslaget invandrarverkets samhällsinformation till 

invandrare samt åtgärder för att öka allmänhetens kunskaper om invand
ring och invandrare. 

Stiftelsen Invandrartidningen 

Såsom en följd av tidigare riksdagsbeslut har förutsättningarna för utgiv

ningen av Invandrartidningen radikalt förändrats och förbättrats fr. o. m. 

innevarande budgetår. 

Stiftelsen har redovisat en prognos för kostnaderna och intäkterna bud

getåret 1989/90 som ökar behovet av statsbidrag med 412000 kr. 
Stiftelsen föreslår att statsbidraget även skall omfatta 800 000 kr. i sär

skilda projektmedel. Syftet är att försöksvis kunna ge ut ytterligare en 

edition till en nyinvandrad grupp utan att under försöksutgivningen behöva 

avveckla en redan etablerad edition. 160 



Föredragandens överväganden 

Stiftelsen lnvandrartidningen 

Enligt vad jag har erfarit, utvecklas tidningsverksamheten på det sätt som 
regeringen avsåg när förslag om rekonstruktion av verksamheten vid Stif
telsen Invandrartidningen lämnades till riksdagen i februari i år (prop. 
1987/88: I JO. SfU 24. rskr. 301). 

Statsbidraget till stiftelsen ökade kraftigt till innevarande budgetår och 
tidningarna kan dessutom numera ta in kommersiella annonser. Jag är 
därför inte nu beredd att medge någon uppräkning av statsbidraget för den 
försöksverksamhet som stiftelsen föreslår. 

Jag har i mitt förslag beaktat att stiftelsen skall kompenseras med 
2 951 000 kr. för vissa merkostnader under budgetåret 1989/90 till följd av 
avvecklingen av den statliga tjänstebrevsrätten, som för stiftelsens del 
upphör redan den I januari 1988. Vidare bör stiftelsen kompenseras med 
195 000 kr. för de merkostnader som följer av nya taxeprinciper för utnytt
jande av det statliga redovisningssystemet S. 

Jag anser mot den bakgrunden att anslagsposten bör höjas med 458 000 
kr. Jag har därvid också räknat in en kompensation för prishöjningar om 
412 000 kr. samt räknat bort innevarande budgetårs engångsanvisning på 
3100000 kr. 

lnvandrarverkets informationsverksamhet 

I statsbudgeten för budgetåret 1988/89 har under denna anslagspost anvi
sats 6 115 000 kr. 

Som jag inledningsvis redovisade, avser jag att senare återkomma till 
regeringen med förslag om resurser för statens invandrarverk. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens 

invandrarverk, till lnformationsverksamhet för budgetåret 1989/90 
beräkna ett reservationsanslag på 19 973 000 kr. 

E 3. Åtgärder för invandrare 
1987 /88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 13 689 000 Reservation 
Anslag 13 073 000 
Förslag 15 596 000 

99 000 

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten vid de riksor
ganisationer för invandrare som regeringen förklarat berättigade till stats
bidrag enligt förordningen ( 1986: 472, ändrad senast 1988: 894) om statsbi
drag till invandrarnas riksorganisationer samt till vissa samarbetsorgan för 
sådana riksorganisationer. Vidare utgår från anslaget bidrag till avgränsade 
projekt samt till viss publikationsverksamhet som sker inom sammanslut
ningar bland invandrare. 
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1. Bidrag till den 
centrala verksam
heten vid invand
rarnas riksorga
nisati oner 

2. Bidrag till vissa 
avgränsade projekt 
m.m. 

3. Viss publikations
verksamhet 

Statens invandrarverk 

1988/89 

11 326 000 

1 597 000 

150 000 

13 073 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 454 000 

+ 2 064 000 

+ 5 000 

+ 2 523 000 

För de skilda anslagsposterna föreslår verket följande ändringar: 

Bidrag till den centrala verksamheten vid invandrarnas organisationer 

lnvandrarverket föreslår att 25 riksorganisationer bland invandrare skall få 
bidrag enligt förordningen. Verket föreslår vidare att två samarbetsorgan 
bland invandrarnas riksorganisationer skall få bidrag i särskild ordning. 
Verket framhåller att det i den chilenska gruppen finns flera fungerande 
riksorganisationer som har en omfattande verksamhet och en inriktning 
som motsvarar kraven i förordningen. men som tidigare inte kunnat få 
sådant stöd. Verket föreslår nu att bidrag ur anslagsposten skall utgå i form 
av ett särskilt inrättat utvecklingsstöd till fyra chilenska riksorganisatio
ner. 

Sammantaget yrkar verket att anslagsposten för budgetåret 1989/90 förs 
upp med 13 400000 kr. 

Bidrag till avgränsade projekt 

Verket konstaterar att möjligheterna att ge bidrag till angelägna projekt 
inte står i proportion till de behov som finns. Under bidragsåret har ett 
antal ansökningar kunnat överföras till kommissionen mot rasism och 
främlingsfientlighet. Verket framhåller särskilt behov av bidragsmedel till 
utveckling av små och nya invandrargruppers organisationsliv samt upp
byggnad av ungdoms- och kvinnoverksamhet inom dessa organisationer. 
Dessutom finns behov av metodutveckling och samverkan kring etniska 
relationer och invandrarnas delaktighet i det svenska samhället, uppfölj
ning av projekt som påbörjats med bidrag från kommissionen och stöd till 
organisationer med ringa erfarenhet av invandrar- och flyktingfrågor samt 
stöd till lokalt folkrörelsearbete i kommunernas flyktingmottagning. Därut
över framhåller verket behov av medel till insatser som rör flyktingars 
återvändande. Verket yrkar att an slagsposten för budgetåret 1989/90 förs 
upp med 5 500000 kr. 
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Viss publikativnsverksamhet 

Verket framhåller att det är angeläget att kunna stödja informationsverk
samheten bland små invandrargrupper samt de nya flyktinggrupper som 
nästan helt saknar egenspråkig information. Verket anser det viktigt att 
utrymme finns för stöd till publikationsverksamhet också bland religiösa 
sammanslutningar som samlar företrädare för små och nya invandrargrup
per vilka inte nås av andra organisationer. Verket yrkar att anslagsposten 
för budgetåret 1989/90 förs upp med 300 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Stödet till riksorganisationerna för invandrare har haft sin nuvarande ut
formning under tre bidragsår. En utvärdering av den nuvarande ordningen 
har nyligen inletts av invandrarverket. Jag räknar med att den skall leda till 
att stödets nuvarande utformning ses över. Jag beräknar nu viss bidrags
omräkning för att möta allmänna kostnadsökningar för organisationernas 
del. Det har däremot inte funnits statsfinansiellt utrymme för ett medclstill
skott som gör det möjligt att med tillämpning av gällande förordning ge 
bidrag till några nya organisationer. 

Jag vill i detta sammanhang avisera att civilministern senare i dag kom
mer att föreslå åtgärder för ökat stöd till invandrarnas trossamfund. Vidare 
kommer statsrådet Lönnqvist att beräkna medel för stöd till idrottsrörel
sen, som skall möjliggöra särskilda insatser för att aktivera bl. a. invandra
re. 

Medlen för bidragen till avgränsande projekt m. m. har räknats upp med 
ett belopp som skall möta kostnadsökningar. Jag har dessutom beräknat en 
höjning av anslagsposten med 2 milj. kr .. bl. a. för att projekt som på
börjats med stöd från kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet 
skall kunna följas upp. Det bör då finnas vissa möjligheter att ge stöd för 
värdefulla projekt med utgångspunkt i den mångkulturella skolan. Medels
tilldclningen bör också ge ökat utrymme för frågor rörande återvandrings
projekt. Jag har samtidigt räknat med att det blir möjligt för invandrarver
ket att ge fortsatt utvecklingsstöd till chilenska riksorganisationer. 

Anslagsposten Viss publikations verksamhet har bidragomräknats för att 
svara mot vissa kostnadshöjningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Å tgiirder fi'ir invandrare för budgetåret 1989/90 anvisas ett 

reservationsanslag på 15 596 000 kr. 
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E 4. Översättningsservice 

I statsbudgeten för budgetåret 1988/89 har till anslaget Översättningsser
vice anvisats ett förslagsanslag på 200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens 

invandrarverk. till Översiittningsservice beräkna ett förslagsanslag 
på 200 000 kr. 

E 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m. 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 846 496 000 
Anslag 1 211 200 000 
Förslag 1 212 000 000 

Från anslaget finansieras organiserad överföring till Sverige av flykting
ar, mottagnings- och utredningsförläggningar för flyktingar och asylsökan
de, bidrag enligt förordningen (1984: 890) om bidrag till flyktingars resa 
från Sverige för bosättning i annat land samt bidrag enligt förordningen 
(1984: 936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till 
Sverige. 

lnvandrarverket 

För budgetåret 1989/90 beräknar verket att organiserad överföring av 
flyktingar skall ske i samma utsträckning som under senare år, dvs. med ca 
1250 personer per år. Kostnaderna för detta beräknas till 6,5 milj. kr. 

Kostnaderna för bidrag enligt förordningen (1984: 890) om bidrag till 
flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land beräknas av 
invandrarverket till 2,5 milj. kr. Verket föreslår att bidragen till flyktingar, 
som önskar återvända höjs till l 500 kr. per person och maximeras till 7 500 
kr. per familj. Verket föreslår vidare att bidrag i vissa fall skall kunna 
lämnas för transport av bagage. 

Beträffande anhörigas resor till Sverige föreslår verket att den nu obe
tecknade anslagsposten för bidrag till flyktingar för kostnader för anhöri
gas resor till Sverige skall bli förslagsvis betecknad. Kostnaderna beräknas 
till 3 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att insatserna för organiserad överföring av flyktingar till Sverige 
bör vara av ungefär samma omfattning som under senare år. Det innebär 
att beräkningsgrunden för den organiserade överföringen av flyktingar till 
Sverige under nästa budgetår bör vara ca l 250 personer. Jag förutsätter att 
regeringen, liksom tidigare. därutöver kan besluta om överföring och övri
ga åtgärder som bedöms nödvändiga under budgetåret. Jag beräknar kost
naderna för överföringen av flyktingar till 6.5 milj. kr. under budgetåret 
1989/90. 
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För bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land 
beräknar jag oförändrat 2,5 milj. kr. Som jag nämnt i det föregående bör 
bidragsbeloppen i den förordning som reglerar bidragsgivningen anpassas 
till dagens kostnadsläge. 

För bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige bör 
invandrarverket få disponera högst 3 milj. kr. Invandrarverket har begärt 
att den nu obetecknade anslagsposten blir förslagsvis betecknad. Jag kan 
emellertid inte tillstyrka detta önskemål. 

Vad beträffar invandrarverkets förläggningsverksamhet, avser jag att 
återkomma till regeringen i februari år I 989 med beräkningar till en särskild 
proposition med förslag om resurser för statens invandrarverk. För inne
varande budgetår har under anslagsposten anvisats 1 200 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens 

invandrarverk. till Överföring och mottagning av flyktingar m. m. 
för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på I 212 000 000 kr. 

E 6. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
m.m. 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 1 806 941 000 
Anslag 1 852 500 000 
Förslag 1 957 500 000 

Från anslaget finansieras ersättning enligt förordningen (1984: 683) om 
statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar 
(ändrad senast 1988: 157). 

Ersättning för ekonomiskt bistånd m. m. enligt 5-8 §§ betalas ut av 
länsstyrelserna kalenderårs vis i efterskott. Ersättning lämnas för ekono-. 
miskt bistånd till den som väntar på beslut i fråga om uppehållstillstånd och 
för ekonomiskt bistånd till flyktingar under det år de beviljas uppehållstill
stånd samt ytterligare tre år. För ekonomiskt bistånd till sjuka och handi
kappade flyktingar och flyktingar som är över 60 år då de kommer till 
Sverige kan ersättning lämnas under längre tid än tre år. 

Till kommuner som har träffat överenskommelse med invandrarverket 
om mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar lämnar invand
rarverket schablonersättningar enligt bestämmelserna i 10-12 §§i nämnda 
förordning. För flyktingar som har uppehållstillstånd när de tas emot i en 
kommun är schablonersättningen fr. o. m. den I januari 1987 fastställd till 
13 400 kr. för dem som har fyllt 16 år och 28 000 kr. för dem som är under 
16 år. För asylsökande är ersättningen 6 700 kr. respektive 11 200. kr. Om 
en asylsökande beviljas uppehållstillstånd får den mottagande kommunen 
ytterligare 11 200 kr. för personer som har fyllt 16 år och 21 300 kr. för dem 
som är under 16 år. Utöver schablonersättningen får invandrarverket 
enligt 13 §lämna särskilda bidrag till kommuner för speciella insatser eller 
för att täcka vissa speciella kostnader. 
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Ersättning lämnas vidare till sjukvårdshuvudmännen för sjukvårdskost
nader och kostnader för hälsoundersökningar enligt bestämmelser i nämn
da förordning. Vad gäller utlänningar som har sökt uppehållstillstånd för 
bosättning och som inte är kyrkobokförda i riket lämnas ersättning för 
akut- och förlossningsvård samt för vård vid abort. Ersättningen bestäms 
enligt riksavtalet för hälso- och sjukvård. Ersättning enligt riksavtalet 
lämnas också för vård av flyktingar som på grund av sjukdom eller handi
kapp måste beredas varaktig vård på sjukhus eller annan vårdinstitution. 
Särskilda bidrag kan också lämnas till landstingskommuner för extraordi
nära vårdinsatser för handikappade flyktingar och andra flyktingar med 
särskilda behov. 

Enligt samma förordning får invandrarverket i särskild ordning utge 
ersättning till kommuner för vård av barn utan egen vårdnadshavare, för 
vissa transportkostnader samt för kostnader för kollektiva genomgångs
bostäder för asylsökande. 

lnvandrarverket 

Ersättning för ekonomiskt bistånd enligt nuvarande regler beräknas av 
verket till 1300 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Verket föreslår att kommu
nerna skall få kostnadstäckning för hemtjänst och färdtjänst för varaktigt 
sjuka och handikappade flyktingar. 

För schablonersättningar till kommuner som träffat överenskommelse 
med invandrarverket om att ta emot flyktingar och asylsökande beräknar 
verket den totala kostnaden till 415 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Ut
gångspunkten för beräkningen är att 21 000 asylsökande och flyktingar 
placeras i kommunerna under år 1988 och 23000 år 1989. Verket föreslår 
att kommunerna skall få såväl schablonbidrag som ersättning för ekono
misk hjälp för samtliga som placeras i kommun efter förläggnings vistelse. 

För särskilda bidrag till kommuner yrkar verket 30 milj. kr. 
Kostnaderna för hälsoundersökningar och akut sjukvård för asylsökan

de som inte är inkvarterade på förläggning och för vård av vissa flyktingar 
med varaktigt vårdbehov beräknas till 40 milj. kr. Verket utgår ifrån att 
kostnaderna blir lägre under nästa budgetår än under innevarande. Antalet 
asylsökande som vistas i kommunerna kommer att bli betydligt färre i det 
nya mottagningssystemet, som skall träda i kraft den I juli 1989. 

För särskilda bidrag till landstingskommuner yrkar verket 4 milj. kr. 
För kollektiva genomgångsbostäder för asylsökande och flyktingar, för 

vård av barn utan egen vårdnadshavare samt för vissa transportkostnader 
beräknar verket kostnaderna till 303 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Ver
ket räknar med att behöva utnyttja möjligheten att ge kommunerna ersätt
ning för genomgångsbostader för flyktingar även und~r nästa budgetår för 
att skapa de nödvändiga kommunpfatserna. Verket beräknar att dessa 
kostnader kommer att uppgå till 233 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

För ersättning till kommunerna för ekonomiskt bistånd under budgetåret 
1989/90 beräknar jag 1,3 miljarder kr. Kostnaderna för schablonersättning
ar till kommuner, som träffat överenskommelse med invandrarverket om 
mottagande av flyktingar, beräknar jag till 415 milj. kr. räknat på de 
bidragsbelopp som i dag stadgas i förordningen ( 1984: 683) om statlig 
ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. Inom 
regeringskansliet pågår. som jag anmält i det föregående, en översyn av 
denna förordning. Jag återkommer i ett senare sammanhang med eventuel
la förslag till förändringar härvidlag. För särskilda bidrag till kommuner 
beräknar jag oförändrat 30 milj. kr. 

Medelsbehovet för ersättning till sjukvårdshuvudmänncn för vissa häl
soundersökningar, för akut sjukvård till asylsökande som inte är inskrivna 
på förläggning och för vård av vissa flyktingar med varaktigt vårdbehov 
beräknar jag till 40 milj. kr. 

För särskilda bidrag till landstingskommuner för speciella vårdinsatser 
för handikappade flyktingar och andra flyktingar med särskilda behov, bör 
invandrarverket under budgetåret 1989/90 få disponera oförändrat 2,5 milj. 

kr. 
Medclsbehovet för ersättning för kostnader för kollektiva genomgångs

bostäder, ersättning till kommuner för vård av barn utan egna vårdnads
havare samt vissa transportkostnader beräknar jag till 170 milj. kr. Det 
innebär en ökning av anslaget med 35 milj. kr. Denna ökning är nödvändig 
för att skapa tillfälliga lösningar åt de flyktingar som befinner sig på 
förläggningarna och som på grund av bostadsbristen inte får plats i en 
kommun. Jag anser vidare att den försöksverksamhet med genomgångs
bostäder åt flyktingar med uppehållstillstånd. som pågår under innevaran
de budgetår, bör fortsätta under nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 

m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa . ett förslagsanslag på 
1957 500000 kr. 

E 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

Utgift 2 034 000 
Anslag 2 081 000 
Förslag 2 343 000 

Från anslaget betalas kostnader för ombudsmannen mot etnisk diskrimi
nering med kansli samt för nämnden mot etnisk diskriminering. 
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1988/89 

Personal 4 

Anslag 

Förvaltningskostnader 2 043 000 
(därav lönekostnader) 1997 0001 

Nämnden mot etnisk 
diskriminering 38 000 

2 081 000 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 262 000 
1+ 111 0001 

+ 262 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 10 000 kr. inte ställts till ombuds
mannens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

Ombudsmannen redovisar att verksamheten har intensifierats. Anspråken 
på myndigheten ökar därför behovet av operativa medel, särskilt avseende 
informationsverksamhet. Vidare yrkar ombudsmannen en mindre tekniskt 
betingad uppräkning av lönemedlen. 

Sammantaget yrkar ombudsmannen ett anslag för budgetåret 1989/90 om 
2 609 000 kr. Häri ingår oförändrat 38 000 kr. till nämnden mot etnisk 
diskriminering. 

Föredragandens överväganden 

Löncmedlen för ombudsmannen behöver justeras upp med 27 000 kr. 
Under budgetåret 1989/90 tillkommer merkostnader för ombudsmannen 
genom taxeomläggning av det statliga redovisningssystemet S. Vidare 
slopas den statliga tjänstebrevsrätten fr. o. m. den I juli 1989. Jag har 
beräknat behovet av merkostnadskompensationer till 93 000 kr. Härutöver 
innebär mitt förslag vissa pris- och löneomräkningar av anslaget. 

Sammantaget för anslaget har jag beräknat medelsbehovet till 2 343 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. för bud
getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 343 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 
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Underbilaga 12.J Prop. 1988/89: 100 
Bil. 12 

1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 370) om 
arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 6-8 och 23 §§ lagen (1973: 370) om arbctslös
hctsförsäkring1 skall ha följande lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslage11 lydelse 

6§ 

Rätt till ersättning vid arbetslöshet föreligger, för försäkrad som efter 
senaste inträdet i arbctslöshetskassan, 

I. varit medlem i kassan under minst tolv månader, om han haft sin 
huvudsakliga försörjning genom avlönat arbete för annans räkning, eller 
under minst 24 månader. om han haft sin huvudsakliga försörjning som 
självständig företagare (medlcmsvillkor), 

2. under en ramtid av tolv måna
der omedelbart före arbetslöshe
tens inträde utfört förvärvsarbete i 
minst fem månader (arbetsvillkor). 

2. under en ramtid av tolv måna
der omedelbart före arbetslöshe
tens inträde utfört förvärvsarbete i 
minst 75 dagar fördelade på minst 
fyra månader (arbetsvillkor). E11-
dast dag då förl'iirvsarbete har ut
förts i mi11st tre timmar får hiirvid 
räknas i11. 

Föreligger särskilda skäl får arbctsmarknadsstyrclscn medge att med
lcmsvillkorct bestäms till tolv månader för försäkrad, som haft sin huvud
sakliga försörjning som självständig företagare. 

Arhetsmark11adsstyrelsen får 
medge att tid då förvärvsarbete 
skall n1ra utfört beriik11as i a1111an 
tidse11het ii11 månad. 

Tid då förvärvsarbete har utförts får icke räknas mer än en gång för 
uppfyllande av arbetsvillkoret. 

7 §2 

Med tid under vilken en försäkrad enligt 6 § skall ha utfört förvärvsarbe
te jämställs tid då den försäkrade 

I. ge11omgått arbetsmarknadsut
bildning eller yrkesinriktad rehabi
litering för vilken statligt utbild
ningsbidrag utgått, 

2. fullgjort värnplikt eller åtnjutit 
föriildrape1111i11g enligt lagen 
(} 962: 381) om allmän försäkring, i 
båda fallen dock tillsammans högst 
två månader, 
1 Lagen omtryckt 1982: 432. 
~Senaste lydelse 1986: 409. 

I. deltagit i och, om inte särskil
da skäl hi11drat det, ji1l(fö/jt arbets
marknadsutbildning eller yrkesin
riktad rehabilitering för vilken stat
ligt utbildningsbidrag utgått, 

2. fullgjort värnplikt eller åtnjutit 
föriildrape1111i11gförmån enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring, i 
båda fallen dock tillsammans högst 
två månader, 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 
3. haft semester. eller 
4. eljest varit ledig av annan anledning än sjukdom, värnpliktstjiinstgö

ring eller barns födelse med helt eller delvis bibehållen lön. 

Vid bestämmande av ramtid en
ligt 6 § inräknas icke tid då försäk
rad varit hindrad att arbeta på 
grund av styrkt ~jukdvm, värn
plikts tjiinstg6rinR, vuxenu tbild
ning, yrkesinriktad rehabilitering, 
nykterhetsl'ård på anstalt, frihets
berörande på kriminall'ärdens om
råde eller vård al' eget barn eller 
adoptivbarn som ej fvllt tl'å år. i 
den mån sådan tid ej enligt 7 § 
jämställes med tid under l'ilken för
l'iirvsarbete utförts. 

23 § 

Vid bestämmande av ramtid en
ligt 6 § räknas inte tid då försäkrad 
varit hindrad att arbeta på grund av 

I. styrkt sjukdom, 
2. heltidsutbildning som den för

säkrade har avslutat efter fvllda 25 
år eller som har föregåtts al' sam
manhängande förvärvsarbete pä 
heltid i minst fem månader, 

3. nykterhetsvärd pä anstalt, 
4. frihetsberöl'ande på kriminal

vårdens omräde, 
5. vård m· eget barn eller adop

tivbarn som inte har fyllt två år. 
Detsamma giiller tid då försäk

rad har åtnjutit föriildrapenningför
mån enligt la[;en (1962: 381 J om all
män försäkring eller varit hindrad 
att arbeta på grund lll' 

I. värnpliktstjiin.1·t[;öring. 
2. arbetsmarknadswbildninR. 
3. yrkesinriktad rehabilitering, 

i den män sådan tid inte enligt 7 § 
jämställs med tid under l'ilken för-
1·iirvsarhctc har utförts. 

Är någon arbetslös under del av vecka i annat fall än som avses i 22 §. 
utgår ersättning med det antal dagpenningbelopp per vecka som svarar mot 
den arbetslöshet som skall ersättas enligt tabell som avses i 22 § första 
stycket. 

Vid beräkning av arbetslöshet 
enligt första stycket tages icke hän
syn till bisyssla som försäkrad före 
arbetslöshetens inträde varaktigt 
utfört vid sidan av heltidsarbete, 
om bisysslan ej utvidgas under ar
betslösheten och ej hindrar den för
säkrade från att antaga erbjudet 
lämpligt arbete samt ej heller om~ 
fattar mer än fem timmar under 
dag som vanligen varit a'rhet~fri i 
den fijrsiikrades ordinarie arheli' 
fvre arbetslösheten. 

Vid beräkning av arbetslöshet 
enligt första stycket tages icke hän
syn till bisyssla som försäkrad före 
arbetslöshetens inträde varaktigt 
utfört vid sidan av heltidsarbete. 
om bisysslan ej utvidgas under ar
betslösheten och ej hindrar den för
säkrade från att antaga erbjudet 
lämpligt arbete. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1989. 

-' Senaste lydelse 1982: 432. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant 
arbetsmarknads stöd 

Härigenom föreskrivs att 7, 8 och 30§§ lagen (1973: 371) om kontant 
arbetsmarknadsstöd 1 skall ha följande lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

7§2 

Med tid under vilken sökanden enligt 6 § skall ha utfört förvärvsarbete 
jämställs tid då sökanden 

I. i enskilt hem vårdat åldring eller handikappad i sådan utsträckning att 
sökanden varit förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande, 

2. genomgått arbetsmarknadsut
bildning eller yrkesinriktad rehabi
litering för vilken statligt utbild
ningsbidrag utgått, 

3. fullgjort värnplikt eller åtnjutit 
föräldrapenning enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring. i 
båda fallen dock tillsammans högst 
två månader. 

4. haft semester, eller 

2. deltagit i och, om inte särskil
da skäl hindrat det.fullföljt arbets
marknadsutbildning eller yrkesin
riktad rehabilitering för vilken stat
ligt utbildningsbidrag utgått. 

3. fullgjort värnplikt eller åtnjutit 
föräldrapenningförmån enligt lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring, i 
båda fallen dock tillsammans högst 
två månader. 

5. eljest varit ledig av annan anledning än sjukdom, värnpliktstjänstgö
ring eller barns födelse med helt eller delvis bibehållen lön. 

Vid bestämmande av ramtid en
ligt 6 § inräknas icke tid då sökan
den varit hindrad att arbeta på 
grund av styrkt .1j11kdom, värn
plikt stjänstgöring, vuxenutbild
ning, yrkesinriktad rehabilitering, 
nykterhet.n·ård på anstalt, frihets
berörande på kriminalvårdem om
råde eller rård av eget barn eller 
adoptivbarn som ej fyllt två år, i 
den mån sådan tid ej enligt 7 .9 jäm
ställes med tid under vilken för-
1·iirvsarbete u(fiirts. Den tid som 
inte räknas in i ramtiden får dock 
inte överstiga två år. 

1 Lagen omtryckt 1982: 433. 
2 Senaste lydelse 1986: 410. 
3 Senaste lydelse 1984: 514. 

Vid bestämmande av ramtid en
ligt 6 § räknas inte tid då sökanden 
varit hindrad att arbeta på grund av 

I. styrkt .1jukdom, 
2. heltidsutbildning som den sö

kande har avslutat efter fyllda 25 år 
eller som har föregåtts av samman
hängande förvärvsarbete på heltid i 
minst fem månader, 

3. nykterhet.n·ård på anstalt, 
4. frihetsberövande på kriminal

vårdens område, 
5. vård av eget barn eller adop

tivbarn som inte har fyllt två år. 
Detsamma gäller tid då sökan

den har åtnjutit föriildrapenning
förmän enligt lagen (1962:38]) om 
allmän försäkring eller varit hind
rad att arbeta på grund m· 
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Nuvarande lydelse 

Ansökan om kontant arbets
marknadsstöd göres skriftligen hos 
länsarbetsnämnden i det län där 
sökanden är bosatt. Vid ansökning
en skall fogas intyg av arbetsgiva
ren om sökandens arbetsförhållan
den samt de uppgifter i övrigt som 
behövs för bedömande av hans rätt 
till stöd. Kan sådant intyg endast 
med stora svårigheter införskaffas. 
får arbetsförhållandena och övriga 
uppgifter styrkas på annat sätt. 

Föreslagen lydelse 
1. värnpliktstjänstgöring, 
2. arbetsmarknadsutbildning. 
3. yrkesinriktad rehabilitering, 

i den mån sådan tid inte enligt 7 § 
jämställs med tid under vilken för
värv.rnrbete har utförts. 

Den tid som inte räknas in i ram
tiden får dock inte överstiga två år. 

Ansökan om kontant arbets
m<irknadsstöd görs skriftligen hos 
länsarbetsnämnd som regeringen 
bestämmer. Vid ansökningen skall 
fogas intyg av arbetsgivaren om sö
kandens arbetsförhållanden samt 
de uppgifter i övrigt som behövs för 
bedömande av hans rätt till stöd. 
Kan sådant intyg endast med stora 
svårigheter införskaffas, får arbets
förhållandena och övriga uppgifter 
styrkas på annat sätt. 

Arbetsgivare skall på begäran utfärda intyg som avses i första stycket 
enligt formulär som fastställes av arbetsmarkndsstyrclscn. 

Utbetalning av kontant arbets- Utbetalning av kontant arbets-
marknadsstöd göres av den allmän- marknadsstöd görs av den allmän-
na försäkringskassa i vilken sökan- na försäkringskassa i vilken sökan-
den är inskriven. den är inskriven. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1989. 
Ärenden som vid utgången av juni 1989 kommit in till länsarbetsnämn

derna men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter. 

4 Senaste lydelse 1984: 514. 172 



X. Arbetsmarknadsdepartementet 
A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

72 
72 2 
73 3 
73 4 

Arbetsmarknadsdepartementet, Jörslagsanslag 
Utredningar m. m., reservationsanslag 
Internationellt samarbete, förslagsanslag 
Arbetsmarknadsråd, förslag sans lag 

B Arbetsmarknad m. m. 

74 

79 2 
82 3 
89 4 

99 5 

108 6 
109 7 

109 8 

110 9 

111 10 

112 11 
115 12 
116 13 
117 14 
118 15 

119 16 

120 17 

c 
121 

125 2 
128 3 

129 4 
133 5 

139 6 

140 7 

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, 
ramansla{? 
Arbetsmarknads service, fiirslagsanslag 
Arbetsmarknadsutbildning, reservationsanslag 
Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildnings· 
bidrag. Jörs/agsans/ag 
Sysselsättningsskapande åtgärder, reserva
tionsanslag 
Statsbidrag för ungdomslag, försla{?sans/ag 
Statsbidrag till inskolningsplatser, reserva
tionsanslag 
Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer, 
förs lagsanslag 
Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrust
ning, resen·ationsanslag 
Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och kon
fektionsindustrierna, förs/agsanslag 
AMU-gruppen: 
U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 
Bidrag till vissa driftutgifter. reserl'ationsanslag 
Investeringar. förslagsans/ag 
Arbetsdomstolen. fiirslagsanslag 
Statens förlikningsmannaexpedition, förslags
anslag 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 
förslagsans/ag 
Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar, 
fiirslagsans/af? 

Arbetslivsfrågor 

Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, 
Jörslagsamlag 
Arbetsmiljöinstitutet förslagsanslag 
Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskap
lig apparatur. reservationsanslag 
Yrkesinriktad rehabilitering. reserl'ationsanslag 
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sys
selsättning, förslagsanslag 
Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga ar
betsgivare. rcservationsans/ag 
Bidrag till Stiftelsen Sam hall, förs/agsanslag 

43 302000 
22506000 
18694000 
5089000 

89591000 

1995428000 
227601000 

2469234000 

3914132000 

1891000000 
* I 004 000 000 

*250000000 

14310000 

10000000 

20000000 

I 000 
16300000 

I 000 
8041000 

I 366000 

48000 

I 000 

11821463 000 

296022000 
78036000 

3628000 
646324000 

3826282000 

363000000 
3 604000000 
8 817292000 
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D Regional utveckling Prop. 1988/89: 100 

149 Visst regionalpolitiskt stöd.förslagsanslag 1000 Bil. 12 

149 2 Lokaliseringsbidrag m. m., re servationsanslag 362000000 
151 3 Lokaliscringslån. reserrntion.rnnslag 100000000 
152 4 Regionala utvecklingsinsatser m.m., reserva-

tion.rnnslag 690000000 
154 5 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m. m . .förs/agsanslag I 000 
155 6 Ersättning för nedsättning .av socialavgifter. för-

slagsans/ag 395000000 
156 7 Sysselsättni ngsstöd. Jörslagsanslag 165000000 
156 8 Expertgruppen för forskning om regional utveck-

ling, reservationsanslag 4414000 
157 9 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Väst-

norden, Jörslagsans/ag 2400000 
158 JO Bergslagsdelegationcn, reservationsans/ag 3000000 

1721816000 

E Invandring 

160 I Statens invandrarverk, förslagsanslag *122113000 
160 2 Informationsverksamhet, reservatiomanslag *19973000 
161 3 Åtgärder för invandrare, reserrntionsanslag 15 596000 
164 4 Översättningsservice, förslag.rnns/ag *200000 
164 5 Överföring och mottagning av flyktingar m. m., 

fårs lagsans/ag *1212000000 
165 6 Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyk-

tingar m. m.,förslagsanslag 1957 500000 
167 7 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m., 

förslag.rnnslag 2 343000 

3329725000 

Summa 25 779 887 000 
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Bilaga 13 till budgetpropositionen 1989 

Bostadsdepartementet 
(elfte huvudtiteln) 

Översikt 

Inom bostadsdepartementet behandlas frågor om bostadsförsörjning, 
markanvändning och bebyggelse, hushållning med naturresurser, bygg
nads-, fastighetsdata-, lantmäteri- och kartärenden samt idrottsfrågor. 
Departementet är organiserat på tre sakenheter, en för bostadsförsörjningen 
m. m., en för plan- och byggnadsväsendet m. m. och en för fysisk riks

planering m. m. 
Inom bostadsenheten bereds, förutom ärenden om bostadsbyggandct och 

dess finansiering, räntebidrag och bostadsbidrag, också ärenden om all
männa samlingslokaler och energihushållning i bebyggelsen m. m. 

Inom plan- och byggenheten bereds, förutom ärenden om bebyggelse
planering samt om byggande och byggnadsforskning, ärenden om förköp 
och tillstånd till expropriation m. m., hyra. förvärv och förvaltning av 
hyresfastigheter m. m. samt bostadsrätt och tomträtt. 

Inom enheten för fysisk riksplanering bereds, förµtom ärenden om fysisk 
riksplanering och hushållning med naturresurser, också ärenden om indu
striutbyggnader m. m. enligt 4 kap. lagen (1987: 12) om hushållning med 
naturresurser m. m., ärenden om utländska förvärv av fast egendom, fastig
hetsdata-, lantmäteri- och kartärenden samt frågor om stöd till idrotten. 

Bostadsförsörjning m. m. 

Bostadsbyggandet har under de senaste åren ökat kraftigt. Igångsättningen 
var 32 % högre under de tre första kvartalen 1988 än under motsvarande tid 
föregående år, då igångsättningen i sin tur var 24 % högre än under samma 

period 1986. 
Ökningen är fördelad över hela landet. Två tredjedelar av nybyggandet 

sker sålunda utanför de tre storstadslänen. Mot bakgrund av den faktiska 
fördelningen av befolkningstillväxten innebär det att bostadsförsörjningen för 
storstadsområdena fortfarande utvecklas sämre än i riket i övrigt. Flertalet av 
rikets kommuner redovisar bostadsbrist av varierande omfattning och inrikt

ning. Endast ett fåtal kommuner har en balanserad bostadsmarknad. 

I Riksdagen 1988189. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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Sammantaget innebär detta att bostadsbyggandet behöver ökas ytterligare i 
nästan hela landet och särskilt i storstadsområdena. Samtidigt råder i dag 
överefterfrågan inom byggandet som helhet, vilket har medverkat till besvä
rande priseffekter och andra kapacitetsproblem. Regeringen har därför vid
tagit en rad åtgärder för att dämpa överhettningen inom byggandet. Begräns
ningarna har riktats även mot ombyggandet av bostäder. Riksdagen har 
nyligen beslutat att tills vidare också minska de ekonomiska subventionerna 
till ombyggnad av bostäder. Förslag som avser att öka utbudet av byggmate
rial på den svenska marknaden kommer att föreläggas riksdagen inom kort. 

Möjligheterna att med olika åtgärder öka utbudet av permanentbostäder 
inom det befintliga bostadsbeståndet utreds för närvarande. Förslag avses 
kunna föreläggas riksdagen under år 1989. 

Statens utgifter för räntebidrag ökar snabbt. I enlighet med vad som 
aviserats i samband med förslaget om reformer inom inkomstbeskattningen 
för år 1989 minskas räntestödet till främst äldre och ombyggda hyres- och 
bostadsrättshus med sammanlagt 300 milj. kr. Trots det beräknas kostna
derna för räntebidrag öka från 15 550 milj. kr. under budgetåret 1988/89 till 
17 700 milj. kr. under budgetåret 1989/90. Ökningen hänför sig huvudsak
ligen till det ökade byggandet och till ökande kostnader och volymer inom 
produktionen av ny- och ombyggda bostäder. 

För att förbättra konsumentskyddet vid nybyggnad av statligt finansierade 
småhus har regeringen den 24 november 1988 beslutat att krav på produk
tionsgaranti och en tioårig ansvarsutfästelse för väsentliga fel eller brister 
skall införas även i fråga om lån för låntagarbyggda egnahem. Detta skall 

gälla oavsett om en eller flera entreprenörer anlitas för att bygga huset. 
I syfte att öka den enskildes valfrihet och förbättra priskonkurrensen vid 

byggandet av låntagarbyggda egnahem föreslås att villkor vid markförsälj
ningar som binder lånesökanden till en viss husleverantör eller byggentre
prenör inte skall accepteras efter utgången av juni l 990. Det innebär att det 
nuvarande undantaget från markvillkoret inte förlängs efter denna tidpunkt. 

Utvecklingen av kostnaderna i byggandet, räntestödets användning och 
effekter - inte minst de fördelningspolitiska - samt bostadsbidragens 
utformning och effekter bör ses över. Denna översyn påbörjas omgående. 
Den kommer att omfatta inte bara det ekonomiska stödet utan även frågor 
som rör byggmarknadens förhållanden, prisbildningen inom boendet samt 

vissa ansvars- och kvalitetsfrågor inom byggandet. Översynen avses komma 

att avslutas under år 1989. 

Mot bakgrund av denna översyn föreslås att bostadsbidragen tills vidare 
hålls oförändrade och att reglerna för bidragsåret 1989 förlängs till att omfaua 
också första halvåret år 1990. Förslag om ändrade bostadsbidrag för andra 
halvåret 1990 kommer att föreläggas riksdagen i en särskild proposition till 
1989/90 års riksmöte. 

Stöd till bostadsanpassning för handikappade beräknas under budgetåret 
1989/90 komma att lämnas med ca 500 milj. kr. Statens andel av de gemen
samma kostnaderna föreslås fort<;ättningsvis uppgå till 40%. Kommunernas 
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andel ökar då till 60%. Socialstyrelsen och bostadsstyrelsen har utarbetat en 
gemensam redovisning av äldres och handikappades bostadsförhållanden 

m.m. som för närvarande bereds i regeringskansliet. 

Regeringen har efter beredning av boendeservicedelegationen hittills 

beviljat drygt 73 milj. kr. till 68 lokala utvecklingsprojekt som rör samord

nad boendeservice för äldre, handikappade och långvarigt sjuka. Delega

tionen skall före halvårsskiftet 1989 ge förslag om hur frågor om samordnad 

boendeservice bör handläggas sedan den femåriga försöksverksarnheten har 

upphört i och med utgången av budgetåret 1989/90. 

Ändrade regler för stödet till allmänna samlingslokaler föreslås. Stödet 

föreslås, i enlighet med folkrörelsekommittens förslag, bli omfördelat till de 

mindre projekten, som därigenom tillförsäkras utökade statliga och kom

munala bidrag till investeringar. 

Bostadsrättsutredningen (Bo 1986: 01), som har till uppgift att göra en 

allmän översyn av bostadsrättslagen m. m., har fått tilläggsdirektiv (Dir. 

1988: 58). Utredningen beräknas lämna sina förslag i början av år 1989. 

Den lagstiftning som syftar till att motverka bristfällig fastighetsförvalt

ning samt bostadssaneringslagens (1973: 53 I) regler om hyresgästinflytande 

vid upprustning av hyrcsfastighcter ses för närvarande över inom bostads

departementet. 

Nya regler om lokalhyror träder i kraft den 1 januari 1989. 

Plan- och byggfrågor m. m. 

Enligt plan- och bygglagen (1987: 10) och plan- och byggförordningen 

(1987: 383) har det nya plan- och bostadsverket bemyndigande att meddela 

verkställighets- och andra föreskrifter till vissa av bestämmelserna i lagen. 

Verket har den 25 oktober 1988 beslutat nybyggnadsrcglcr, som träder i 

kraft den 1 januari 1989. 
En särskild arbetsgrupp med representanter för bostadsdepartementet, 

plan- och bostadsverket, lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet 

har under år 1988 fortsatt föregående års informations- och utbildnings

insatser beträffande plan- och bygglagen, lagen (1987: 11) om exploate

ringssamverkan, lagen (1987: 12) om hushållning med naturresurser m.m. 

och följdlagstiftningen till dessa lagar. Gruppen kommer under januari 1989 
att redovisa erfarenheter från tillämpningen av lagarna. 

Genom beslut den 22 juni och den 30 augusti 1988 inrättade dåvarande 

chefen för bostadsdepartementet en arbetsgrupp inom departementet för 

frågor som rör s. k. sjuka hus. Gruppen har som huvudsakliga arbetsupp

gifter att redovisa en översikt över tillgänglig kunskap om sambandet mellan 

ohälsa och konstruktioner, installationer eller material i byggnader, föreslå 

åtgärder som syftar till att förebygga och undanröja sådana förhållanden i 

byggnader som kan vålla ohälsa samt att belysa ansvarsfrågoma i samband 

med nybyggnad av bostäder. Arbetsgruppen skall bl. a. framlägga förslag 
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om särskilda lagregler på detta område. Också behovet av en särskild skade
ståndsfond skall redovisas. 

Den särskilde utredaren som tillsattes är 1987 med uppdrag att överväga 

hur ett system med s. k. parkeringsköp lämpligen bör utformas (Dir 

1987: 49) avser att lägga fram sina förslag till den lagstiftning som behövs 

på området i början av är 1989. 

En arbetsgrupp inom bostadsdepartementet med företrädare för bl. a. 

västkustkomm1mer har undersökt alternativa möjligheter att komma till rätta 

med problem som rör omvandlingen av permanenta bostäder till fritidshus på 

vissa turistorter. Gruppens betänkande remissbehandlas för närvarande. 

Reglerna om tomträttsavgälder ses över av en särskild utredare (Bo 

1987: 03). Utredningen skall enligt sina direktiv vara slutförd den 1 mars 

1990. 

Hushållning med mark och vatten m. m. 

Bostadsdepartementet har initierat en framtidsstudie med bedömningar av 

kulturlandskapets utveckling under en 20-ärsperiod. Framtidsstudien 

remissbehandlas för närvarande. 

Vindkraftsutredningen (Bo 1985: 01) har i augusti 1988 lämnat sitt be

tänkande (SOU 1988: 32) Läge för vindkraft. Betänkandet remissbehandlas. 

Lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) föreslås fä medel för att bygga upp 
en enhet i Ronneby. Enheten beräknas komma att sysselsätta 5-6 personer. 

En särskild utredare har tillkallats för att bl. a. analysera effekterna av de 
principer som gäller för finansiering och avgiftsuttag vid fastighetsbildning 

och fastighetsregistrering (Dir 1988: 54). Utredarens förslag skall redovisas 

före utgången av är 1989. 

Idrott 

Stödet till idrotten beräknas budgetäret 1989/90 uppgå till 259,3 milj. kr. 
Medel har särskilt beräknats för kampen mot doping, Jedareutbildning, ung

domsidrott, handikappidrott samt jämställd idrott. Medel har också anvisats 

för den fortsatta utbyggnaden av Lillsved. 

Internationellt samarbete 

Inom ramen för samarbetet inom FN: s Ekonomiska Kommission för 

Europa (ECE) pågår på svenskt initiativ ett projekt som syftar till främjande 
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av handel med byggprodukter inom ECE-regionen. Ett särskilt möte om detta 
projekt äger rum i Sverige i februari 1989. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringarna i förh1Ulande till statsbudgeten för innevarande 
budgetår framgår av följande sammanställning (milj. kr). 

Anvisat Förslag Förändring 
1988/89 1~"89/90 

A. Bostadsdepartcmentet m. m. 33,4 34,4 + 1,0 
B. Bostadsförsörjning m. m. 18 396,7 20 246,0 + 1849,3 
C. Fastighetsdataverksamheten 66,3 70,5 + 4,2 
D. Lantmäteriet 248,4 252,l + 3,7 
E. Idrott 256,01 259,3 + 3,32 

Totalt för bostadsdepartementet 19 000,8 20 862,4 + 1 861,6 

1 I statsbudgeten för budgetåret 1988/89 redovisat under nionde huvudtiteln. 
2 Av anslaget 1988/89 är nästan 14 milj. kr. engångsvis anvisade medel. Ökningen 
av anslaget är därför ca 17,3 milj. kr. 

Det bör observeras att lönekostnaderna för 1988 års statliga avtal sam
manlagt kom att överskrida den av regeringen fastställda utgiftsramen med 

I %. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader med mot

svarande belopp i samband med att regleringsbreven utfärdades. En över
siktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns under rubriken 

Särskilda frågor i finansplanen. Under de berörda anslagen anges hur mycket 
som ej disponeras. 
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B ostadsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Lönnqvist 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Bostadsdepartementet 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

25 946 181 

24 197 000 

25 617 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 221 000 kr. inte ställts till 

bostadsdepanementets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

1988/89 

91 

24191 ooo• 
(22 131 000*) 

Beräknad ändring 
1989/90 

1 

+ 1420000 
(+ 1234000) 

•Av angivet belopp har inte 221 000 kr. ställts till bostadsdcpartementcts dispo
sition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 25 617 000 kr. Medels behovet har beräknats med utgångspunkt 

i det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1987 /88 och som 

för budgetåret 1989/90 innebär en real minskning av utgifterna med 2 %. 

Vissa anslagsjusteringar har genomförts i samband med den ändrade arbets

fördelningen mellan departementen den 1 januari 1989. Anslaget har tillförts 

75 000 kr. med anledning av RC-organisationens upplösning.Vidare har 

medel beräknats för extra utgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 25 617 000 kr. 
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A 2. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

8 552647 

7 500000 

7 500000 

Reservation 1439104 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget uppgå till 7 500 000 kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
reservationsanslag på 7 500 000 kr. 

A 3. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

1179100 

1227 000 

1276000 

Reservation 636032 

Från anslaget betalas kostnader bl. a. för Sveriges bidrag till vissa inter

nationella organisationer och för svenskt deltagande i det internationella 
samarbetet inom departementets verksamhetsområde. Jag beräknar anslaget 
för nästa budgetår till 1 276 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 276 000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJNING M. M. 

Markpolitik och byggande 

Fysisk planering och hushållning med mark och vatten m. m. 

De senaste åren har präglats av ett ökat intresse för miljöfrågor, såväl i fråga 
om miljöutfonnning och miljöpåverkan i stora drag som i fråga om närmiljön 

i bebyggelsen och i de enskilda byggnaderna. Många åtgärder på plan- och 

bostadsväsendets område är av långsiktig karaktär. Av det skälet är plane
ringen av mark, vatten och bebyggelse viktig. Behovet av en samlad syn på 

markresurserna och den fysiska miljön i landet har lett till en stärkt lagstift
ning för planering av bebyggelsen och för hushållning med mark och vatten. 

Med plan- och bygglagen (1987: 10) och lagen (1987: 12) om hushållning 

med naturresurser m. m. har en betydande decentralisering skett på detta 
område. Introduktionen av den nya lagstiftningen har skett genom en om

fattande satsning på utbildning och information. Detta arbete har letts av en 
särskild arbetsgrupp med representanter för bostadsdepartementet, plan- och 

bostadsverket, lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet. 
Arbetsgruppen kommer att redovisa sina erfarenheter av tillämpningen av 

plan- och bygglagen, naturresurslagen och lagen (1987: 11) om exploate

ringssamverkan i januari 1989. Plan- och bostadsverket har ansvaret för 

samordningen av det fortsatta uppföljnings- och utvärderingsarbctet 

Arbetet i kommunerna enligt de nya lagarna inriktades inledningsvis på att 
anpassa prövningssystemet till de nya förutsätmingarna. Även arbetet med 

den översiktliga planeringen har kommit igång i de flesta av landets kom
muner. Arbetet skall leda till en kommunomfattande översiktsplan som skall 
ha antagits senast den 1 juli 1990. Översiktsplanen skall redovisa de all
männa intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av kommu
nens mark- och vattenområden, bebyggelseutvecklingen samt hur kommunen 
avser att tillgodose riksintressen enligt naturresurslagen. 

Den pågående omvandlingen av kulturlandskapet, det ökade trycket på in

vesteringar i infrastrukturella anläggningar samt medvetenheten om miljö

frägornas avgörande betydelse för välfärden och livsbetingelserna ställer 

stora krav på en systematiskt genomförd hushållning med naturresurser, 

mark och vatten. Många av dessa frågor är nya för den kommunala plane

ringen och behovet av hjälp med metoder för att kunna hantera dem är därför 

stort. 

Naturresurslagen, som bl. a. innehåller regler om hushållningen med 

mark och vatten, skall tillämpas vid beslut enligt plan- och bygglagen och en 

rad andra lagar, t. ex. väglagen och miljöskyddslagen. Översiktsplanen är 
det främsta medlet för att konkretisera naturresurslagens syften. Myndig

heter, som skall fatta beslut enligt de lagar som anknutits till naturresurs

lagen, skall hämta information frän den kommunala översiktsplanen. 

Anspråken på naturresurserna förändras med samhällets utveckling. I 

regeringskansliet studeras därför vilka nya anspråk på naturresurserna som 

kan förväntas i framtiden. Som ett led i arbetet har en rapport publicerats med 
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bedömningar av kulturlandskapets utveckling under en 20-ärsperiod. Rap
porten remissbehandlas för närvarande. 

Arbetet med fysisk planering och naturresurshushållning är beroende av 
goda kunskaper om bl. a. mark- och vattenförhållandena. Det har visat sig 
att ADB-tekniken ger stora möjligheter till rationella lösningar för att ordna 
kunskapsförsörjningen. Regeringen har därför tagit initiativ till en utveck
lings- och försöksverksamhet inom området. 

Den markanvändningsplanering som sedan några är tillbaka pågår i det 
fjällnära skogsområdet beräknas vara klar i en första omgång är 1989 i 
Kopparbergs och Jämtlands län och är 1991 i Västerbottens och Norrbottens 
län. Arbetet som syftar till att begränsa konflikter mellan skogsbruk, ren
näring, naturvård och turism, utförs som regel av länsstyrelsen i samarbete 
med skogsvärdsstyrelsen, lantbruksnämnden och kommunerna. Planeringen 
utgör även ett värdefullt underlag för kommunernas översiktsplanering. 

Vindkraftsutredningen (Dir. 1985: 42) lämnade sitt betänkande under 
hösten 1988. Utredningen har föreslagit lämpliga lägen för stora vindkrafts
anläggningar. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. 

Plan- och byggfrågor m. m. 

Det sista halvåret med den äldre byggnadslagstiftningen kännetecknades av 
ett forcerat arbete med stads- och byggnadsplaner. Efter den 1 juli 1987, då 
plan- och bygglagen trädde i kraft, skedde en naturlig avmattning av 
planläggningsarbetct. 

En analys av de första detaljplanerna enligt plan- och bygglagen visar att 
planändringar inom redan bebyggda områden dominerar. Planområdena är i 
regel små och ändamålet är vanligtvis bostäder. Detta speglar väl kommuner
nas bostadspolitiska ambition att öka bostadsbyggandet - främst genom 
kompletteringsbyggande i befintliga tätorter. 

Denna inriktning mot förändringar i befintlig stadsmiljö väntas bestå, vil
ket medför en komplicerad planeringssituation där många särintressen skall 
jämkas samman. Det ökade trycket på bostadsmarknaden och de strukturella 
förändringar som pågår i tätorterna skapar ett behov av mer samlade plane
ringsinsatser som även inkluderar förändringar i servicestrukturen och den 
tekniska infrastrukturen. Även den växande bil trafiken skapar ett behov av 
samlade insatser. 

Regeringen har i plan- och byggförordningen (1987: 383) uppdragit åt 
plan- och bostadsverket att meddela verkställighetsföreskrifter och de övriga 
föreskrifter som behövs för tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygg
lagen. Verket beslutade den 25 oktober 1988 om nybyggnadsregler som trä
der i kraft den 1 januari 1989. Reglerna är till stor del utformade som funk
tionskrav på byggnaders egenskaper, vilket innebär att den tidigare detalj
regleringen har kunnat begränsas. Funktionskraven främjar också utveck
lingen av ny teknik och nya metoder på byggområdet. Under en övergångstid 
av två är får även bestänunclscrna i Svensk Byggnorm från 1980 tillämpas. 
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Inom verket pågär för närvarande ett arbete som syftar till att åstadkomma 

nya regler för ombyggnad. 

Insatserna på byggområdet kommer att följas upp - bl. a. av den tidigare 

nämnda arbetsgruppen - med en fördjupad utbildning i fråga om tillämp

ningen av nybyggnadsreglerna. 

De byggnadshygieniska frågorna har under de senaste ären uppmärk

sammats alltmer. Det gäller inte minst förhållanden som rör byggnaders 

inomhusmiljö. 

Inom bostadsdepartementet tillsattes under sommaren 1988 en arbets

grupp för frågor som rör s. k. sjuka hus. Gruppen har som huvudsakliga 

arbetsuppgifter att 

- redovisa en översikt över tillgänglig kunskap om sambandet mellan ohälsa 

och konstruktioner, installationer och material i byggnader, 

- föreslå åtgärder som syftar till att förebygga och undanröja sådana för

hållanden i byggnader som kan välla ohälsa och 

- belysa ansvarssystemet och dess ändamälsenlighet när olägenheter upp

kommer samt lägga fram förslag eller ta andra initiativ som föranleds härav. 

Arbetsgruppen skall arbeta skyndsamt och successivt redovisa sitt arbete. 

Gruppen kommer med förtur att granska ansvarssystemet - bl. a. produ

centers och materialtillverkares ansvar för problem som kan uppstå till följd 

av byggprocess och materialval - samt överväga behovet av en skadefond. 

Bristerna i vissa byggnaders inomhusmiljö och problemen med s. k. sjuka 

hus har också uppmärksammats av riksdagen (BoU 1988/89:2, rskr. 29). 

Den särskilde utredaren som tillsattes är 1987 med uppdrag att överväga 

hur ett system med s. k. parkeringsköp lämpligen bör utformas (Dir 
1987: 49) avser att lägga fram sina förslag i början av år 1989. 

En arbetsgrupp inom bostadsdepartementet med företrädare för bl. a. 

västkustkommuner har undersökt alternativa möjligheter att komma till rätta 

med problem som rör omvandlingen av permanenta bostäder till fritidshus på 

vissa turistorter. Arbetsgruppens rapport rernissbehandlas för närvarande. 

Reglerna om tomträttsavgälder ses över av en särskild utredare (Bo 
1987: 03). Utredningen skall enligt sina direktiv vara slutförd den 1 mars 

1990. 

Bostadsbyggande och bostadspolitik 

Bostads byggandet 

Bostadsbyggandet har under de senaste ären ökat kraftigt. Antalet påbörjade 

nya lägenheter ökade med 27 % mellan ären 1986 och 1987 och med 32 % 
mellan de tre första kvartalen är 1988 och motsvarande tre kvartal under 

föregående år. Sammanlagt påbörjades 48 000 nya lägenheter under tiden 

frän den 1 oktober 1987 till den 30 september 1988. Antalet färdigställda nya 

lägenheter ökade med 7 % mellan åren 1986 och 1987 och med 30 % mellan 

de tre första kvartalen är 1988 och motsvarande tre kvartal under föregående 

år. Totalt färdigställdes 37 500 lägenheter under tiden den 1 oktober 1987 -

den 30 september 1988. 
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Tillströmningen av nya ansökningar om bostadslån visar på en fortsatt 
tillväxt i planeringen för nya bostäder. Antalet lägenheter för vilka ansökan 
om lån kom in till länsbostadsnämndema under tiden från den 1 oktober 
1987 till den 30 september 1988 uppgår till 53 800. 

Bostadsbyggandet är i stort sett jämnt fördelat över hela landet. Av de 

påbörjade lägenheterna ligger 38 % i de tre storstadslänen. Det överens

stämmer nära med dessa läns andel av folkmängden i landet. Storstadslänens 

andel av det ökade nybyggandet - 30 % - är däremot låg, sedd mot bak
grund av hur förändringarna i folkmängden fördelar sig mellan landets olika 
delar. Storstadslänen svarade år 1987 för ca 2(3 bå.de av folkökningen och av 

flyttningsöverskottet. Det innebär att bostadsförsörjningen för storstads
områdena utvecklas sämre än för landet i övrigt 

Byggandet av lägenheter ökar bå.de i flerbostadshus och i små.hus. 
Ökningen är nu nå.got större för små.husen än för flerbostadshusen. Den 
totala andelen påbörjade lägenheter är dock fortfarande högst för flerbostads

husen, eller 52 %. 

Trots det starkt ökade nybyggandet redovisar flertalet av landets kom

muner bostadsbrist av varierande omfattning och inriktning. En grund

läggande orsak till att det nu åter är brist på bostäder i många kommuner är 

den samhällsekonomiska utvecklingen. Sysselsättning och reallöner ökar, 

vilket påverkar bå.de hushå.llsbildning och standardkrav. Hushå.llsbildningen i 

åldrarna 18-24 år, som minskade i början av 1980-talet, ökar å.ter och med

verkar till att ungdomarnas bostadsefterfrå.gan nu är hög. Också. strävandena 
att minska institutionsboendet för äldre och handikappade leder till krav på. 

fler lägenheter. Vidare påverkar ett stort antal flyktingar behovet av bostäder. 11 



Ökningen av bostadsbyggandet har skett i härd konkurrens med annat 
byggande. De totala byggnadsinvesteringarna ökade under ären 1986 och 
1987 med 1,4 resp. 6,2 %, uttryckt i fasta priser. Näringslivets byggnads
investeringar ökade under samma tid med 9,0 resp. 7,6 %. Enligt den prog
nos som redovisades i 1988 ärs reviderade nationalbudget förutsågs en ytter
ligare ökning av de totala byggnadsinvesteringama med 3,2 % under är 

1988. I den bedömning av den svenska ekonomins utveckling t. o. m. är 

1990 som redovisats i anslutning till prop. 1988/89: 47 om vissa ekonomisk

politiska åtgärder konstateras att investeringarna under är 1988 tycks ha ökat 

mer än den i sig höga nivån enligt prognosen i den reviderade nationalbud

geten. Även de närmaste ären förutses en ökning av bruttoinvesteringama, 

dock i långsammare takt än i är. 

Kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn är nu utomordentligt högt. Bristen på 

produktionsresurser, främst material och arbetskraft, är påtaglig. För att 

minska överhettningstendenserna - som tar sig uttryck bl. a. i snabbt sti
gande priser - och bereda utrymme för ett ökat nybyggande av bostäder har 
regeringen därför beslutat om och tagit initiativ till en rad olika åtgärder. 

Annat byggande än bostadsbyggande har tidigare begränsats i 

Stockholms- och Göteborgsområdena. Nu har begränsningar införts även i 
landet i övrigt. Starka begränsningar har också införts för ombyggnad av 

bostäder. Även här har restriktionerna successivt vidgats till att omfatta hela 

landet. Vidare har riksdagen i december 1988 beslutat att tills vidare begränsa 

de statliga räntesubventionerna för flertalet nytillkommande ombyggnads

projekt. 

Som en följd av de successivt skärpta ombyggnadsbegränsningama har 
antalet lägenheter som omfattades av beslut om bostadslån till ombyggnad 
under de tre första kvartalen av är 1988 minskat med 20 % jämfört med 
motsvarande period under föregående är. Antalet lägenheter i påbörjade 
ombyggnadsprojekt minskade under samma tid med 15 %. Under år 1987 
påbörjades ombyggnader av 32 000 lägenheter. 

Ombyggnadsverksamheten har förskjutits mot lägenheter som är moderna 
redan före ombyggnaden. Lägenhetssammanslagningama har minskat och 

avgången av lägenheter i samband med ombyggnad är nu nere i 7 %, jämfört 

med ca 30 % under slutet på 1970-talet. 

Inom bostadsdepartementet övervägs nu åtgärder som syftar till att minska 

trycket på den svenska byggmaterialindustrin. En sådan åtgärd är att under

lätta användningen på den svenska marknaden av byggkomponenter och 

byggmaterial som godkänts i annat nordiskt land. Förslag härom avses 

kunna föreläggas riksdagen under vären 1989. 

Bostadsförsörjningsfrägor 

Bef olkningsförändringar 

Bostadsefterfrågan påverkas av hur folkmängd, åldersfördelning och flytt

ningsmönster utvecklas. SCB har i december 1988 gjort en preliminär 

befolkningsprognos som visar följande utveckling för folkmängden. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 
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Folkmiingdens utveckling år 1989-2010 
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För några från bostadsförsörjningssynpunkt särskilt intressanta ålders

grupper, ungdomar och äldre, visar den preliminära prognosen följande 

utveckling. 

Antal ungdomar år 1989-2010 
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Den s. k. ungdomspuckeln väntas avta och antalet ungdomar beräknas 

successivt minska fram till år 2000 för att därefter öka igen. 
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Antalet pensionärer beräknas bli i stort sett oförändrat fram till år 2005. 
Gruppen äldre än 75 år ökar något. 

Ändringar i flyttningsmönstren får stora återverkningar på den lokala 

bostadsefterfrågan. Följande ändringar i mönstren i storstadslänen har skett 

under 1980-talet. 

Folkmiingdensförändringar de senaste åren. Källa: SCB 

k Inrikes flyttning Utrikes Total 
flyttning folk-

in ut netto netto ökning I 

Stor-Stockholm 

1980 23220 27940 - 4720 + 3 630 + 2670 
1985 29950 22 140 + 7 810 + 3 460 + 15 280 
1987 25960 23 820 + 2140 + 5000 + 11 650 
jan-sep 
1988 18110 20620 - 2510 + 4580 + 7 680 

Stor-Göteborg 
1980 12000 14390 - 2390 + 160 900 
1985 14 760 12 240 + 2520 + 820 + 4900 
1987 14400 13 160 + 1240 + 1 710 + 5 450 
jan-sep 
1988 10240 10800 560 + 1160 + 3140 

Stor-Malmö 
1980 10000 11 070 - 1070 + 380 150 
1985 9800 8920 + 880 + 1070 + 2540 
1987 9560 9220 + 340 + 1 710 + 2930 
jan-sep 
1988 7730 7 810 80 + 1460 +2460 

I inkl. födelsenetto 
14 



Ungdomars boende 

Bristen på bostäder drabbar ungdomar särskilt hårt. 
Ungdomsboendedelegationen lade i september 1988 fram en rapport 

(Ds 1988: 49) om hur kommunerna har använt det särskilda ungdoms
bostadsstödet enligt förordningen (1987: 530) om ungdomsbostadsstöd. Av 
de 55 kommuner som då hade möjligheter att utnyttja stödet hade 33 gjort 
särskilda insatser för att ta fram bostäder åt ungdomar. Delegationen konsta
terar i rapporten att stödet har påskyndat försöken att hitta lösningar på ung
domars bostadsproblem. Åtgärderna har rört såväl nyproduktion och om
byggnad som förmedling av bostäder för ungdomar. 

Ungdomsbocndedelcgationen skall även fort~ättningsvis följa verksam
heten i kommunerna och aktivt verka för att ungdomars bostadsbehov till

godoses. 
En ny lag (1987: 1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt trädde i kraft 

den 1 januari 1988. Lagen ger kommunerna bättre möjligheter att fä tillgång 
till och förmedla lediga lägenheter. 

Mot bakgrund särskilt av ungdomarnas bostadsbehov har en arbetsgrupp 
inom bostadsdepartemcntet fått i uppdrag att skyndsamt komma med förslag 
om hur s. k. övernattningslägenheter skall kunna ställas till den reguljära 
bostadsmarknadens förfogande för permanent boende. Gruppen har också 
fått i uppdrag att föreslå hur man mer effektivt skall kunna motverka att 

bostadslägenheter används för kontor eller andra liknande ändamål. 

Bostadsrättsutredningen har samtidigt fått tilläggsdirektiv att överväga 
ändringar i bostadsrättslagstiftningen som syftar bl. a. till att förbehålla 
bostadsrättslägenheter för fysiska personer. Förslag i dessa frågor avses 
komma att redovisas under våren 1989. 

Boende för äldre och handikappade 

Regeringen gav den 27 maj 1987 bostadsstyrelsen och socialstyrelsen i upp
drag att gemensamt och i samråd med Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet dels göra en samlad redovisning av de kommunala 
planerna för att förbättra bostadsförhållandena för gamla samt handikappade 
och långvarigt sjuka, dels utvärdera den hittillsvarande utvecklingen av de 
äldres bostadsförhållanden. Bakgrunden till uppdraget är en begäran från 
riksdagen (SoU 1986/87: 17, rskr. 173). 

De båda myndigheterna överlämnade i juni 1988 till regeringen rapporten 

Boende för gamla, handikappade och långvarigt sjuka. Myndigheterna har 
tidigare lämnat redovisningar av underlagsmaterial m. m. Rapporten bereds 
för närvarande i regeringskansliet. 

Statsrådet Lindqvist har tidigare denna dag lämnat en kortfattad redo
görelse för det arbete som myndigheterna har utfört. 

Genom bocndeserviccdelcgationen bedrivs sedan budgetåret 1985/86 ett 
utvecklingsarbete som avser samordnad boendeservice för äldre, handi-

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 
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kappade och långvarigt sjuka. Sammanlagt ca 100 milj. kr. stär till för
fogande för bidrag till olika utvecklingsprojekt inom området fram till 
utgången av budgetåret 1989/90. För närvarande återstär knappt 27 milj. kr. 
att fördela. 

Intresset för samordnad boendeservice har ökat kraftigt. Genom sam
ordnade insatser från kommunala förvaltningar, bostadsföretag, landsting, 
föreningsliv, intresseorganisationer m. fl. utvecklas boendeservicen för 
såväl människor med särskilda behov som de boende i allmänhet inom ett 
bostadsområde eller på en mindre ort. 

Delegationen skall före halvärsskiftet 1989 lämna förslag om hur frågor 
som rör samordnad boendeservice skall handläggas efter försöksperiodens 
slut. Erfarenheter av utvccklingsarbetet skall redovisas senast under är 1990. 

Flyktingars bostadsbehov 

På uppdrag av regeringen överlämnade bostadsstyrelsen i november 1987 en 
sammanställning av kommunernas uppgifter om sin planering för att ta emot 
flyktingar. De flesta kommuner uppgav att de har svärigheter att finna lämp

liga bostäder till de flyktingar som kommunen tar emot. Samtidigt uppgav en 
stor andel av kommunerna att flyktingarnas bostadsproblcm inte har påverkat 
deras program för bostadsförsörjningen. 

Det är enligt min mening angeläget au bostadsförsörjningsprogrammen, 
på det sätt som bostadsförsörjningslagen förutsätter, också tar hänsyn till 
flyktingarnas bostadsproblem. Flyktingarnas behov av bostäder måste integ
reras i kommunernas reguljära verksamhet för bostadsförsörjningen. 

Samhällets ansvar för bostadspolitiken är sedan länge delat mellan staten 
och kommunerna. Statens ansvar är i huvudsak att ge kommunerna ekono
miska och legala förutsättningar för att genomföra nödvändiga åtgärder för 
bostadsförsörjningen. Det ankommer på kommunerna att utnyttja de 
bostadspolitiska medel som staten tillhandahåller på det sätt som är lämpligt 
med hänsyn till förutsättningarna i varje enskild kommun. Denna 
ansvarsfördelning är ändamålsenlig och bör bestå. 

Medel har under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel ställts till 
invandrarverkets förfogande för stöd till projekt som avser att pröva nya 
vägar att lösa flyktingars olika bostadsbehov. 

Bostadskostnaderna 

SCB redovisar ärligen utvecklingen av genomsnittshyroma, inkl. bränsle. 

Hyresutvecklingen, uttryckt som den procentuella förändringen av den 
genomsnittliga månadshyran från januari angivet är till januari efterföljande 
år, har i relation till prisutvecklingen (konsumentprisindex) hittills under 

1980-talct varit följande. 

Prop. 1988/89: 100 
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År 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Förändring(%) 

Hyror 

11,4 
15,3 
11,6 
5,2 
6,4 
5,9 
5,6 
6,2 

Skillnad 

Priser 
procentenheter 

12,5 - 1,1 
9,5 5,8 

10,0 1,6 
8,0 - 2,8 
7,3 - 0,9 
6,2 - 0,3 
3,5 2,1 
4,4 1,8 

Den genomsnittliga hyran i kr./m2 vid ingången av är 1988 och för
ändringen i hyra per lägenhet under är 1987 för hus av olika ålder enligt 
SCB:s bostads- och hyresundersökning 1987 var följande. 

Byggnadsperiod 

-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1986 

Samtliga 

Årshyra 
januari 
1988, kr.fm2 

324 
323 
325 
329 
343 
361 
404 

334 

Förändring av hyran 
per lägenhet 
januari 1987-
januari 1988, % 

6,8 
6,4 
6,5 
5,9 
5,8 
5,1 
5,4 

6,2 

Årshyror (inkl. bränslc)/arsavgifter i nybyggda hyres- och bostadsrätts-
lägenheter på två resp. tre rum och kök har under de senaste tre åren varit 
följande enligt SCB. 

År för Allmännyttig Kooperativ Privat 
färdig-

Årshyra Års- Årshyra ställande Yt;J/ Yt;J/ Grund- Yt;J/ 
kr. m2 lgh,m2 avgift lgh, m2 avgift kr.fm2 lgh, m2 

kr./Jgh kr./Jgh 

2RK 
1985 387 61 363 64 29400 393 63 
1986 399 62 391 63 39300 402 63 
1987 435 62 411 65 42500 422 64 

3RK 
1985 375 76 346 79 38 700 400 80 
1986 388 78 386 77 28200 396 80 
1987 425 78 400 81 53 300 418 80 

2 Riksdag<'ll 1988189. 1 sam/. Nr IVO. Bilaga 13 
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Bostadssubventionernas utveckling 

Samhällets subventioner till bostadssektorn ökade kraftigt i slutet av 1970-
talet och början av 1980-talet. Ökningstakten minskade därefter, både på 

grund av begränsningsåtgärder och till följd av ränteutvecklingen. År 1989 
beräknas subventionerna öka i huvudsak till följd av ökande byggnads
investeringar, främst i nya bostäder. 

Bostadssubventioner och intäkter av fastighetsskatt och hyreshusa'.lgift åren 
1982-1989. Miljarder kr., löpande priser 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Subvenlioner 
Bostadsbidrag I 6,3 6,8 6,9 7,1 7,2 7,5 8,3 8,1 
Räntebidrag2 8,9 9,9 10,5 12,3 14,5 13,3 15,6 17,7 
Skattesubvention 
till egnahems-
ägare3 10,3 10,9 10,7 13,0 13,2 13,8 16,3 17,4 

Summa 25,5 27,6 28,1 32,4 34,9 34,6 40,2 43,2 

lnläkter 
Fastighetsskatt m. m.4 0,7 4,5 4,7 5,6 5,6 5,7 

Netto 25,5 26,9 27,1 28,8 30,3 29,0 34,6 37,5 

1 Avser både bostadsbidragen till barnfamiljer m. fl. och de kommunala bostad~
tilläggen till folkpension. 
2 Uppgiften avser det budgetår som börjar den 1 juli under kalenderåret. Det sär
skilda räntebidrag som betalades ut vid fastighetsskattcns införande har här förts till 
år 1985. 
3 Beloppen är beräknade för fastigheter med underskott, varvid hänsyn tagits till 
schablonintäkt och extra avdrag. Marginalskatten har antagits vara 50 % L o. m. år 
1988 samt 47 % för år 1989. Uppgifterna avser inkomstår och är faktiska för åren 
1982-1987. Beloppen för åren 1988-1989 är beräknade. Källa: RRV. 
4 Inkl. hyreshusavgifter. Här redovisas intäkter under det kalenderår som skatten i 
huvudsak betalas in till statsverket. I statsbudgetens inkomstberäkning redovisas 
skatten under det år den bokförs på sin inkomstpost., dvs. ett år senare. Källa: RR V. 

Fr. o. m. år 1988 har skyddet mot höga bostadskostnader förstärkts för 
de barnfamiljer som har bostadsbidrag. Antalet hushåll som får bostads
bidrag har till följd härav inte minskat. Ytterligare förstärkningar av bostads
bidragen har beslutats för år 1989. 

Bostadsbidrag har genom lagstiftning införts även för ungdomar med låga 

inkomster fr. o. m. år 1989. Sådana bostadsbidrag lämnades även under år 

1988 men då frivilligt av kommunerna och till ett tämligen litet antal hushåll. 
Jag kommer senare vid min anmälan av anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

att närmare redovisa utvecklingen i fråga om räntebidrag. 

Prop. 1988/89: 100 
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Översyn av bostadssubventionerna m. m. 

Under år 1989 skall en översyn av boendekostnaderna genomföras. 
Boendekostnaderna påverkas såväl av byggkostnaderna som av ränte- och 
bostadsbidragens utformning. Dessa bidrag överstiger nästa budgetår 
25 miljarder kr. Det är viktigt att klarlägga bidragens fördelningspolitiska 
effekter och betydelse för olika hushålls möjligheter att efterfråga en god 
bostad. För att förbereda en sådan översyn har jag uppdragit åt en utred
ningsman att ta fram underlag för en parlamentarisk utredning med uppdrag 
att utarbeta förslag till de förändringar inom det generella och selektiva bo
stadsstödet som är nödvändiga. Utredningsmannen skall också behandla or
sakerna till den snabba utvecklingen av byggkostriaderna och därvid särskilt 
uppmärksamma subventionernas roll, byggbranschens struktur samt förut
sättningarna för att öka konkurrens och kapacitet inom byggsektorn. Av 
hänsyn till tidsplanen för det pågående arbetet skall utrcdningsmannen arbeta 
snabbt och redovisa sitt arbete i sådan tid att översynsarbetet i sin helhet kan 
redovisas under fjärde kvartalet 1989. 

Kreditsituationen 

Effekterna av avregleringen av kapital- och kreditmarknaden under åren 1985 
och 1986 består. Kreditgivningen under byggnadstiden fungerar tillfreds
ställande. Detsamma gäller avlyftcn till långfristiga fastighetslån. 

Delegationen för bostadsfinansiering har i den situation som numera råder 
bedömts sakna relevanta arbetsuppgifter. Delegationen avvecklades därför i 
november 1988. 

Län finansierade av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, 
SBAB 

Gällande regler 

Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, tillhandahåller medel för 
bostadslån till ny- och ombyggnad, lån till förvärv av vissa bostadsfastig
heter, lån för gatukostnadsersättningar samt särskilda lokallån. 

Bostadslån för ny- och ombyggnad lämnas enligt nybyggnadslåne
förordningen för bostäder (1986: 692) och ombyggnadslåneförordningen för 
bostäder (1986: 693). Bostadslån lämnas i huvudsak till ny- och ombyggnad 
av bostadshus. Lånets storlek är 25-30 % av ett låneunderlag. Låneandelen 
beror på vem som är låntagare. Bostadslånet lämnas i kombination med en 
s. k. underliggande kredit. Den är i princip 70 % av låneunderlaget och tas 
upp av låntagaren på den allmänna kreditrnarknadcn. Bestämmelser om låne
underlaget finns i förordningen (1978: 384) om beräkning av låneunderlag 
och pantvärde för bostadslån. 
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Bostadslån finansierade av SBAB löper med bunden ränta som fastställs 
med ledning av räntevillkoren för de obligationer som bolaget ger ut. För 
bostadslån och underliggande krediter inom låneunderlaget lämnas ränte
bidrag enligt bestämmelser som redovisas under anslaget B 4. Räntebidrag 
m.m. 

Amorteringstidema för bostadslån är olika långa. För nybyggnad av 

egnahem gäller 30 år. För nybyggda hyres- och bostadsrättshus börjar 

amorteringen efter fem år och amorteringstiden är därefter 35 år. För 

ombyggnadslån är amorteringstiden högst 30 år eller, om huset saknar hiss 

efter ombyggnaden, högst 20 år. 

Förvärvs/ån kan lämnas för förvärv av 

- egnahemsfastigheter som har inlösts enligt 56 a § arbetsmarknads
kungörelsen (1966: 368) eller som har avstyckats i samband med rationali
sering av jordbruk, 

- sådana bostadsfastigheter för permanent bruk som säljs av en statlig myn
dighet enligt förordningen (1971: 727) om försäljning av staten tillhörig fast 
egendom m. m., 

- vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967: 868) och 

- egnahem som köps av vissa flerbarnsfamiljer. 

Bestämmelser om förvärvslån i de två första fallen finns i förordningen 

(1976: 257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall resp. 

förordningen (1981: 1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastig

heter för permanent bruk. Lånen lämnas till viss andel av köpeskillingen och 

är inte förenade med räntebidrag. 

Bestämmelser om förvärvslån i det tredje fallet finns i förordningen 
(1984: 614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt 
förköpslagen. Lånen lämnas för förvärv av en- eller tvåbostadshus för per
manent bruk i områden där efterfrågan på fritidshus är betydande. Lån kan 
bara lämnas till kommunen eller den som stadigvarande skall bebo fastig
heten. Lånet får motsvara högst 25 % av för området gällande tomt- och 
grundberedningsbelopp samt lägestillägg. Dessa lån är förenade med ränte

bidrag i samma omfattning som bostadslån. 
Bestämmelser om förvärvslån i det fjärde fallet finns i förordningen 

(1987: 258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem. Lånen lämnas 

med 25 % av den godkända köpeskillingen till sådana familjer med minst två 

barn som kan få bostadsbidrag när de bosatt sig i det köpta huset. Som ytter

ligare villkor gäller att huset inte är nybyggt och att kommunen har godtagit 

priset samt åtagit sig visst förlustansvar. Lånen är förenade med 

räntesubventioner men har något lägre räntebidrag än bostadslån. 

lån för gatukostnadsersättning enligt förordningen (1985: 352) om lån 
m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall lämnas till ägare av småhus

fastighet för de kostnader avseende gator och andra allmänna platser som 
ägaren är skyldig att betala enligt 6 kap. plan- och bygglagen (1987: 10) eller 

motsvarande äldre lag. Lån lämnas med 95 % av ersättningen till kommunen 

och är förenat med räntebidrag. 
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Särskilda loka/ldn enligt förordningen (1985: 463) om län m. m. till sär
skilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter lämnas för sådan 
ombyggnad av vissa hyres- och bostadsrättshus som innebär att utrymmen i 
huset byggs om till vissa typer av lokaler. 

P Ian- och bostadsverket 

Plan- och bostadsverket har i anslagsframställningcn för budgetåret 1989/90 
redovisat följande uppgifter om längivningens omfattning. 

För bostadsldn meddelades under budgetåret 1987/88 nya lånebeslut till 
ett sammanlagt belopp av 12 697 milj. kr, varav 9 062 milj. kr avsåg 

nybyggnad och 3 635 milj. kr ombyggnad, Jämfört med budgetåret 1986/87 
ökade det totala beloppet med nära 2 miljarder kr. Hela ökningen avsåg 
beslut om län för nybyggnad, medan besluten om län för ombyggnad 

minskade med ca 140 milj. kr. 

Beslut om bostadslån 
Milj. kr. Kr ./lägenhet 

Budgetåret Budgetåret 

1986/87 1987/88 1986/87 1987/88 

Preliminära beslut 
Nybyggnad 

flerbostadshus 4079 4 881 185 600 182 700 
grupphus 1557 2485 185 800 204100 

Ombyggnad 
flerbostadshus 3463 3 227 85900 85900 

SmJhus med ett beslut 
Nybyggnad 1321 1696 167100 178 300 
Ombyggnad 310 408 63400 69 300 

Slutliga beslul 
Nybyggnad 

flerbostadshus 3164 2552 170500 168 600 
grupphus 1066 1273 170 800 177 600 

Ombyggnad 
flerbostadshus 2733 2941 81 700 82600 

Skillnaden i genomsnittsbelopp mellan olika hustyper beror bl. a. på 

olikheter i länevillkor, lägenhetsstorlekar och - beträffande ombyggnad -

åtgärdernas omfattrting. För flerbostadshusen gäller dessutom att den del av 

länen som avser lokaler har fördelats på bostäderna 

Beslut om ldn till barnfamiljer för förvärv av egnahem lämnades till ett 
belopp av 510 milj. kr. för sammanlagt 4 915 lägenheter. 

Besluten om lån för förvärv frdn staten av bostads/artigheter omfattade 
19,2 milj. kr. under budgetåret 1987/88, jämfört med 14,4 milj. kr. 
föregående budgetår. 

Prop. 1988/89: 100 

Bil. 13 

21 



Gatukostnads/ån beviljades med 2,4 milj. kr. för 66 små.hus under Prop. 1988/89: 100 
budgetåret 1987/88. Under budgetåret 1986/87 beviljades 2 milj. kr. för 54 Bil. 13 
småhus. 

Bostadslån för handikappanpassning av bostäder enligt ombyggnadslåne
förordningen (bostadsanpassningslån) beviljades med 13,8 milj. kr. under 

budgetåret 1987 /88, jämfört med 10,3 milj. kr. föregå.ende budgetår. 
Plan- och bostadsverket be.räknar i sin anslagsframställning följande utbe

talningar av lån som skall finansieras av SBAB under budgetåren 1988/89 

och 1989/90. 

Nybyggnadslån 
Om byggnadslån 
Förvärv slån 
Gatukostnadslån 
Särskilda lokallån 
Bostadsanpassningslån 
Totalt 

Milj. kr. budgetåret 
1988/89 1989/90 

7350 
4600 

520 

15 
12 500 

9400 
4400 

520 

15 
14 500 

Vissa villkor för bostadslån, m. m. 

Överlåtelser av allmännyttigt ägda bostadshus 

Om en länsbostadsnämnd medger att ett bostadslån får övertas, lämnas även 
räntebidrag eller räntelån till den som har förvärvat fastigheten eller tomt
rätten. Numera gäller dock att om bostadslånet avser ett hus som har förvär
vats från ett allmännyttigt bostadsföretag eller en kommun, lämnas ränte
bidrag eller räntelån dock endast om regeringen medger det (prop. 
1986/87: 168, BoU 1987/88: 3, rskr. 94). 

Regeringen hart. o. m utgången av år 1988 bifallit fem ansökningar om 
så.dant medgivande. Tre av dessa ansökningar har gällt överlåtelser mellan en 
kommun och ett allmännyttigt bostadsföretag eller mellan så.dana företag. En 
ansökan har gällt överlåtelsen till en bostadsrättsförening av en byggnad utan 

lägenheter men med bostadskomplcment. En har gällt överlåtelsen av ett 

småhusområde på ca 100 småhus till en bostadsrättsförening. I det fallet var 

husen från början avsedda att upplåtas med äganderätt. 
Tre ansökningar har avslagits. Dessa ansökningar har avsett överlåtelser 

av sammantaget ca 1 600 lägenheter till privata företag och ett 40-tal lägen

heter till en bostadsrättsförening. 

Jag avser att i annat sammanhang återkomma med den av riksdagen 
be.gärda redovisningen av regeringens tillämpning av de ändrade bestämmel

serna. 
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Markvillkoret vid bostadslånför vissa egnahem 

Markvillkoret i samband med den statliga bostadsfinansieringen innebär att 

bostadslån och räntebidrag för ny- och ombyggnad pä mark som inte har 

förvärvats från kommunen lämnas bara om kommunen medger det. Syftet 

med villkoret är att kommunen skall ha möjlighet att ställa de krav pä projek

ten som behövs för att främja kommunens mäl för bostadsförsörjningen. 

Bestämmelser om markvillkoret finns i nybyggnadslåneförordningen för 

bostäder (1986: 692) och ombyggnadsläneförordningen för bostäder 

(1986: 693). 

I fräga om bostadslån och räntebidrag för ny- och ombyggnad av smähus 

som skall bebos av lånesökanden gäller markvillkoret bara om sökandens 

markförvärv är förenat med villkor som binder sökanden till en viss bygg

intressent vid upphandling av material eller byggnadsarbete, s. k. kopplade 

avtal. Undantag från markvillkoret i dessa fall har medgivits av riksdagen vid 

flera tillfällen sedan år 1981. Senast medgavs undantag för tiden den I juli 

1987 - den 30 juni 1989 (prop. 1986/87: 67, BoU 20, rskr. 248). Som 

skäl för detta medgivande - liksom för de tidigare - anfördes ett ansträngt 

sysselsätmingsläge inom trähusindustrin och läg efterfrägan pä nybyggda 

smähus. 

Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund har hemställt att undantaget från 

markvillkoret förlängs. Förbundet har därvid lämnat uppgifter som tyder pä 

att trähusföretagen har betydande egna markreserver och att en avsevärd 

andel av husen levereras till företagens egna tomter. Med hänvisning till 

bl. a. dessa uppgifter anförs från förbundet att smähusproduktionen kommer 

att dämpas och att trähusföretagen får problem om undantaget från markvill

koret inte förlängs. 

För egen del vill jag anföra följande. Efterfrägan pä nybyggda smähus 

har ökat. Under de senaste åren har ocksä produktionen av låntagarbyggda 

egnahem ökat. Antalet beviljade lån för sådana smähus ökade till 7 904 

budgetåret 1986/87 och till 9 512 budgetåret 1987 /88. Numera är sysselsätt

ningen god inom trähusindustrin. 

Den ökade efterfrågan på nybyggda smähus och den ökade produktionen 

av låntagarbyggda egnahem väntas bestå. Syssclsätmingen inon:i trähus

industrin bör därför också fortsättningsvis vara god. 

De tidigare angivna skälen för dispens från markvillkoret gäller därmed 

inte längre. Jag anser därför att undantaget frän markvillkoret i fräga om 

smähus som skall bebos av lånesökanden bör upphöra. Det är enligt min 

mening angeläget att kommunerna har möjligheten att motverka kopplade 

avtal. Sädana avtal är negativa från konkurrens- och prissynpunkt. De 

begränsar ocksä hushällens valmöjligheter. 

För att trähusföretagen skall ges möjlighet att anpassa sitt markinnehav till 

de ändrade förhällandena förordar jag emellertid att undantaget från mark

villkoret i fräga om smähus som skall bebos av lånesökanden förlängs med 

ett år, räknat från den 30 juni 1989. Efter denna förlängning bör markvill

koret gälla i de fall lånesökandens markförvärv är förenat med villkor om 
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viss huslcverans eller vissa byggnadsarbeten. Det bör också redan nu slås 

fast att någon ytterligare förlängning av undantaget inte kommer att göras 

efter utgången av juni 1990. 

Konsumentskydd vid nybyggnad av egnahem 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1983/84: 41, BoU 8, rskr. 64) 

beslutade regeringen nyligen att alla egnahem som byggs med stöd av statligt 

subventionerade bostadslån efter den 1 juli 1989 skall ha ett tioårigt kon

sumentskydd. Skyddet skall omfatta en produktionsgaranti och en utfästelse 
att avhjälpa väsentliga skador på huset orsakade av sådana fel eller brister i 
konstruktion, utförande eller material som upptäcks efter garantitidens utgång 

till dess att tio år har gått, räknat från slutbesiktningen. 

Sedan fyra år måste säljarbyggda egnahem ha ett sådant tioårigt skydd för 

att lån och räntebidrag för nybyggnad skall lämnas. Regeringsbeslutet inne
bär att detta krav nu även ställs för låntagarbyggda egnahem. Kravet gäller 
även för det fall att huset byggs av flera entreprenörer och ansvaret således är 

delat. I dessa fall skall skyddet omfatta alla deltagande entreprenörers arbe

ten. Skyddet skall däremot inte omfatta sådana arbeten som husägaren utför 

själv eller som han inte kan visa upp avtal på. 

Garantin skall vara betryggande. Det innebär bl.a. att garantin skall vara 

utfärdad av företag eller organisation som inte själv är säljare, husleverantör 
eller entreprenör. Det innebär också att garantigivaren skall ha sina åtaganden 

återförsäkrade i skälig omfattning. 
Produktionsgarantin skall täcka alla merkostnader som uppstår till följd av 

att kontrakterade arbeten avbryts därför att leverantören/entreprenören går i 
konkurs eller kommer på obestånd. Kostnader till följd av att färdigställandet 
blir försenat omfattas dock inte av garantin. 

Ansvarsutfästelsen får förenas med en självrisk om högst ett halvt bas
belopp för varje skada. Har självrisk erlagts för viss skada och uppstår här
efter ytterligare skador som tekniskt sammanhänger med samma fel eller 

brist, får dock ny självrisk inte tas ut. 

Husägaren skall också vara tillförsäkrad en rätt att få sina anspråk enligt 

garantin prövade av en särskild skadenämnd där det ingår företrädare för 

konsumenterna. 

Direktverkande el för uppvärmning 

Regeringen uppdrog den 14 juli 1988 åt plan- och bostadsverket att lämna 

förslag till åtgärder som motverkar långsiktiga bindningar till system för 

uppvärmning med direktverkande el. 

Bakgrunden till uppdraget är att de nybyggnadsregler som träder i kraft 

och får tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1989 innehåller sådana höjda krav 
på energihushållning i alla nya byggnader att de i huvudsak motsvarar de 
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särskilda krav som sedan tidigare ställs på sådana energisnåla hus som får ha 
direktverkande elvärme. Nybyggnadsreglerna innebär alltså att alla nybyggda 
småhus i framtiden kommer att ha sådana egenskaper i fråga om energi

hushållning vilka enligt gällande bestämmelser utgör särskilda skäl för att 

medge installation av direktverkande eluppvärmning. I prop. 1987/88: 90 

om energipolitiken anförde miljö- och energiministern (sid. 50) med anled
ning av det förslag till nybyggnadsregler som då förelåg - och som senare 

har antagits av plan- och bostadsvcrket - bl. a. att detta kan leda till att 

användningen av direktverkande el åter ökar. Sådana nya bindningar måste 
enligt hennes mening förebyggas. 

Jag har erfarit att plan- och bostadsvcrket bedömer att uppdraget kan slut
föras först under hösten 1989. Jag har förståelse för att verket med hänsyn 

till arbetssituationen vid verket inte på ett uttömmande sätt har kunnat 

genomföra uppdraget på den korta tid som stått till förfogande. Det är emel

lertid angeläget att utan dröjsmål vidta åtgärder i syfte att begränsa installation 

av direktel för uppvärmning i bostäder. I avvaktan på att verket utarbetar 
förslag till de ändringar i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen 

och andra föreskrifter som fordras, förordar jag att bostadslån inte utan 

särskilda skäl lämnas för installation av direktverkande el vid nybyggnad 

eller för byte till direktverkande cl vid ombyggnad. Bestämmelser härom bör 
träda i kraft den 1 juli 1989. Det bör ankomma på plan- och bostadsverket att 

meddela närmare föreskrifter om i vilka speciella fall som bostadslån för 

installation av direktverkande el får lämnas. Jag tänker då främst på sådana 

fall där kultur- eller miljöintressen eller sociala skäl talar för att direkt

verkande cl bör få. användas eller där särskilda åtgärder vidtas för att under
lätta en framtida övergång till ett alternativt uppvärmningssystcm. 

Metoden för beräkning av låneunderlag 

Bak.grund 

Lån och räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostadshus bestäms med 
utgångspunkt i ett låneunderlag. Det skall i princip motsvara kostnaderna för 
att uppföra eller bygga om huset. 

Beräkningen av låneunderlaget för nybyggnad kan i dag ske på två olika 

sätt. Det kan beräknas med ledning av antingen ett antal på förhand bestämda 

kostnadsschabloner (schablonmetoden) eller de faktiska kostnaderna för 

projektet (s. k. produktionskostnadsanpassad belåning). 

Låneunderlag för nybyggnad beräknat enligt schablonmetoden används 

numera dels för att bestämma bostadslån och räntebidrag för nybyggnad av 

småhus som skall bebos av lånesökanden, s. k. låntagarbyggda egnahem, 

dels när räntebidrag vid nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus samt 

säljarbyggda egnahem skall begränsas enligt den s. k. räntebidragstrappan 

(prop. 1985/86: 95, BoU 13, rskr. 171). 
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Metoden för schablonmässig beräkning av markkostnader i Iånellllderlaget 

har nyligen ändrats (prop. 1987/88: 48, BoU 6, rskr. 95). I propositionen 

togs även upp frågan om vissa ändringar i schablonmetoden för beräkning av 

byggkostnader i låneunderlaget. En arbetsgrupp inom regeringskansliet 

avlämnade år 1987 departementspromemorian (Ds 1987: 3) Förenklade 

metoder att berä1rna låneunderlag och räntebidragsunderlag för bostäder. Ar

betsgruppens förslag till ny metod att beräkna byggkostnader och bygg

herrekostnader mötte mycket blandade reaktioner vid remissbehandlingen. 
Enligt föredragande statsrådet borde ett beslut om förändring av det nu

varande systemet i denna del bygga på ett förslag som i varje fall från tek
niska utgångspunkter mer allmänt kunde godtas. Företrädare för berörda 

myndigheter, byggherrar och byggare inbjöds att följa den fortsatta behand

lingen av ärendet inom bostadsdepartementet. Detta arbete är nu avslutat. I 
enlighet med vad som anfördes i prop. 1987/88: 48 återkommer jag nu med 

en redovisning för de överväganden och beslut som beredningen bör föran
leda. 

Föredragandens överväganden 

Enligt den gällande metoden beräknas byggkostnaden med utgångspunkt från 

ett grundbelopp som regeringen fastställer per lägenhet i ett hus av viss stor

lek och med visst utförande. Plan- och bostadsverket föreskriver i vad mån 
avvikelser i fråga om storlek och utförande skall föranleda ökning eller 

minskning av grundbeloppet. Till grundbeloppct får tillägg göras för en rad 

olika ändamål. Beloppen fastställs av verket. Regeringens bestämmelser om 
grundbelopp och tillägg till grundbelopp finns i 4 och 5 §§ förordningen 
(1978: 384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. 

För att anpassa låneunderlaget till hus med olika storlek och utförande 

omformar plan- och bostadsverket grundbeloppet till ett antal kostnads
schabloner för area, tak, yttervägg, trappor, lägenhet, m. m. Till detta kom
mer kostnadsschabloner för tilläggen till grundbeloppen. Totalt finns ca 175 
schabloner. En redogörelse för gällande metod har lämnats riksdagen i prop. 

1987/88:48 (bil. I). 
Kritik har riktats mot gällande metod för att den är komplicerad och svår

tillgänglig samt för att den motverkar teknisk utveckling. Det grundläggande 

syftet för översynsarbetet inom bostadsdepartementet har varit att åstad

komma en schablonmetod som är enklare att använda och som stöder de 

strävanden i fråga om byggnaders utformning som uttrycks i plan- och 

bygglagen (1987: 10) och de nybyggnadsföreskrifter som plan- och 

bostadsverket nyligen har fastställt. I nybyggnadsföreskrifterna ställs i första 

hand funktionskrav på byggnaders egenskaper. Därigenom främjas teknisk 

utveckling inom byggandet. I en del fall anger visserligen verket att ett funk

tionskrav är uppfyllt om vissa lösningar används, men detta avses endast 

underlätta tillämpningen av föreskrifterna och utesluter inte andra lösningar. 
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ÖVersynsarbetet har resulterat i följande. För att uppnå en anpassning till 

de nu berörda föreskrifterna bör själva utgångspunkten för schablonmetcxlen 

ändras. I stället för att bestämma schablonbeloppen för olika byggnadsdelar 

och utrustningsdetaljer utifrån kostnaderna för ett enda hus av viss storlek 

och visst utförande bör som utgångspunkt tas beräknade kostnader för ett 

antal olika hus som utförs i överensstämmelse med nybyggnadsföreskrif

terna. Samtidigt kan antalet schablonbelopp minskas väsentligt. Tanken är 

vidare att schablonbeloppen skall presenteras i form av ens. k. baskalkyl. 

Med hjälp av vissa ytterligare belopp för större ytor, bättre utförande i fråga 

om yttertak. fasader och grundläggning, åtgärder för lägre energiförbrukning 

eller minskade kostnader för drift och underhåll, högre lägenhetsstandard och 

särskilt kostnadskrävande utformning av hus och miljö, m. m. uppnås en 

gcxl följsamhet till de faktiska skillnaderna i prcxluktionskostnader mellan hus 

med olika utformning och utförande. I samarbete med berörda myndigheter, 

byggherrar och byggentreprenörer har det försöksvis utarbetats och prövats 

ett antal baskalkyler. Jämförande tester visar att det inom ramen av 30-40 

värdebärare går att åstadkomma en bättre anpassning till faktiska kostnader 

för byggnader av olika utformning än vad som följer av den nuvarande 

beräkningsmetcxlen. 

Jag anser mot bakgrund av det anförda att det nu finns förutsättningar för 

att övergå till en schablonmetcxl där beräkningen görs med ledning av belopp 

fastställda i särskilda baskalkyler med utgångspunkt frän kostnaderna för att 

uppföra hus med en standard som utgår frän de grundläggande kraven i de 

nybyggnadsföreskrifter som utfärdas med stöd av plan- och bygglagstift

ningen. Det torde ankomma på regeringen att besluta om ändring av den nu

varande schablonmetoden i här berörda hänseenden och att meddela bestäm

melser härom. För sammanhangets skull vill jag dock anmäla följande. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att ändra bestämmel

serna för beräkning av låneunderlag och pantvärde vid nybyggnad så att ut
gångspunkten för beräkningen blir beloppen i en baskalkyl som plan- och 

bostadsverket fastställer. Av bestämmelserna bör framgå att kalkylen skall 

bestämmas så att den motsvarar beräknade kostnaderna för att uppföra hus 

med en standard som utgår frän de grundläggande kraven i nybyggnads

föreskriftema. Vidare bör framgå att särskilda belopp skall fastställas för 

vissa åtgärder och ändamål, utöver vad som följer av nybyggnads

föreskrifterna. Även dessa belopp bör fastställas av plan- och bostadsverket. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att myndighetsföreskrifter av detta slag 

skall underställas regeringen för prövning enligt begränsningsförordningen 

(1987: 1347). 
De nya schablonbelopp som verket skall fastställa bör av praktiska skäl 

beräknas med ledning av de faktiska kostnadsnivåer som gäller i dag. Detta 

medför att läneunderlagsnivån generellt höjs i förhållande till vad som följer 

av den nuvarande metcxlen. Effekterna av denna nivåhöjning bör neutrali

seras så att omläggningen inte i sig leder till ökade räntesubventioner totalt 

sett, vilket annars skulle bli följden. Det bör lämpligen göras genom att 
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swnman av beloppen enligt baskalkyl och tilläggsbelopp justeras ned likfor

migt för alla projekt. 

När det gäller kostnadsschabloner för vissa åtgärder och ändamål bör 
plan- och bostadsverket, i likhet med vad som gäller för nybyggnadsföre

skrifterna, i sina föreskrifter begränsa sig till att ange belopp för vanliga lös

ningar utan att för den skull andra lösningar är uteslutna. För lösningar som 

inte anges i verkets föreskrifter bör länsbostadsnämndema få bestämma 

låneunderlag efter sedvanlig kostnadsprövning. För dessa fall bör dock 

regeringen fastställa vissa maximibelopp. De åtgärder och ändamål som bör 
behandlas på det nu angivna sättet är 

- åtgärder som medför lägre energi förbrukning. 

- åtgärder som minskar kostnader för drift och underhåll, 

- ätgärder som medför högre standard pä bostadslägenheter med tillhörande 

utrymmen, 

- åtgärder som underlättar framtida ändringar av byggnaden samt 
- särskilt kostnadskrävande utformning av hus eller den yttre miljön. 

De ändringsförslag som jag här har redogjort för berör i första hand 

bestämmelserna i 4 och 5 §§förordningen om beräkning av läneunderlag 

och pantvärde för bostadslän samt plan- och bostadsverkets föreskrifter till 

dessa bestämmelser. Förslagen berör emellertid även bestämmelserna i 6 §, 

som ger verket möjlighet att för särskilt fall medge att läneunderlaget 

beräknas på annat sätt än som anges i 4 och 5 §§. Sådant medgivande kan 

lämnas om det finns särskilda skäl med hänsyn till huset utformning och 

storlek. Som har framgätt av det föregående kommer den omarbetade 
schablonmetoden att fänga upp även sådana kostnader som beror på sär
präglad utformning eller storlek. Den särskilda regeln i 6 § blir därmed 
överflödig. Om mina förslag i övrigt godtas, bör denna regel således upp
hävas. 

De av mig redovisade ändringarna bör genomföras snarast möjligt. Enligt 
vad jag har erfarit räknar plan- och bostadsverket med att vara klar med det 
erforderliga kalkylarbetet senast under första halvåret 1989. Jag bedömer 
därför att nya, regler för beräkning av läneunderlaget kan träda i kraft vid 

halvårsskiftet samma år. Med hänsyn till pågående projekt bör dock den 

nuvarande metoden få tillämpas ytterligare en tid, om länesökanden begär 

det. Den som ansöker om län inom ett år frän den dag de nya bestämmelserna 

har trätt i kraft bör ges rätt att väl ja den äldre metoden. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen att att godkänna vad jag har förordat i fråga om 

1. markvillkoret vid bostadslän för vissa egnahem 

2. bostadslän vid installation av direktverkande el för uppvärmning. 
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Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av 

vad jag har anfört i fråga om beräkningen av låneunderlag för nybyggnad av 

bostäder. 

B 1. Plan- och bostadsverket 

1987/88 Utgiftl 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

110 371226 
130 200 0002 
111684 000 

1 Anslagen Bostadsstyrelsen och Statens planverk. 
2 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 565 000 kr. inte ställts till plan- och 
bostadsverkets disposition till följd av tillärnpandet av en utgiftsram. 

Plan- och bostadsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om 

bostadsförsörjning och bostadsmarknad, byggande och stadsmiljö samt 

fysisk planering och hushållning med naturresurser. Verket är också chefs

myndighet för länsbostadsnärnndema. Därutöver handlägger verket det stat

liga stödet till allmänna samlingslokaler m. m. 

Plan- och bostadsverket leds av en styrelse med nio ledamöter. Chef för 

plan- och bostadsverket är en generaldirektör. Inom verket finns sex avdel

ningar, nämligen bostadsmarknadsavdelningen, plan- och naturresurs

avdelningen, stadsmiljöavdelningen, byggavdelningen, förvaltningsavdel

ningen och administrativa avdelningen. Inom verket finns vidare ett verks

sekretariat, en typgodkännandeenhet och en tjänsteexportenhet. Ärenden om 

allmänna samlingslokaler handläggs inom verket av en samlingslokalde

legation. Till verket finns slutligen knutna ett stadsmiljöråd och ytterligare 

fyra rådgivande organ, nämligen bostadsmarknadsrådet, rådet för samhälls
planering, byggrådet och konstruktionsrådct. 

Plan- och bostadsverket 

I sin anslagsframställning anför plan- och bostadsverket bl. a. följande. 

En av utgångspunkterna för den kommitte som hade att utarbeta förslag 

till det nya plan- och bostadsverkets inriktning och organisation var att om

organisationen skulle syfta till en omprövning och rationalisering av den 

etablerade verksamheten inom plan- och bostadssektom. Kommittens förslag 

skulle syfta till att bilda en organisation som skulle komma att bestå under 

överblickbar tid. 

I propositionen (1987/88:37) om ett nytt plan- och bostadsverk angavs 

därför en resursram om högst 208 ärsarbetskrafter exklusive låneförvaltning, 

typgodkännande, tjänsteexport, telefonservice och lokalvärd (BoU 7, rskr. 

106). För motsvarande verksamheter användes tidigare 271 ärsarbetskrafter 

inom planverket och bostadsstyrelscn. 
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Riksdagen har vidare beslutat om förändringar i läneförvaltningens orga

nisation (prop. 1987/88:115, BoU 16, rskr. 273). Ändringen, som skall ske 

senast den 1 juli 1989, innebär att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag 

(SBAB) övertar ansvaret för förvaltningen av anslagsfinansierade bostads

län, medan plan- och bostadsverket skall ansvara för bidragsförvaltningen. 

Under innevarande budgetår ansvarar plan- och bostadsverket som tidigare 

för den centrala administrationen av såväl lån som bidrag. Inom verkets för

valtningsavdelning har under innevarande budgetår avdelats 41 årsarbets

krafter för denna verksamhet. Till stöd för verksamheten används det centrala 

datorstöd som utvecklats inom ramen för bostadsstyrelsens VDS-projekt. 

Detta system har tagits i full drift i och med den läneavisering som 

genomförts i december 1988. Den försening med ca ett halvt år som det 

innebär i förhållande till de ursprungliga planerna, påverkar möjligheterna att 

bedöma förvaltningsavdelningens resursbehov och kostnaderna för datadrift 

efter den 1 juli 1989. I avvaktan på att dessa kostnader slutgiltigt kan bedö

mas, bör förvaltningsavdelningens resurser under nästa budgetår få ligga 

kvar på oförändrad nivå i förhållande till budgetåret 1988/89. 

Med hänsyn till de rationaliseringar som ägt rum i samband med plan- och 

bostadsverkets bildande och att verket helt nyligen påbörjat sin verksamhet, 

har verket utgått frän att någon ytterligare nedskärning av förvaltningskost

nadsanslaget för närvarande inte är aktuell. 

Den 1 juli 1988 - när det nya verket bildades - hade drygt 150 av de 

tidigare anställda vid bostadsstyrelsen och planverket sökt och erhållit tjänster 

i det nya verket. Därutöver fanns ett 100-tal som har rätt att behålla sina 

gamla tjänster t.o.m den 30 juni 1989 i enlighet med gällande avtal. 

Av plan- och bostadsverkets tjänster är således mänga obesatta. Ett 30-tal 
konsulter och extraanställda har engagerats för att hålla verksamheten uppe. 

Ett omfattande rekryteringsarbete pä.går för närvarande. Enligt verkets 

bedömningar förväntas högst ett 30-tal av de tidigare anställda följa med vid 

verkets flyttning till Karlskrona. 

Bl. a. mot denna bakgrund föreslår plan- och bostadsverket följande: 

1. Huvudförslaget tillämpas inte för plan- och bostadsverket under bud

getåret 1989/90. 

2 Medlen för övriga förvaltningskostnadcr ökas med 18 850 000 kr. 

för ökade kostnader för omvärldskontaktcr m. m. efter omlokaliseringen till 

Karlskrona. 

3. Medel tilldelas för portokostnader i enlighet med postverkets beräk

ning. 

4. Anslaget minskas med 402 000 kr. som avser konferens- och utbild

ningsverksamhet. Medlen förs över till anslaget B 2. Länsbostadsnämn

derna. 

5. Anslaget ökas med 6 500 000 kr. för information och utbildning. 

Medlen förs över frän anslaget B 18. Information och utbildning m. m. 
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6. Outnyttjade medel som avser engångsanvisningar under budgetåret 
1988/89 för ADB-investeringar och omlokaliseringskostnader får användas 

även under budgetåret 1989/90. 

7. För budgetåret 1989/90 görs därutöver en engångsanvisning av ytter

ligare 26 390 000 kr. för omlokaliseringskostnader. 

8. Den rörliga krediten hos riksgäldskontoret för plan- och bostadsverkets 
typgodkännandeverksamhet höjs till 800 000 kr. 

9. Den rörliga krediten hos riksgäldskontoret för tjänsteexportverksam

heten ökas till 1 milj. kr. 
10. VA-nämnden frigörs från sin organisatoriska koppling till plan- och 

bostadsverket. 

Anslagsöversikt 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/C)O 
Föredraganden 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 83 300 0001 + 11 392000 

(därav lönekostnader) 53 856 000 + 2 542000 
Lokalkostnader, förslagsvis 10450000 3 610000 
Blanketter, förslagsvis 4 200000 ± 0 
Omställningskostnader,förs/agsvis + 1000000 
Engångsanvisning 30050000 - 24 250000 
Tjänstecxportverksamheten I 000 ± 0 
Typgodkännandeverksamheten 1000 ± 0 
Statens V A-närnnd 3 048 000 3 048 000 

Summa utgifter 131050000 - 18 516 000 

Inkomster 
Publikationer 850000 ± 0 

Nettoutgift 130 200 000 - 18 516 000 

1 Av angivet belopp har 565 000 kr. inte ställts till plan- och bostadsverkets 
disposition till följd av tillärnpandet av en utgiftsrarn. 

Föredragandens överväganden 

Vid sin anmälan av prop. 1987/88: 37 om ett nytt plan- och bostadsverk 

konstaterade dåvarande chefen för bostadsdepartementet att det var viktigt 

och nödvändigt att vid omorganisationen rikta in sig på att bilda en organisa

tion som kan bestå under den tid som kan överblicka~. Han beräknade därvid 

resurserna för den nya organisationen till på sikt 208 årsarbetskrafter, exkl. 

låneförvaltning, uppdragsverksarnhet m. m. 

Med hänsyn härtill förordar jag att undantag görs från huvudförslagets 

krav på nedskärning av kostnaderna med 2 % för budgetåret 1989/90. 

Vid min beräkning av medlen till förvaltningskostnader har jag beaktat att 

portokostnadema ökar till följd av att plan- och bostadsverkets tjänstebrevs-
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rätt dras in den 1 juli 1989. Samtidigt har 92 000 kr. förts bort frän anslaget 
med anledning av att organisationen med redovisningscentralen upplöses Ufr. 
prop. 1988/89:100 bil. 2 p. 4). 

Plan- och bostadsverkets begäran att medel till kostnader för konferens
och utbildningsverksamhet förs över frän anslaget B 18. Information och 
utbildning m. m. kan jag inte tillstyrka. 

För verkets ökade kostnader för resor, telefon m. m. efter omlokalise
ringen till Karlskrona samt för ökade kostnader för ADB-driften beräknar jag 
ytterligare 3,5 milj. kr. utöver vad som tidigare beräknats. 

Jag har vid min beräkning av lokalkostnaderna utgått frän verkets lokal
kostnader i Karlskrona. Lokalkostnaderna för verkets nuvarande lokaler i 
Stockholm föreslås fr. o. m. den 1 juli 1989 inte längre belasta plan- och 
bostadsverkets anslag, trots att verket under en övergängsperiod kommer att 
disponera delar av dessa lokaler.. 

Anslaget för budgetåret 1989/90 bör få överskridas med ett belopp som 
motsvarar sådana utgifter för utrustning och andra förberedelser för etable
ringen i Karlskrona för vilka medel har anvisats i form av ett engångsbelopp 
under innevarande budgetår men som inte hunnit verkställas under budget
året. 

Härutöver bör för anskaffning av tcleutrustning och för flyttkostnader 
anvisas ett ytterligare engångsbelopp om 5,8 milj. kr. 

Kostnader för omstationering avser sådana förmåner som är reglerade i 
avtal och andra bestämmelser. Den totala kostnaden för sådana förmåner kan 
inte beräknas nu, på grund av osäkerheten om hur många personer som kan 

komma att omfattas. Samma gäller i fråga om kostnaderna för viss personal i 
Stockholm som även efter den 30 juni 1989 är knuten till verket. Det gäJler 
dels dem som fortfarande har kvar sina tjänster i de båda tidigare verken, dels 
dem som har anställts i verket för låneförvaltningen men inte följer med till 
Karlskrona. Jag föreslår att medel för dessa ändamål anvisas under en sär
skild förslagsvis betecknad anslagspost om 1 milj. kr. 

Plan- och bostadsvcrkets begäran om engångsanvisningar härutöver för 
omlokaliseringen kan jag inte tillstyrka. 

Verket har för sin typgodkännandeverksamhet en rörlig kredit hos riks
gäldskontoret om 500 000 kr. Jag tillstyrker verkets förslag att den höjs till 
800 000 kr. När det gäller tjänsteexporten bedömer jag däremot att den rör

liga kredit om 500 000 kr. som verket nu disponerar är tillräcklig. Jag kan 
därför inte tillstyrka plan- och bostadsverkets förslag i denna del. 

Mot denna bakgrund och med hänvisning till sammanställningen beräknar 

jag mcdelsbchovet under budgetåret 1989/90 till sammanlagt 
111 684 000 kr. 

Medel för statens va-nämnd har innevarande budgetår anvisats under 

plan- och bostadsvcrkets anslag och tidigare under statens planverks anslag. 
I och med att plan- och bostadsverkct flyttar till Karlskrona upphör den 
administrativa samordningen mellan nämnden och verket. Det finns därför 
inte längre skäl att anvisa medel till nämndens verksamhet under plan- och 
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bostadsvcrkcts anslag. Jag återkommer i det följande till frågan om medel för Prop. 1988/89: 100 
statens va-nämnd. Bil. 13 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Plan- och bostadsverket för budgetåret 1989/90 anvisa ett för
slagsanslag på 111 684 000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämnderna 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

66 857 422 
61 834 0001 
65 292000 

1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 813 000 kr. inte ställts till myndigheternas 
förfogande till följd av tillämpandct av en utgiftsram. 

Länsbostadsnämnder finns i alla län utom Gotlands län. Nämnden är 
länsmyndighet för den statliga verksamheten för au främja bostadsförsörj
ningen. I Gotlands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen. I 
Norrbottens län är länsbostadsnämndcn sedan den 1 juli 1986 inordnad i 
länsstyrelsen som ett led i försöksverksamheten med samordnad länsförvalt
ning. 

Plan- och bostadsverket 

Arbetsvolymen 

Länsbostadsnämndemas arbetssituation har under det senaste året varit pres
sad, beroende på att andelen komplicerade låne- och bidragsansökningar har 

vuxit, samtidigt som handläggarna har blivit färre och personalomsättningen 
ökat. Under budgetåret 1987/88 har antalet låne- och bidragsansökningar 
ökat med ca 6 %, liksom antalet oavslutade ärenden. Ökningen avser 
huvudsakligen småhusärenden. Den totala ärendetillströmningen beträffande 

flcrbostadshus har däremot minskat något. 

Enligt nämndernas bedömning förväntas antalet låne- och bidragsansök
ningar öka ytterligare under kommande år. 

Antalet administrativa ärenden minskade under budgetåret 1987 /88, främst 

i fråga om förtida inlösen av lån. Samtidigt har dock det administrativa arbe
tet 'ökat under omläggningen till ett nytt centralt datasystem. 
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Resursbehovet 

Arbetet vid nämnderna kommer i hög grad att påverkas av förändringarna i 
låneförvaltningen och av utbyggnaden av regionalt datorstöd. En tillfällig 
resursförstärkning krävs under budgetåret 1989/90 för att klara den ordinarie 
verksamheten. 

Med hänsyn till den osäkerhet som för närvarande råder beträffande stor
leken av den ersättning som SBAB skall erlägga till nämnderna för deras 
förvaltning av SBAB:s lån, har kostnaderna för nämndernas personal och 
övriga kostnader exkl. ADB-utrustning beräknats brutto. På grund av den 

förestående uppdelningen mellan plan- och bostadsverkets och SBAB:s 
verksamheter har anslagsbehovet inte heller kunnat beräknas för längre tid än 

ett år. 
Plan- och bostadsverket föreslår sammanfattningsvis följande 

(verksamheten vid bostadsenheten i Norrbottens län omfattas inte av verkets 
förslag): 

1. Huvudförslaget tillämpas inte för nämnderna. 
2. Resursramen för förvaltningskostnader läggs fast för endast ett år. 
3. Engångsanvisningar görs med 5 milj. kr. för tillfälliga personalför

stärkningar och med 1 150 000 kr. för basutrustning i verksamheten. 
4. För utbildnings- och konferensverksamhet förs 402 000 kr. över från 

anslaget B 1. Plan- och bostadsverket. 
5. För nämndernas informationsverksamhet och driftkostnader förs 

1500000 kr. över från anslaget B 18. Information och utbildning m.m. 

Anslagsöversikt 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 
Föredraganden 

Personal 459 9 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 88 824000' + 3 920000 

(därav lönekostnader) 80 567 ooo2 + 4465 000 
Lokalkostnader, förslagsvis 13 510 ()()()3 + 38 000 
Engångsanvisning 500000 ± 0 

Summa utgifter 102 834000 + 3 958 000 

Inkomster 
Administrationsavgifter 12000000 + 4 500000 
Aviseringsavgifter 28 000000 - 4000000 
Krav- och pAminnelseavgifter 1000000 ± 0 

Summa inkomster 41000000 + 500000 

Nettoutgift 61 834 000 +3 458 000 

1 Av angivet belopp har 813 000 kr. inte ställts till myndigheternas förfogande till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. Länsstyrelsen i Norrbottens län disponerar 
4 079 000 kr. 
2 Därav länsstyrelsen i Norrbottens län 3 801 000 kr. 
3 Därav länsstyrelsen i Norrbottens län 705 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Behovet av medel för länsbostadsnämndema under detta anslag kommer att 
påverkas av hur kostnaderna för låneförvaltningen fördelas mellan staten och 

SBAB. Avtal har ännu inte träffats i denna del. 
Jag förordar därför au medel för länsbostadsnämndemas verksamhet för 

nästa budgetår nu beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag. Jag har i mina 
beräkningar beaktat även medelsbehovet för bostadsenheten vid länsstyrelsen 

i Norrbottens län. 

Mot denna bakgrund och med hänvisning till sammanställningen beräknar 

jag medelsbehovet till sammanlagt 65 292 000 kr. Av detta belopp avser 

5 022 000 kr. länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 

att till läTLfbostadsnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 65 292 000 kr. 

B 3. Vissa lån till bostadsbyggande 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

56447 595 

90000000 

40000000 

Från anslaget utbetalas räntelån, hyresförlustgarantilån och återstående 

räntebärande förbättringslån samt vissa förvärvstillägg till bostadslån som har 
betalats ut före den 1 juli 1985. 

Bestämmelser om räntelån finns i räntelånekungörelsen (1967: 553). 
Räntelån lämnas för bostadshus som har uppförts eller byggts om med stöd 
av bostadslån enligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 1968, 
dock inte för hus som färdigställdes före är 1958. Räntelån lämnas dessutom 
för bostadshus som har uppförts utan statligt lån men för vilka räntebidrag 
tidigare lämnades enligt räntebidragskungörelsen (1962: 541). Räntelånen, 

som lämnas ärligen om låntagarens räntekostnader överstiger ett på visst sätt 

beräknat basräntebclopp, skrivs av omedelbart. Denna avskrivning belastar 

anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Bestämmelser om hyresförlustgarantilån finns i förordningen 

(1982: 1286) om statlig hyresförlustgaranti. Lån kan lämnas för sådana 

hyres- eller bostadsrättshus som har lämnats bidrag enligt förordningen 

(1982: 1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus. Lån lämnas med 
ett belopp som motsvarar högst 90 % av hyresförlusterna under en tid av 

högst tre är efter husets färdigställande. Lånen är ränte- och amorteringsfria i 

tre är. Amorteringstiden är i normalfallet tio är. 

Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 13 
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Långivningen för f örbättringsldn enligt förbättringslåneförordningen 

(1980: 261, upphävd 1986: 281) upphörde den 30 juni 1987. 

Bestämmelserna om förvärvstillägg finns i förordningen (1986: 694) om 

handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag . Förvärvs

tillägget lämnas i samband med överlåtelser, om den nye husägaren är berät

tigad till ett större bostadslån än överlåtaren. 

Från anslaget utbetalades t. o. m. den 30 juni 1985 sådana lån som 

numera finansieras av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Låne

skulden för lån som har betalats ut från anslaget uppgick till ca 63,3 miljar

der kr. den 30 juni 1988. 

Plan- och bostadsverket 

Anslagsberäkning 

Plan- och bostadsverket har beräknat behovet av medel under budgetåret 

1989/90 för sådana utbetalningar som skall belasta anslaget till ca 70 

milj. kr. netto. 

Återbetalningar av statliga lån 

Amorteringar och inlösen av lån till bostadsbyggandc uppgick under budget

året 1987/88 till ett belopp av 2 852 milj.kr., varav 45 milj. kr. avsåg inlösen 

i samband med eftergift av hyresförlustlån. 

Amorteringar av bostadslån som tidigare finansierats över statsbudgeten 

bedöms uppgå till ca 2 miljarder kr. under vart och ett av budgetåren 

1988/89 och 1989/90. Därtill kommer förtida inlösen av sådana bostadslån, 
vilket bedöms uppgå till ca 875 milj. kr. under vart och ett av budgetåren. 

Föredragandens överväganden 

Som jag aviserade i prop. I 988/89: 47 (bil. 4) om vissa ekonomisk-politiska 

åtgärder m.m. kommer jag att i annat sammanhang föreslå regeringen att 

under innevarande riksmöte förelägga riksdagen förslag om att räntesubven

tioner inte skall lämnas i form av räntelån och avskrivningar av sådana lån 

efter den 30 juli 1989. Det medför att anslaget , såvitt gäller räntelånen, 

belastas enbart med sådana räntelån som avser räntekostnader före denna tid

punkt. 
Jag beräknar med hänsyn härtill anslagsbehovet för nästa budgetår till 

40 milj. kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 
att till Vissa lån till bostadsbyggande för budgeläret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 40 000 000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

13 268 719 175 
15 800 000 000 
17 700 000 000 

Från anslaget betalas räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostadshus, 
för underhålls-, reparations- och energisparåtgärder i bostadshus, samt, i 

vissa fall, för förvärv av bostadshus och för gatukostnadsersättning. Från 
anslaget betalas vidare ungdomsbostadsstöd, nybyggnadsbidrag, bidrag till 

bostadskosu1ader efter ombyggnad, bidrag till hyresrabatter samt s. k. 33 §

ersättning till kommuner. Anslaget belastas också med eftergifter av räntelån. 

Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostad~hus lämnas numera enligt 

nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986: 692) resp. ombyggnads

låneförordningen för bostäder (1986: 693). Bidrag lämnas med belopp som 
motsvarar skillnaden mellan den verkliga räntekosmaden för bostadslån och 

underliggande kredit inom låneunderlaget för bostäder och en garanterad 
ränta för dessa lån. Vid ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus kan ränte
bidrag lämnas för markkosmader även om de inte ingär i låneunderlaget. Den 
garanterade räntesatsen för det första äret av lånetiden varierar, beroende på 

låntagarkategori, mellan 2,45 och 4,9 % för nybyggnadslån och tills vidare 

mellan 2,35 och 10 % för ombyggnadslån. Den garanterade räntan höjs 

årligen pä visst sätt. 
Räntebidrag lämnas också för bostadshus som under ären 1975-1986 har 

uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt bostadsfinansieringsförord
ningen (1974: 946) samt för flerbostadshus som under åren 1958-1974 
uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt bostadslånekungörelsen 
(1967: 552) eller motsvarande äldre bestänlmelser. Är huset färdigställt före 
är 1967 lämnas vanligen i stället räntelån, varvid den del av räntelånet som 
avser ränta på bostadslån och underliggande kredit omedelbart efterges. 

Bestämmelser om räntelån finns i räntelånekungörelsen (1967: 553). Ränte

bidrag och eftergift av räntelån är likvärdiga från subventionssynpunkt. 

Räntebidrag för vissa underhålls-, reparations- och energisparåtgärder 
lämnas enligt förordningen (1983: 974) om statligt räntestöd vid förbättring 

av bostadshus. Bidraget lämnas för hus med hyres- eller bostadsrätts

lägenheter. Bidraget beräknas med utgångspunkt i en schablonmässigt be

stämd kosmad för utförda åtgärder. För schablonbeskauade fastighetsägare 

grundas bidraget på hälflen av en räntesats som är 0,4 procentenheter högre 

Prop. 1988/89: 100 
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än statslåneräntan. För övriga fastighetsägare är bidraget lägre. Bidragstidens 

längd beror på åtgärdernas beräknade varaktighet. 

Enligt förordningen (1983: 40) om räntebidrag för underhållslån i vissa 

fall lämnas ett särskilt räntebidrag för underhåll till allmännyttiga bostads

företag och studcntbostadsföretag, som för år 1983 beviljades lån på den all

männa Iånemarknaden till underhåll av bostadshus. 

Räntebidrag lämnas också för vissa äldre statliga reparations- och energi

sparlån. Räntebidragen för dessa lån minskas successivt. Bestämmelserna 

finns i förordningen (1982: 644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i 

bostadshus resp. förordningen (1977: 332) om statligt stöd till energibespa

rande åtgärder i bostadshus m. m. (upphävd 1980: 334). 

Räntebidrag för lån för vissa förvärv lämnas i samband med dels för

värvsstöd vid kommunalt förköp av bostadshus i vissa kustkommuner, dels 

förvärvsstöd till vissa flerbarnsfamiljer för köp av egnahem. Räntebidraget 

beräknas på likartat sätt som för ombyggnadslån, dock med den skillnaden 

att den garanterade räntesatsen för det första året är 5,5 resp. 5,9 %. I fråga 

om förköpsstödet är räntcbidragsunderlagct begränsat till 25 % av gällande 

schablonbelopp för tomt- och grundberedning samt lägestillägg. Bestämmel

serna finns i förordningen (1984: 614) om lån för förvärv av vissa bostads

hus som har förköpts enligt förköpslagcn (1967: 868) och förordningen 

(1987: 258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem. 

Räntebidrag för gatukostnadsersättning lämnas enligt förordningen 

(1985: 352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall. Bidrag 

lämnas till egnahemsägare och beräknas på samma sätt som räntebidrag för 

ombyggnad. 

Ungdomfbostadsstöd enligt förordningen (1987: 530) om ungdoms

bostadsstöd lämnas till vissa kommuner för att öka utbudet av bostäder för 

ungdomar. Bidraget lämnas med 200 kr. per månad för varje lägenhet, som 

efter en viss tidpunkt förmedlats till ungdom av kommunen eller ett av kom

munen utsett organ. Bidrag lämnas för den tid som lägenheten hyrs ut till 

personer som är yngre än 25 år. För studentbostäder gäller särskilda regler. 

Nybyggnadsbidrag lämnas på vissa orter enligt förordningen 

(1986: 1399) om bidrag vid nybyggnad av bostäder. Bidrag lämnas för 

nybyggda hyres- och bostadsrättshus som påbörjats under slutet av år 1986 

eller under åren 1987 och 1988. Bidraget är 60 kr.fm2 för det första 

bidragsåret och 30 kr.fm2 för det andra bidragsåret, upp till ett visst högsta 

belopp per lägenhet. 

För de hyresgäster och bostadsrättshavare som bor kvar efter en ombygg

nad som skett med stöd av ombyggnadslån lämnar staten under tre år bidrag 

till bostadskostnader efter ombyggnad. Bidraget för det första året är 60 % 

av den höjda bostadskostnaden till den del höjningen överstiger 25 krJm2. 

Därefter sjunker bidraget med en tredjedel varje år. Bestämmelserna finns i 

förordningen (1986: 1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombygg

nad. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 

38 



Statsbidrag till hyresrabatter lämnas enligt förordningen (1982: 1285) om 
statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus. Bidrag lämnas till ägare av vissa 

hyres- eller bostadsrättshus som påbörjades under åren 1982-1985. Bidrag 
lämnas för en tid av fem år. 

Enligt 33 § i 1962 års bostadslånekungörelse (1962: 537, upphävd 
1967: 552) skall staten täcka 80 % av kommuners bidrag för förvaltnings
förluster i vissa hus. Utöver ersättningen för sådana förluster betalas från 
anslaget vissa engångsbidrag som regeringen har beviljat kommuner under 
förutsättning att de för framtiden avstår från sin rätt till sådan ersättning. 
Regler för engångsbidraget finns i förordningen (1984: 337) om ändrade 
bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 
33 § i 1962 års bostadslånekungörelsen. 

Under budgetåret 1988/89 har, efter beslut av regeringen, från anslaget 
även betalats ut vissa tidigare beslutade bidrag till åtgärder mot outhyrda 
lägenheter. Bidragsformen upphörde vid utgången av budgetåret 1985/86. 

Utgifterna för bidragen har tidigare belastat anslaget B 5. Åtgärder i bostads

områden med stor andel outhyrda lägenheter m.m. 

Plan- och bostadsverket 

Vintertillägg för låntagarbyggda småhus ersätts med höjd ortskoeffzcient 

I syfte att nå en jämnare säsongsfördelning av bostadsbyggandet ökas låne
underlaget med ett vintertillägg för arbeten som utförs under vintern. Till
läggets storlek beror både av i vilken del av landet som arbetet utförs, och 

under vilken del av vintern som arbetet pågår. För flerbostadshus och 
gruppbyggda småhus fastställs tillägget i det slutliga lånebeslutet. För dessa 
hus kan merkostnader till följd av byggande under vintern vidare flingas upp 
av produktionskostnadsbelåningen. För låntagarbyggda småhus beräknas 
vintertillägget utifrån den planerade tiden för påbörjandet. Inför bostadslånets 
utbetalning räknas tillägget ofta om med hänsyn till den verkliga tidpunkten 
för påbörjandet. Detta innebär extra arbete för länsbostadsnämnderna. 

Erfarenheterna från nämnderna är att tillägget har en påtagligt positiv 
effekt för sysselsättningen endast i de nordligaste länen. Plan- och bostads
verket föreslår att vintertillägget slopas. Den ökade byggkostnaden vid 
vinterbygge får i stället kompenseras genom att ortskocfficientemajusteras. 

Prövningen av uthyrning av egnahem slopas 

Vid uthyrning av egnahem är länsbostadsnämndens medgivande ett villkor 

för att bostadslånet skall vara kvar. Om uthyrningen är av permanent karak

tär, kräver nämnden för lån utbetalda före den 1 juli 1988 dessutom en 
delinlösen av lånet som motsvarar skillnaden i aktuell skuld vid en låneandel 
om 25 % resp. 22 % av låneunderlaget. 

Prop. 1988/89: 100 
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Dessa ärenden innebär mera arbete för nämnderna i ett resursläge där alla 

tänkbara besparingar i rutiner etc. måste aktualiseras. Både den inlösta delen 

av lånet och den därav föranledda minskningen av räntebidraget uppgår ofta 
till små belopp. Plan- och bostadsverkct föreslår att uthyrning av egnahem 

skall få ske utan länsbostadsnärnndens prövning och att uthyrning av egna

hem inte skall leda till krav på delinlösen av bostadslånet. 

Bidragsgivningens omfattning 

Utgifterna för räntebidrag m. m. under anslaget för budgetåret 1987/88 upp

gick till 13 268 milj. kr. Det är ca 1 150 milj. kr. mindre än under budget

året 1986/87. Minskningen beror på att räntan för bostadslån, som finansie

rats över statsbudgeten, under år 1987 var 3, 7 procentenheter lägre än under 

år 1986. 

Antalet lägenheter med räntesubventioner uppgick till ca 1 490 000 under 

det andra halvåret 1987, exkl. lägenheter med enbart energisparlån. Av det 

totala antalet lägenheter med räntesubventioner var andelen hyres- och 

bostadsrättslägenheter 79 %. 

Fr. o. m. år 1984 lämnas räntestöd för annat underhåll än Iägcnhetsun

derhåll samt för energisparåtgärder och reparationer i hyres- och bostads
rättshus. Räntestödet skall i princip motsvara skattereduktionen för en egna
hemsägare som tar upp lån för att genomföra motsvarande åtgärder. 

De godkända kostnaderna för olika bidragsändamål m. m. under de tre 
senaste budgetåren uppgår till följande belopp. 

Räntebidragsundcrlag, milj. kr. 

Budgetår Bidragstid, Underhåll Energispar- Reparationer Summa 
år åtgärder 

1985/86 10 694 781 13 1488 
20 604 939 577 2120 

Summa 1 298 1 720 590 3 608 

1986/87 10 704 463 30 1197 
20 835 l 013 585 2433 

Summa 1 539 1 476 615 3 630 

1987/88 10 696 374 27 1097 
20 733 494 433 1660 

Summa 1 429 868 460 2 757 

Ans lagsberäkning 

Plan- och bostadsverket beräknar utgifterna under anslaget till sammanlagt 15 

740 milj. kr. för budgetåret 1988/89. För budgetåret 1989/90 beräknar verket 
utgifterna till 18 200 milj. kr. 

Prop. 1988/89: 100 
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Verkets beräkningar för budgetfuet 1989/90 utgår från en ränta om 11,7 % Prop. 1988/89: 100 
för nya bostadslån och underliggande krediter, en obunden ränta på 11 % Bil. 13 

och en ränta på 11,6 % för bostadslån utbetalade före den 1 juli 1985. 

Föredragandens överväganden 

Vinlertilläggför låntagarbyggda småhus 

Merkostnader för att uppföra hus vintertid beaktas genom särskilda tilläggs

belopp i låneunderlaget för bostadslån. Beloppets storlek varierar med hän

syn till var i landet huset ligger och under vilken tid byggnadsarbetena pågår. 

Plan- och bostadsverket har föreslagit att vintertillägg för låntagarbyggda 
småhus avskaffas och kompenseras med en höjd ortskoefficient. Jag är inte 

beredd att tillstyrka detta förslag, eftersom det skulle innebära att kostnaden 
för subventioner för nyproduktionen ökar, samtidigt som stimulansen till 

säsongsutjärnning i bostadsbyggandet försvinner. 

Slopande av prövningen av uthyrningen av egnahem 

Bostadslån, och därmed även räntebidrag, kan helt eller delvis sägas upp 

bl. a. om huset används för annat ändamål än som var avsett då lånet be

viljades, såvida inte länsbostadsnämnden medger all användningen ändras. 

Plan- och bostadsverket har, åberopande arbetsbelastningen vid nämnderna, i 
fråga om uthyrning av egnahem, föreslagit att nämnderna inte längre skall 
behöva lämna medgivande till uthyrning eller pröva återbetalning av en del av 

bostadslånet. 

Förslagen skulle motverka försäljningar av egnahem som ägaren inte 
längre behöver för sitt eget boende. Till följd av de rådande förhållandena på 
bostadsmarknaden i många delar av landet kan jag därför inte tillstyrka dessa 

förslag. 

Ans lagsberäkning 

Riksdagen beslutade den 16 december 1988 (prop. 1988/89:47, FiU 10, 
rskr. 94) att de garanterade räntorna, med vissa undantag, tills vidare skall 

höjas för ombyggnadsprojekt för vilka låneansökan lämnats in efter den 26 

oktober 1988. Förstaårsräntan höjs för vissa ombyggnader av egnahem från 

4,9 % till 10 %. För sådana ombyggnader av hyres- och bostadsrättshus som 
berörs av beslutet höjs förstaårsräntan från 2,6 % till 5,25 % för 

schablonbeskattade och från 2,35 % till 5,1 % för konventionellt beskattade 

husägare. Höjningarna görs för att dämpa ombyggnadsverksamheten och 

därmed öka tillgången på byggresurser för nyproduktion av bostäder. 

Riksdagen beslutade samtidigt dels att minska subventionerna för hyres

och bostadsrättshus med 300 milj.kr. för tiden från den 1 juli 1989, dels att 
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höja den garanterade räntan med 0, 1 procentenheter vid nybyggnad av hyres

och bostadsrättshus för vilka preliminärt lånebeslut meddelas efter år 1988. 

Jag återkommer i annat sammanhang med förslag om hur besparingarna skall 
läggas ut. 

Statens utgifter för räntebidrag under budgetåren 1988/89 och 1989/90 

beräknar jag till de belopp som framgår av följande tabell. Beräkningarna för 

budgetåret 1989/90 bygger på kalkylantagandet att såväl statslåneräntan som 

räntenivån för nytillkommande bostadslån och underliggande krediter under 

år 1989 blir något lägre än vid slutet av år 1988. Räntan för bostadslån 

finansierade över statsbudgeten blir 11,45 % under år 1989. Jag har alltså 

vid anslagsberäkningen utgått från att räntenivåerna blir något lägre än vad 

plan- och bostadsverket har utgått från i sin anslagsberäkning. 

Den besparing om 300 milj. kr. som jag har nämnt i det föregående 

kommer med hänsyn till tidpunkten för besparingens genomförande att få 

halv effekt i fråga om anslaget för budgetåret 1989/90. 

Bidragsform Milj. kr. 1988/89 Milj. kr. 1989190 

Hyres-och Egna- Totah Hyres- och Egna-
bos trätt hem host.rätt hem 

Räntebidrag till hus med bostadsldn finansierade av SBAB 
Nybyggnad 3050 900 3950 4350 1250 

varav nytillskott 1150 430 1580 1540 500 

Ombyggnad m. m.1 2500 200 2700 3450 250 
varav nytillskott 815 80 895 930 60 

Förvärv av egnahem 100 100 200 
delsumma 5 550 1200 6 750 7800 1 700 

Räntebidrag till hus med äldre bostadsldn utbetalda över statsbudgeten 
Bostadslån 
Nybyggnad 4000 1600 5600 3 800 1250 
Ombyggnad m. m.1 1625 100 1 725 1450 100 
Paritetslån 625 625 550 
(i huvudsak nybyggnad) 

Räntelån 100 100 50 
(i huvudsak nybyggnad) 

delsumma 6350 1700 8 050 5 850 1350 

Räntebidrag totalt 11900 2900 14 800 13 650 3050 

Räntestöd och övriga bidrag 

Räntestöd för förbättring 
av bostadshus 550 550 750 

varav nytillskott 200 200 200 
Vissa underhållslln 10 10 5 
Ungdomsbostadsstöd 5 5 15 
Nybyggnadsbidrag 25 25 80 
Återflyttningsbidrag 15 15 45 
Bidrag till hyresrabatter 10 10 5 
33 §-ersättning 135 135 100 
delsumma 750 750 1000 
Hela anslaget 12650 2900 15 550 14 650 3050 

1 inkl. lin för energisparande, soprum m. m. 

Prop. 1988/89: 100 
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5 600 
2040 
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990 

200 
9 500 

5050 
1550 

550 

50 

7 200 
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750 
200 

5 
15 
80 
45 

5 
100 
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Förändringen av räntebidragen för ny- och ombyggnad framgår närmare av 
följande tabell. 

Milj. kr. 1988/89 Milj. kr. 1989/1)0 

Hyres-och Egna- Totalt Hyres-och Egna-
bost.rält hem bost.rätt hem 

Tillskott nybyggnad + 1150 + 430 + 1580 + 1540 + 500 
Tillskon ombyggnad + 815 + 80 + 895 + 930 + 60 
Tillskott förvärvslån 0 + 100 + 100 0 + 100 
Årlig upptrappning 400 - 370 770 415 390 
Extra upptrappning 20 - 160 180 150 0 
Ränteändring bostadslån + 610 + 275 + 885 80 35 
Ränteändring bottenlån - 100 - 60 160 0 30 
Amorteringar 75 - 45 120 75 55 

Netto + 1980 + 250 + 2230 + 1750 + 150 

Jag beräknar således utgifterna för budgetåret 1988/89 till 15 550 
milj. kr. För budgetåret har anvisats ett anslag på 15 800 milj. kr. Anslags

beräkningen i föregående budgetproposition utgick bl. a. från antagandet att 

räntorna skulle bli högre än vad de faktiskt har blivit. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1989/90 beräknar jag till 17 700 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Räntebidrag m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 17 700 000 000 kr. 

B 5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda 
lägenheter m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

60 596 129 

80 000 000 
80000000 

Från anslaget betalas bidrag enligt förordningen ( 1986: 286) om stats

bidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden (förnyelsebidrag). För

nyelsebidrag lämnas av plan- och bostadsverket till kostnader för sådana 

åtgärder i områden med flerbostadshus som syftar till att minska antalet out

hyrda lägenheter och förbättra den sociala miljön i områden med stora uthyr-

' ningssvårigheter eller stora sociala problem. Bidrag lämnas endast till all

männyttiga bostadsföretag. Som förutsättning för bidrag gäller att bostads

företaget och kommunen tillsammans har utarbetat ett ätgärdsprogram för 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 

Totalt 

+ 2040 
+ 990 
+ 100 

805 
150 
115 
30 

130 

+ 1900 

43 



området, att kommunen lämnar ett bidrag som minst motsvarar hälften av 

statens bidrag samt att avtal har träffats om boinflytande och decentraliserad 
förvaltning. Riksdagen fastställer för varje budgetår en ram för beslut om 
förnyelsebidrag. 

Anslaget belastas också med eftergifter av hyresförlustlån enligt förord

ningen (1976: 260) om hyresförlustlån. Möjligheten att bevilja nya lån togs 

bort vid utgången av år 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 16, CU 22, 

rskr. 240). Lämnade hyresförlustlån kan dock efterges under vissa förut

sättningar, normalt högst med uppemot halva beloppet. Om det finns 
synnerliga skäl kan regeringen medge eftergift av hela lånet eller större del av 

lånet än vad som följer av normalreglerna. En förutsättning för eftergift är att 

återstoden av lånet löses in på en gång. En kommun som gentemot ett all

männyttigt bostadsföretag har åtagit sig att svara för det kapitaltillskott som 
företaget därvid behöver kan få ett särskilt hyresförlustlån om kommunen 
bedöms ha låg skattekraft. 

Plan- och bostadsverket 

Omfattningen av bidragsgivningen m. m. 

Sedan april 1987 har förnyelsebidrag beviljats med sammanlagt 

90,7 milj. kr. för bostadsområden med ca 24 000 lägenheter. I augusti 

1988 fanns ytterligare tio ansökningar hos verket om bidrag på sammanlagt 

ca 35 milj. kr. avseende bostadsområden med ca 8 000 lägenheter. 

Under budgetåret 1987 /88 beviljades eftergift av hyresförlustlån till ett 

belopp av 45 milj. kr. Totalt har intill utgången av budgetåret 1987/88 
eftergifter beviljats med 803 milj. kr. Vid utgången av budgetåret 1987/88 
utestod hyresförlustlån till ett belopp av 80 milj. kr. 

Ramar och anslagsberäkning 

Förnyelsebidrag får under budgetåret 1988/89 lämnas inom en ram av 
60 milj. kr. Verket föreslår oförändrad bcslutsram för budgetåret 1989/90. 

Eftergifter av hyresförlustlån beräknar verket till 30 milj. kr. för budget

året 1988/89 och till 20 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
Plan- och bostadsverket beräknar anslagsbclastningen till sammanlagt 

110 milj. kr. för budgetåret 1988/89 och till 80 milj. kr. för budgetåret 

1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Ett av huvudändamålen med förnyelsebidragen var att stödja åtgärder i 

bostadsområden med stora uthyrningssvårigheter. Den ökande efterfrågan på 

bostäder har gjort att antalet sådana områden nu snabbt minskar. De behov 

som kan finnas för att förbättra miljöerna i de stora bostadsområdena kan 
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tillgodoses med bostadslån, räntestöd och tilläggslån. Mot denna bakgrund 
förordar jag att den särskilda bidragsgivningen till förnyelseåtgärder i vissa 
bostadsområden upphör vid utgången av budgetåret 1988/89. I stället bör 
statens stöd till investeringar i dessa områden lämnas i form av bostadslån 
och räntestöd samt tilläggslån inom ramen för nu gällande låne- och bidrags
bestämmelser. Jag vill i sammanhanget nämna att plan- och bostadsverket 
påbörjat en utvärdering av det samlade stödet till ombyggnad och förbättring. 
Jag vill också erinra om den samlade översyn av bostadssubventionerna för 
vilken jag har redogjort i inledningen till detta avsnitt. 

Vad jag nu har förordat om avvecklingen av förnyelsebidragen bör 
genomföras så att beslut om sådana bidrag som huvudregel inte får meddelas 
efter utgången av jm1i 1989. Undantag bör dock kunna göras för bl.a. redan 
inneliggande ärenden. Jag anser därför att bidrag bör beviljas även efter den 
30 juni 1989 om ansökan har kommit in till plan- och bostadsverket före den 
10 januari 1989. 

Jag beräknar i likhet med verket medelsbehovet för utbetalningar av för
nyelsebidrag till 60 milj. kr. under budgetåret 1989/90. 

Som har framgått av det föregående kommer anslaget vidare att behöva 
belastas med eftergifter av hyresförlustlån ytterligare några år. Även sådana 
eventuellt återstående utbetalningar av tidigare beslutade bidrag till åtgärder 
mot outhyrda lägenheter som jag omnämnt i det föregående under anslaget 
B 4. Räntebidrag m.m. bör bela~ta förevarande anslag. Jag beräknar an
slagsbelastningen för eftergifter m. m. till 20 milj. kr. under budgetåret 
1989/90. 

Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret 1989/90 under detta an
slag beräknar jag således till 80 milj. kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat i fråga om förnyelsebidrag, 
2. till Åtgärder i bostadsområden med stor andel oUJhyrda lägenheter 

m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
80 000 000 kr. 

B 6. Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

79 692 007 
190 000 000 
200000000 

Från anslaget betalas lån enligt bestämmelserna i kungörelsen (1974: 255) 
om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt i förordningen 
(1983: 1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m. m. 

Tilläggslån lämnas för ombyggnad av hus som har förklarats eller kan 
förklaras som byggnadsminne, för grundförstärkning av kulturhistoriskt 
värdefulla hus samt till arkeologiska undersökningskostnader. 
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Vid sådan ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som sker 
med stöd av bostadslån enligt ombyggnadslåneförordningcn för bostäder 

(1986: 693) kan låneunderlaget också förhöjas. 

I fråga om hyres- och bostadsrättshus som är yngre än 30 år lämnas 
tilläggslån vidare för åtgärder som avser att avhjälpa byggskador och byggfel 

samt - under vissa förutsättningar - också för ändrad lägenhetssamman
sättning eller mer genomgripande ombyggnadsåtgärder av annat slag. 

Tilläggslån kan slutligen lämnas även för åtgärder mot radon. För sådana 
åtgärder i en- och tvåfamiljshus lämnas tilläggslån endast om lägenheterna är 

upplätna med hyres- eller bostadsrätt. 
Tilläggslånet är ett statligt ränte- och amorteringsfritt lån som, med vissa 

begränsningar, lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan god

känd ombyggnadskostnad och den kostnad som kan förräntas av fastigheten 

på normala villkor. Ränte- och amorteringsfriheten för ett tilläggslån om

prövas efter fem eller tio år. Vid omprövningen avskrivs upplupen amorte

ring. 

Riksdagen har fastställt en gemensam ram för riksantikvarieämbetets till
styrkanden av ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m. m. -

inkl. tilläggslån för grundförstärkning - som bör komma i fråga för förhöjt 
låneunderlag och/eller tilläggslån på 115 milj. kr. för budgetåret 1988/89. 
Av denna ram får högst 2,5 milj. kr. disponeras för tilläggslån för arkeolo

giska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande. 
Riksdagen har även fastställt en ram för tilläggslån för åtgärder i hus som 

är yngre än 30 år - inkl. tilläggslån för reparationsåtgärder m. m - på 

115 milj. kr. för budgetåret 1988/89. Riksdagen har nyligen beslutat att öka 

den nyss nämnda ramen till totalt 165 milj. kr (prop 1988/89: 47, FiU 10, 
rskr. 94). 

För tilläggslån för åtgärder mot radon gäller ingen rambegränsning. 

Plan- och bostadsverket 

Ldngivningens omfattning 

Hela ramen för tilläggslån och förhöjt låneunderlag för ombyggnad av kul
turhistoriskt värdefull bebyggelse för budgetåret 1987/88 - 90 milj. kr. -

togs i anspråk. Omkring 32 milj. kr. avsåg förhöjt låneunderlag och ca 

58 milj. kr. tilläggslån. Av nämnda ram har 857 000 kr. disponerats för ett 

tilläggslån för arkeologiska undersökningskostnader. 

Hela ramen för tilläggslån för byggskador m. m. för budgetåret 1987 /88 

- 40 milj. kr. - togs i anspråk. Av detta belopp användes 30 % för grund

förstärkning, 46 % för ändrad lägenhetssammansättning och 24 % för 

reparationsåtgärder. 

Från och med den 1 januari 1987 lämnas tilläggslån även för ombygg

nadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus som är yngre än 30 år. Hela den 

ram som fastställts för budgetåret 1987 /88 - 100 milj. kr. - togs i anspråk. 
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Tilläggslån för ätgärder mot radon - som inte är rambegränsade - har 

under budgetäret 1987 /88 beviljats i endast ett fall. Lånebeloppet uppgick till 
43 000 kr. 

Rambehov 

Enligt plan- och bostadsverket bedömer riksantikvarieämbetet att behovet av 
medel för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. - inkl. tilläggslån för 
gTWldförstärkning - klart överstiger fastställd ram och att den därför bör 
höjas till 215 milj. kr. Ämbetet föreslär vidare att beslut om förhöjt låne
underlag fär meddelas utan rambegränsning. ?Ian- och bostadsverket fram
håller att hälften av detta medelsbehov avser byggande i storstadsomräden, 
men att det trots detta av byggnadsvärdsskäl är rimligt att vissa av projekten 
förverkligas. Enligt verkets bedömning bör dessa projekt kunna utföras utan 

men för övrig ombyggnadsverksamhet.Verket föreslär därför en tillstyrkan
deram för budgetäret 1989/90 om 135 milj. kr. Härutöver bör beslut om 
förhöjt låneunderlag enligt verkets uppfattning fä meddelas utan rambegräns

ning. 
För ombyggnadsätgärder i hyres- och bostadsrättshus som är yngre än 30 

är har länsbostadsnämndema bedömt behovet av tilläggslän till 75 - 100 
milj. kr. för vart och ett av budgetären 1988/89 och 1989/90. Plan- och 
bostadsverket föreslär att ramen för budgetäret 1989/90 fastställs till oför
ändrat 115 milj. kr. 

Verket föreslär slutligen att så.dana delar av ramarna som inte har utnyttjats 
under det budgetär ramarna avser, skall fä användas för längivning under 

följande budgetär. 

Anslagsberäkning 

Plan- och bostadsverket bedömer att utbetalningarna totalt kommer att bli ca 
200 milj. kr. under budgetäret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Ramar 

Regeringen har, för att öka möjligheterna att bygga nya bostäder, bland annat 
beslutat om ramar för ombyggnad av bostäder i hela landet. Genom riksda

gens beslut (prop. 1988/89:47 bil. 4, FiU 10, rskr. 94) har räntestödet tills 

vidare halverats för en stor del av de ombyggnader som genomförs med stöd 

av statligt ombyggnadslån. För att särskilt angelägna ombyggnader av hus 
som är yngre än 30 är skall kunna utföras även fortsättningsvis, beslutade 
riksdagen samtidigt - i enlighet med regeringens förslag - att ramen för 

beslut om tilläggslån för så.dana hus under innevarande budgetär skall ökas 
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med 50 milj. kr. till 165 milj. kr. Med anledning av motioner i ämnet 
beslutade riksdagen vidare att ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse skall undantas från den tillfälliga höjningen av den garanterade 
räntan. Ramen för beslut om förhöjt låneunderlag och tilläggslån till sådan 

bebyggelse lämnades därmed oförändrad. 

Det nuvarande ansträngda läget inom byggområ.det gör det nödvändigt att 

företa en mycket sträng prioritering mellan de projekt som bör komma i fråga 

såväl för reguljära ombyggnadslån som för stöd i form av förhöjt låneunder

lag och tilläggslån. 

Jag förordar mot denna bakgrund att tillstyrkanderamen för kulturhisto

riskt värdefull bebyggelse fastställs till 115 milj. kr. för budgetåret 1989/90, 

dvs. till samma belopp som för innevarande budgetår. Liksom hittills bör 
även beslut om förhöjt låneunderlag avräknas mot denna ram. Inom ramen 

bör oförändrat högst 2,5 milj. kr. fä disponeras för lån till arkeologiska 

undersökningskostnader. 
Jag går så över till ramen för tilläggslån för åtgärder i hyres- och bostads

rättshus som är yngre än 30 år. Såvitt man nu kan förutse kommer den 

beslutade höjningen av den garanterade räntan för sådana ombyggnader att 

bestå under nästa budgetår. De skäl som motiverade en tillfälligt ökad ram för 

beslut om tilläggslån i de nu avsedda fallen står därmed kvar. 

Jag förordar med hänsyn härtill att ramutrymmet för tilläggslån till om

byggnad av bostadshus som är yngre än 30 år höjs med 100 milj. kr. till 

215 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
Ändamålet med den ram för statsbidrag till tillgänglighetsskapande åtgär

der på kvartersmark som nu finns inom anslaget B 8.Viss bostadsförbätt

ringsverksamhet m.m. har i praktiken en stark koppling till ändamålen med 
ramen för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus som är yngre än 30 år. 

Dessa två ramar bör därför läggas samman. 
Med hänsyn till vad jag nu har anfört förordar jag att ramen för tilläggslån 

för åtgärder i hus som är yngre än 30 år- inkl. tilläggslån för reparationsåt
gärder m. m. och bidrag till tillgänglighetsskapandc åtgärder på kvarters

mark - fastställs till 225 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
Mitt förslag innebär inte några förändringar i fråga om de ändamål för 

vilka tilläggslån resp. statsbidrag kan lämnas. 
Liksom hittills bör lån för åtgärder mot radon lämnas utan rambegräns

ning. 

Ans lagsberäkning 

Jag beräknar behovet av medel för utbetalningar av tilläggslån och bidrag till 

tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark under budgetåret 1989/90 

till 200 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan

den av tilläggslån eller förhöjt låneunderlag till kulturhistoriskt värde
full bostadsbebyggelse m. m. fastställs till 115 000 000 kr. för bud
getåret 1989/90, 

2. medge att av denna ram högst 2 500 000 kr. får disponeras för 
tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader i samband med 
bostads byggande, 

3. medge att beslut om tilläggslån till åtgärder i bostadshus som är 
yngre än 30 år får meddelas inom en ram på 225 000 000 kr. för 
budgetåret 1989/90, 

4. till Tilläggs/ån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 200 000 000 kr. 

B 7. Bostadsbidrag m.m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

1317 175 259 

1470 000 000 
1345000 000 

Frän anslaget betalas statsbidrag till bostadsbidrag som lämnas till barn
familjer och vissa hushåll utan barn. 

Bestämmelserna om bostadsbidrag finns i lagen (1988:786) om bostads
bidrag (LBB) samt i bostadsbidragsförordningen (1988:787). 

Bostadsbidrag till barnfamiljer består under bidragsåret 1989 dels av ett 
belopp som beror av antalet barn, dels av ett belopp som beror av bostads
kostnadens storlek. 

Bidragsbeloppct för barn är 3 180 kr. per barn och år för familjer med 
högst tre barn (19 § l st. LBB). För familjer med fler än tre barn har denna 
del av bostadsbidraget delvis ersatts av ökade flerbarnstillägg. Till följd härav 
utgör bostadsbidragen i denna del 7 920 kr. per år för familjer med fyra 
barn och 3 180 kr. per år för familjer med fem eller flera barn. 

Det bostadskostnadsberoende bidragsbeloppet grundas på bostadskost
naden mellan en nedre och en övre gräns för bostadskostnaden. Inom detta 
intervall lämnas bidrag med 80 eller 60 % av bostadskostnaden 

(19 § 1st.p2 och 19 § 2 st. LBB). Bostadskostnadsgränserna framgår 

av följande sammanställning. 

4 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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Bostadskostnadsgrän~er dr 1989 

Familjer med 

1 barn 
2bam 
3bam 
4bam 
5 barn eller 
fler 

Lägsta bidrags
grundande 
bostadskostnad 
(kr./mån.) 

1000 
1 000 
1 000 
1000 
1000 

Bidrag med 80% 
upp till en 
bostadskostnad 
av (kr./mån.) 

2400 
2400 
2600 
2600 
3125 

Bidrag med 60% 
upp till en 
bostadskostnad 
av (kr./mån.) 

2600 
2900 
3200 
3 500 
3800 

Bostadsbidraget till barnfamiljer är inkomstprövat och reduceras enligt 

9 § LBB med ett belopp som svarar mot 20 % av den del av den bidrags

grundande inkomsten som överstiger 63 000 kr. per år. 

Bostadsbidrag till ensamboende och makar/samboende med s.k. um
gängesrättsbarn lämnas enligt reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer, 

med undantag för det belopp som är beroende av antalet barn (20 § 1 st. 

LBB). 

Bostadsbidrag till vissa hushdl/ utan barn lämnas enligt 7 § LBB till den 

som fyllt 18 år men inte är äldre än 28 år. Enligt 21 § LBB lämnas bidrag 

till dessa hushåll med 80 % av den bostadskostnad som överstiger 700 kr. 
per månad men inte I 900 kr. per månad för ensamboende och 2 400 kr. 
per månad för makar/samboende. För hushåll där någon har studiemedel är 

dock den lägsta bidragsgrundande bostadskostnaden l 200 kr. per månad. 

Även detta bidrag är inkomstprövat. Det reduceras enligt 14 § LBB med 

ett belopp som svarar mot en tredjedel av den del av den bidragsgrundande 
inkomsten som överstiger 27 000 kr. per år för ensamboende och 

38 000 kr. per år för makar/samboende. 

Kommunerna är fr. o. m. bidragsåret 1989 skyldiga att lämna bostads

bidrag. Enligt 32 § LBB får kommunerna statsbidrag med 50 % av sina 

kostnader för bostadsbidrag inom nyss angivna gränser. Statsbidraget utbe

talas kalenderårsvis i efterskott. Utgifterna under budgetåret 1989/90 under 
detta anslag avser därför kostnader för de bostadsbidrag som lämnas under år 

1989. 

Plan- och bostadsverket 

Bidragsgivningens omfattning 

Det totala antalet hushåll med bostadsbidrag uppgick i maj 1988 till 251 000. 

Som framgår av följande sammanställning var antalet bidragsmottagare i stort 

sett oförändrat sedan maj 1987. 
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Hushilll med bostadsbidrag, maj 1987 och maj 1988, 1 000 -tal 

Makar/samboende med barn 
Ensamboende med barn 
Hushåll utan barn 

därav makar/samboende 
därav ensamboende 

Samtliga 

Förslag till ändringar 

1987 1988 

114 
136 

250 

110 
132 

9 
1 
8 

251 

Plan- och bostadsverket föreslår att bostadsbidragssystemet för hushåll med 
barn fr. o. m. den 1 januari 1990 ändras så, att inkomstgränsen för oredu
cerat bostadsbidrag höjs i förhållande till vad som gäller under år 1989. 
Verket föreslår vidare höjningar i fråga om de gränser till vilka bostadsbidrag 
lämnas med 80 resp. 60 % av den bidragsgrundande bostadskostnaden. 
Dessutom föreslår verket att den nedre bostadskostnadsgränsen skall gälla 
oförändrad. 

I fråga om bostadsbidrag till hushåll utan barn föreslår plan- och 
bostadsverket inga förändringar för år 1990. 

Plan- och bostadsverket beräknar utgifterna för budgetåret 1989/90 till 
1 370 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade under 1987 /88 års riksmöte att från den 1 januari 1989 
dels ändra reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer, dels ändra reglerna för 
bostads bidrag till vissa hushåll utan barn (prop. 1987/88:100 bil.13, prop. 
1987/88:131 och prop. 1987/88:151, BoU 20, rskr. 332). 

I avvaktan på den översyn av boendekostnaderna som jag har redovisat i 
det föregående förordar jag att bostadsbidrag till barnfamiljer och vissa 
hushåll utan barn under det första halvåret 1990 lämnas med oförändrade 
belopp utan ny ansökan. Det innebär att den som vid utgången av år 1989 
uppbär bostadsbidrag har rätt att utan föregående ansökan få bidrag även för 
de första sex månaderna av år 1990 med samma belopp som för december 

1989. Möjligheterna för bidragsmottagare att begära omprövning av bidraget 
- exempelvis vid bostadskostnadsökningar - kvarstår därvid oförändrade. I 
fråga om sådana hushåll till vilka kommunen inte lämnat bostadsbidrag för 
bidragsåret 1989, bör bostadsbidraget för första halvåret 1990 bestämmas 
med utgångspunkt i den bidragsgrundande inkomst som kan beräknas med 
ledning av 1988 års taxering. Det bör ankomma på regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare tillämpnings

föreskrifter om detta tillfälliga beräkningsförfarande och förfarandet i övrigt. 
När den nyss nämnda översynen har avslutats, avser jag att återkomma med 
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förslag till nya regler för bostads bidrags givningen med sikte på att de nya Prop. 1988/89: 100 
reglerna skall gälla fr. o. m. den 1 juli 1990. Bil. 13 

Vad jag nu har förordat i fråga om bidragsåret 1990 innebär att vissa sär
skilda regler för bostadsbidrag för år 1990 bör utfärdas. I enlighet härmed 
har inom bostadsdepartementet upprättats förslag till lag med särskilda 
bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990. Förslaget bör fogas till proto
kollet i detta ärende som underbilaga 13.1. 

Ans lagsberäkning 

Utgifterna under budgetåret 1989/90 kommer, som jag tidigare har nämnt, att 

avse kostnaderna för bostadsbidrag som betalas ut under kalenderåret 1989. 

Jag beräknar medelsbehovet under budgetåret 1989/90 till 
1 345 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

dels att anta förslaget till lag med särskilda bestämmelser om 
bostadsbidrag för år 1990, 

dels att till Bostad~bidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 345 000 000 kr. 

B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

551837236 
253 000 ()()() 
335 ()()() ()()() 

Från anslaget betalas utgifter för förbättringslån i den mån de är ränte- och 
amorteringsfria, bostadsanpassningsbidrag, statsbidrag för att återställa 

handikappanpassade bostäder, vissa tidigare beslutade bidrag till ombyggnad 

av flerbostadshus och bidrag till installation av hissar m. m., bidrag till till

gänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark, bidrag för utvecklingsarbete 

med samordnad boendeservice och bidrag till konstnärlig utsmyckning. 

Förbättringslångivningen upphörde vid utgången av budgetåret 1986/87. 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt förordningen (1987: 1050) om 

statskommunalt bostadsanpassningsbidrag, som har ersatt den tidigare gäl

lande förordningen (1982: 639) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag läm
nas för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostads

lägenhet som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den 
handikappade. För standardhöjande anpassningsåtgärder lämnas bidrag upp 

till 30 000 kr. och, för kostnader därutöver, bostadslån med räntebidrag, 
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s. k. bostadsanpassningslån. Under vissa förutsättningar kan bidrag lämnas 

med högre belopp. 

Statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder i flerbostad<>hus 

och i småhus som upplåts med hyresrätt beviljas enligt förordningen 
(1985: 489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder 
m.m. 

Bidrag för installation av hiss m. m. enligt förordningen (I 983: 1025) 

om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m. m. lämnas i första hand 
för installation av hissar och andra lyftanordningar och i andra hand för andra 

tillgänglighetsskapande åtgärder. Bidrag lämnas med högst 30 % av den av 
kommunen godkända kostnaden, under förutsättning att kommunen bidrar 

med minst 20 %. Bidrag lämnas efter gemensam ansökan av kommunen och 

husägaren. En total ram om 294 milj. kr. har fastställts för bidragsgiv

ningen. Frågor om bidrag prövas av plan- och bostadsverket. 

Bidrag för samupphandling och teknikutveckling avseende hissinstal/a

tioner fick under åren 1985 och 1986 lämnas efter beslut av statens råd för 

byggnadsforskning intill ett sammanlagt belopp om 6 milj. kr. 

Bidrag för att förbättra tillgängligheten i den yttre miljön för personer vil

kas rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt som en följd av ålder, sjuk

dom eller handikapp beviljas enligt förordningen (1985: 780) om statsbidrag 

för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark. 
Bidrag för att stimulera utvecklingen av nya former för samordnad boen

deservice, som förbättrar möjligheterna för äldre, handikappade och lång

varigt sjuka att bo i vanliga bostäder, lämnas enligt förordningen 

( 1985: 779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbcte i fråga om boende
service. Bidragsformen kommer att finnas under fem år, fr. o. m. budget

året 1985/86 t. o. m. budgetåret 1989/90. En ram om 10 milj. kr. årligen har 

fastställts för ändamålet. Beslut om bidrag meddelas av regeringen. 

Outnyttjade delar av ramen vid ett budgetårs utgång får disponeras påföljande 
budgetår, dock längst t.o.m. budgetåret 1989/90. Bidrag för ändamålet 
betalas även från de särskilda projektmedel som har anvisats under 
socialdepartementets anslag G I. Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem, 
m. m. I vissa fall kan regeringen även bevilja medel ur allmänna arvs
fonden. 

Sedan den 1 juli 1987 lämnas bidrag för konstnärlig utsmyckning i bo

stadsområden enligt förordningen (1987: 316) om bidrag till konstnärlig ut

smyckning i bostadsområden. Bidrag lämnas med 40 % av skälig kostnad 

dock högst med 16 kr. och 70 öre per m2 primär bruksarea. För återstoden 

av kostnaden lämnas bostadslån. 
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Plan- och bostadsverket 

Bostadsanpassningsbidrag m. m. 

Under budgetåret 1987/88 ökade antalet beslutade bostadsanpassningsbidrag 
liksom det beviljade beloppet per lägenhet jämfört med närmast föregående 

budgetår. Bidrag beviljades för ca 30 000 lägenheter och med ett genom
snittligt belopp på närmare 17 000 kr. 

Sedan den 1 januari 1983 kan som komplement till bostadsanpassnings

bidragen i vissa fall lämnas ombyggnadslån för bostadsanpassning 

(bostadsanpassningslån). Denna !Angivning har haft begränsad omfattning. 

Lån lämnades under föregående budgetår med sammanlagt ca 14 milj. kr. till 

216 lägenheter. 

Plan- och bostadsverket bedömer att beslut om bostadsanpassningsbidrag 

budgetåret 1989/90 kommer au uppgå till 500 milj. kr. Med hänsyn till den 

gällande fördelningen av finansieringsansvaret mellan staten och kommu

nerna kommer det att medföra en utbetalning över statsbudgeten under bud

getåret på 300 milj. kr. 

Bidrag för förbättrad tillgänglighet 

Statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m. m. infördes den I januari 

1984. Bidrag fick lämnas med sammantaget 294 milj. kr. under åren 1984-

1986. Riksdagen beslutade hösten 1986 att bidrag får lämnas även efter ut

gången av år 1986, så länge det finns outnyttjade bidragsmedel (prop. 

1986/87: 48, BoU 7, rskr. 93). 
Vid utgången av budgetåret 1987 /88 hade bidrag lämnats med sammanlagt 

ca 204 milj. kr. till 1 347 hissar som betjänar totalt nära 12 600 lägenheter. 
Det sökta bidrags beloppet i inneliggande ansökningar uppgick då till 38, l 
milj. kr:Plan- och bostadsverket bedömer utbetalningarna under budgetåret 
1989/90 till 45 milj. kr. 

Statsbidrag för vissa ti/lgänglighetsfrämjande åtgärder pd kvartersmark har 
lämnats i ett ärende till ett belopp av 5,9 milj. kr. Plan- och bostadsverket 

föreslår att beslut om sådant bidrag får lämnas med 5 milj. kr. under 

budgetåret 1989/90. Anslagsbehovet beräknas till 5 milj. kr. 

Bidrag för konstnärlig utsmyckning 

Bidrag för konsmärlig utsmyckning i bostadsområden kan lämnas sedan den 

l juli 1987. Plan- och bostadsverket föreslår att ramen för beslut om bidrag 

fastställs till oförändrat 15 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Bidrag har läm

nats till ett belopp av drygt 3,6 milj. kr. avseende knappt 3 000 lägenheter, 
varav drygt 1 200 lägenheter i ombyggnadsprojekt. Plan- och bostadsverket 

anger att erfarenheterna hittills av bidragsverksamheten visar att enbart 
bidrag inte är tillräckligt för att konsmärlig medverkan skall ingå vid miljö-
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gestaltningen av bostadsområden. Nya roller måste enligt verket skapas för 

byggherrar, arkitekter och konstnärer vid miljögestaltningen. Som ett led i 

detta har verket i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen, statens konstråd 

och konstnärernas organisationer utarbetat information i frågan till berörda 

parter. 
Behovet av medel för utbetalning av bidrag för konstnärlig utsmyckning 

under budgetåret 1989/90 anges till 10 milj. kr. 

Bidrag till dtgärder mot radon i bostäder 

Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem kan lämnas sedan den 1 juli 1988. 

Behovet av medel för utbetalning under budgetåret 1989/90 bedöms till 

10 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade år 1987 (prop. 1986/87: 100 bil. 13, BoU 20, 
rskr. 248) att kommunerna och staten tillsammans skulle svara för kostna
derna för bostadsanpassningsbidragen. Verksamheten har ökat betydligt 
under senare år, bl. a. som en följd av strävandena att minska institutions

bocndet. 
Väl genomtänkta bostadsanpassningsåtgärder är en av förutsättningarna 

för att många äldre, handikappade och långvarigt sjuka skall kunna leva ett 

självständigt liv utanför vårdinstitutionerna. 

Kommunerna beslutar sedan år 1984 själva om bostadsanpassningsbidra

gen. Denna beslutsordning har visat sig ändamålsenlig. Kommunerna har 

tillsammans med landstingen de bästa förutsättningarna att känna den enskil
des behov och vad han eller hon själv klarar av. Kommunerna vet också 
vilka åtgärder som behöver göras för att underlätta hemtjänstens arbete. 

Det nära beroendet mellan åtgärderna för anpassning av enskilda bostäder 
å den ena sidan, och kommunernas och landstingens olika tjänster å den 
andra, gör det rimligt att statens andel av de gemensamma kostnaderna fort
sättningsvis begränsas till 40 %. Kommunernas andel ökar därmed till 

60 %. 
Jag förordar att en sådan förändring av fördelningen av kostnaderna för 

bostadsanpassningsbidragen genomförs och att den tillämpas i ärenden som 

beslutas fr. o. m. den l juli 1989. Statens och kommunernas budget 

påverkas först i samband med att statsbidraget för 1989 års utgifter betalas ut 

våren 1990. Full effekt får omläggningen från 1991 års utbetalning. 

Ramar och anslag 

I likhet med plan- och bostadsverket förordar jag att ramen för beslut om 

bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för budgetåret 1989/90 
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bestäms till oförändrat 15 milj. kr. Frågan om ram för statsbidrag för vissa 
tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark har jag tagit upp i det 
föregående under anslaget B 6. Tilläggslän till ombyggnad av vissa bo
stadshus m. m. 

Plan- och bostadsverket bedömer de totala kostnaderna för bostadsan
passningsbidrag under budgetåret 1989/90 till 500 milj.kr. Staten betalar 
enligt gällande regler ut bidragen för kalenderår i efterskott. Detta innebär 
med antagand~ om samma beslutsvolym under första halvåret 1989 som 
under andra halvåret 1989 att staten under våren 1990 beräknas komma 
betala ut 250 milj. kr. För budgetåret 1989/90 behöver således 250 milj. kr. 
anvisas. I beloppet har jag räknat in behovet av medel för att återställa 
handikappanpassade bostäder. 

Av den ursprungliga beslutsramen om 294 milj. kr. för statsbidrag för 
hissinstallationer har t. o. m. budgetåret 1987 /88 ca 204 milj. kr. tagits i 
anspråk. Jag beräknar liksom plan- och bostadsverket anslagsbchovet till 45 
milj. kr. under nästa budgetår för bidrag till hissinstallationer. 

Behovet av medel för utbetalning av bidrag för konstnärlig utsmyckning i 
bostadsområden under budgetåret 1989/90 bedöms av plan- och bostads
verket till 10 milj. kr. Jag delar denna bedömning. 

Under anslaget behöver vidare 15 milj. kr. anvisas för bidrag till visst 

utvecklingsarbete i fråga om boendeservice tmder budgetåret 1989/90. 
Behovet av medel för utbetalning av statsbidrag för åtgärder mot radon i 

bostäder bedömer jag till 15 milj. kr. 
Sammantaget bedömer jag således medelsbehovet till 335 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat i fråga om kommunal delfinan

siering som förutsättning för bostadsanpassningsbidrag, 
2. medge att beslut om bidrag för konstnärlig utsmyckning i 

bostadsområden fär lämnas inom en ram om 15 000 000 kr. under 

budgetåret 1989/90, 
3. till Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 335 000 000 kr. 

B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

34 587 800 

3 500000 
15 000 000 

Frän anslaget betalas bidrag till förbättring av boendemiljön enligt förord

ningen (1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boende
miljöer. Bidragsformen upphörde den 1 juli 1986 (1986: 291). 
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Plan- och bostadsverket 

Enligt verkets beräkningar återstod vid ingången av budgetåret 1988/89 
35 milj. kr. att utbetala av tidigare beviljade bidrag. Verket bedömer att 
20 milj. kr. kommer att betalas ut under budgetåret 1988/89 och resterande 
15 milj. kr. under budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Bidragsgivningen till förbättring av boendemiljön upphörde den 1 juli 1986 
och ersattes av s. k. förnyelsebidrag för vilka jag har redogjort i det 
föregående under anslaget B 5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel 

outhyrda lägenheter m. m. Anslagsbchovet för utbetalningar av tidigare be
viljade bidrag beräknar jag i likhet med plan- och bostadsverket till 
15 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 15 000 000 kr. 

B 10. Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

116 966 858 
70000000 
75 000 000 

Från anslaget betalas dels anordnings-, inventarie- och upprustnings
bidrag samt medel för s.k. särskild eftergift och cncrgisparbidrag till all
männa samlingslokaler enligt bestänunclsema i förordningen (1987: 315) om 
stöd till allmänna samlingslokaler, dels bidrag till riksorganisationerna för 
samlingslokaler. Från anslaget betalas även bidrag enligt förordningen 
(1984: 703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. och förordningen 
(1987: 317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar. Över
gångsvis betalas vidare från anslaget tidigare beslutade bidrag enligt förord
ningen (1982: 264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bygg

nader m. m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser (upphävd 

1987: 314). 
Anordningsbidrag kan lämnas till aktiebolag, föreningar eller stiftelser 

som är fristående i förhållande till kommunen och kommunala företag. 

Bidrag lämnas för nybyggnad, ombyggnad eller köp av samlingslokaler. 

Anordningsbidrag lämnas med högst 30 % eller, när det finns särskilda skäl, 
högst 35 % av bidragsundcrlaget. 

Inventariebidrag kan lämnas för köp av inventarier i samband med an
ordnande av samlingslokaler. Inventariebidrag lämnas med högst 10 % av 
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bidragsWlderlaget till den del detta inte överstiger 500 000 kr. och med 5 % 
av den återstående delen. Bidraget fä.r dock inte överstiga 400 000 kr. 

Upprustningsbidrag kan lämnas med i regel högst 50 % av kostnaderna 

för upprustning av samlingslokaler, inkl. utbyten eller kompletteringar av in

ventarier i lokalerna, samt för betalning av skulder. Bidraget lämnas normalt 

Wlder villkor att också kommunen bidrar till kostnaderna för upprustningen. 

I fråga om samlingslokaler som har färdigställts efter den 30 juni 1973 läm

nas bidrag endast för handikappanpassning och därmed sammanhängande 

anskaffning av inventarier. För detta ändamål lämnas upprustningsbidrag till 

hela kostnaden intill i regel 100 000 kr. För överskjutande kostnader lämnas 

bidrag med högst 50 %. Enligt förordningen kan vidare statligt lån enligt 

äldre bestämmelser efterges under vissa förutsättningar. 

Energisparbidrag lämnas i första hand för åtgärder som avser att förbättra 

värmeisoleringen i samlingslokaler. Bidrag lämnas med högst 50 % av den 

godkända kostnaden, dock högst med 300 000 kr. 
Bidrag för handikappanpassning av f olkparksteatrar lämnas för teatrar 

- som har uppförts eller byggts om med stöd av bygglov som beviljats före 

den l juli 1977. Bidrag lämnas till skäliga kostnader för åtgärderna, normalt 

dock högst med 100 000 kr. 

För varje budgetår fastställer riksdagen ramar för beslut om stöd. Upp

rustningsbidrag för handikappanpassning lämnas dock utan rambegränsning. 

Statsbidrag för vissa teaterlokaler m. m. kan under vissa förutsättningar 

lämnas för nybygb'llad, ombyggnad eller upprustning av teater-, konsert- och 

museilokaler som tillhör någon annan än staten. En förutsättning är att pro

jektet är angeläget från sysselsättningssynpunkt. Anordningsbidrag för tea

terlokaler m. m. kan lämnas med högst 30 % eller, när det finns särskilda 

skäl, med 35 % av kostnaden för anordnande av sådana lokaler. Bidrag för 

upprustning lämnas på samma villkor som gäller för upprustningsbidrag för 

allmänna samlingslokaler. 

Stödet till allmänna samlingslokaler m. m. handläggs inom plan- och 

bostadsverket av en samlingslokaldclegation. 

Plan- och bostadsverket 

Anordningsbidrag m. m. 

Ramen för beslut om anordningsbidrag under budgetåret 1988/89 fastställdes 

av riksdagen till 28 milj. kr. 

Samlingslokaldelcgationen hade den l juli 1988 ansökningar om anord

ningsbidrag och inventariebidrag på sammanlagt 109,5 milj. kr. Dessutom 

hade delegationen förhandsgranskat och vid denna granskning godtagit pro

jekt för vilka bidrag har sökts med ca 23,3 milj. kr. 

Plan- och bostadsverket föreslår i anslutning till yttrande från samlings

lokaldelcgationcn att ramen för budgetåret 1989/90 utökas till 50 milj. kr. 
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I fråga om bidraget till riksorganisationerna föreslår verket i enlighet med 

förslag frän samlingslokaldelegationen att det räknas upp med 360 000 kr. 
till 3,4 milj. kr. Av detta belopp bör 300 000 kr. avse sådant utrednings

och projekteringsarbete som bedrivs gemensamt av riksorganisationerna. 

Upprustningsbidrag m. m. 

Ramen för beslut om upprustningsbidrag m.m. under budgetAret 1988/89 
fastställdes av riksdagen till 24 milj. kr. 

Samlingslokaldelcgationen hade den 1 juli 1988 ansökningar om upprust
ningsbidrag på 119,6 milj. kr. Plan- och bostadsverket föreslår i anslutning 

till yttrande frän delegationen att ramen· för upprustningsbidrag ökas till 

30 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
För bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar föreslås för bud

getAret 1989/90 en ram om 1,2 milj. kr. 

Ans lagsberäkning 

Plan- och bostadsverket beräknar behovet av medel för utbetalningar av 

bidrag under innevarande budgetår till ca 70 milj. kr. Verket beräknar 

utbetalningarna under budgetåret 1989/90 till ca 75 milj. kr. 

Folkrörelseutredningen 

Utredningen 

Folkrörelseutredningen har i betänkandet (SOU 1987: 33 ) Ju mer vi är till
sammans föreslagit att stödet till allmänna samlingslokaler reformeras. För
slaget har rernissbehandlats. 

Tre frågor är enligt utredningen i dag särskilt aktuella: Hur skall man 
kunna använda samlingslokaler i mindre samhällen och i glesbygden sä att de 

bättre svarar mot invånarnas och de lokala föreningarnas behov? Hur skall 
man kunna sambruka lokaler både för samhällets sociala service och för för
eningarnas behov? Hur skall man fä fram fler små samlingslokaler också i 

storstadsområdenas och de större tätorternas bostadsområden? 

Utredningen framhåller att det inte finns några egentliga formella hinder 

mot anläggningar där lokaler samnyttjas för olika ändamål. Goda exempel på 

sådana lösningar finns. Olika nya projekt bör dock föras fram och intresset 

för dem bör ökas genom olika informationsinsatser. 

Många har pekat på att det behövs fler samlingslokaler i storstadsområ

dena och de större tätorternas bostadsområden. Flera utredningar har också 

visat att deltagandet i föreningar och delaktigheten i samhällslivet där är lägre 

än på många andra häll. En satsning på samnyttjande av lokaler motsvarande 

den som föreslås för de mindre samhällena bör göras också i dessa områden. 
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Utredningen föreslår därför att statens bidrag till ny- och ombyggnad av 
samlingslokaler omformas så att de stimulerar byggandet av mindre an
läggningar. Maximalt bidrag bör lämnas till en anläggning med högst 1 000 
kvadratmeters yta för att sedan trappas av. 

Staten bör stå för 40 % av godkända byggkostnader som bidrag och 
kommunen för 40 % som bidrag eller lån. Kommunerna bör som nu garan
tera driftbidrag. 

Upprustningsbidrag bör i fortsättningen lämnas endast till föreningsägda 

lokaler eller lokaler som föreningarna disponerar genom långsiktiga nyttjan

derättsavtal. 

Remissyttrandena 

Folkrörelseutredningens förslag till en reform av sarnlingslokalstödet har fått 
ett brett gensvar hos remissinstanserna. 

Jag vill här först ta upp förslaget att stödet styrs till mindre lokaler. 
Förslaget stöds av bl.a. bostadsstyrelsen, statens kulturråd, Hyresgästernas 
Riksförbund, nykterhetsorganisationerna, pensionärsorganisationerna, 

idrottsrörelsen och den övervägande delen av de kommuner som har yttrat 

sig i frågan samt - i ett gemensamt yttrande - av de tre samlingslokalorgani
sationema Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Husföreningarnas Riks
organisation och Riksföreningen Våra Gårdar. De senare preciserar utred
ningens förslag och föreslår att stöd lämnas med 50 % av den godkända 
kostnaden för de första 1 000 kvadratmeterna, med 30 % i skiktet 1 000--
4 000 kvadratmeter och med 10 % för godkända lokalytor över denna 
gräns. 

Bland de fåtaliga avstyrkandena i denna del märks i första hand Svenska 
kommunförbundet, Riksteatern och Folkparkernas Centralorganisation. 

Förslaget om kommunal delfinansiering som förutsättning för statligt stöd 
tas upp endast i ett begränsat antal av yttrandena. Bland dem som tillstyrker 
förslaget märks bostadsstyrelsen, statens kulturråd, samlingslokalorganisa
tionema och ett antal kommuner. Direkta avstyrkanden lämnas främst av 

några kommuner. 
Flera av dem som yttrat sig förordar att stödet helt förbehålls förenings

ägda lokaler. Bland dem märks främst bostadsstyrelsen och nykterhetsorga
nisationerna. Direkta avstyrkanden till en sådan ordning lämnas från Hyres

gästernas Riksförbund, Svenska kommunförbundet och flera kommuner. De 
tre samlingslokalorganisationerna framhåller i sitt gemensamma yttrande att 
det väsentliga är att stödet avser lokaler som disponeras för föreningslivet. 
Stöd bör därför kunna lämnas även till andra lokalägare, om det finns lång
siktiga upplåtelseavtal som ger föreningslivet en oinskränkt dispositionsrätt 

till lokalerna. 

Förslaget om stöd till samnyttjande av lokaler i glesbygd får bred anslut
ning. Ett förslag om en treårig försöksverksamhet med särskilda statliga 
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bidrag för samnyttjande av samlingslokaler i glesbygd har härutöver tagits 
fram genom glesbygdsdelegationens försorg. 

Föredragandens överväganden 

De förslag till reformer inom samlingslokalstödet som folkrörelseutredningen 
har lagt fram har fått ett genomgående positivt mottagande hos huvuddelen av 
dem som är berörda av förslagen. Jag anser därför att det finns goda skäl för 
att nu förändra det reguljära samlingslokalstödet efter i huvudsak dessa rikt
linjer. 

Den reform som nu bör göras i fråga om stödet till allmänna samlingslo
kaler bör utformas så att 
- stödet främjar de små samlingslokalerna, 
- samma villkor gäller för stödet oavsett om behoven tillgodoses genom 
nybyggnad, ombyggnad eller upprustning, 
- den totala finansieringen förbättras genom samtidiga åtaganden från både 
staten och kommunen och 
- föreningslivets inflytande över lokalernas användning tryggas. 

Utredningen har föreslagit att bidragsandelen vid nybyggnad höjs till 
40 % för de första 1 000 kvadratmeterna för att sedan trappas av för till
kommande ytor härutöver. Jag delar utredningens förslag i fråga om denna 
ytgräns. Den främjar sådana lokaler som det finns ett stort behov av. Enligt 
min mening bör dock bidragsandelen höjas till högst 50 %. 

För lokaler över denna gräns bör stödet trappas av. Utredningen har inte 
lämnat något förslag om hur en sådan avtrappning bör utformas. Jag förordar 
att bidrag lämnas med högst 30 % för lokaldelar mellan 1 000 och 2 000 
kvadratmeter. Det innebär vid nybyggnad samma stödandel som i dag. 

För lokaldelar över 2 000 kvadratmeter bör stöd normalt inte lämnas. Jag 
vill emellertid erinra om vad föredraganden anförde i 1988 års budgetpropo
sition (bil. 13 s. 55) om regeringens möjligheter att med stöd av finansfull
makten öka statliga bidrag bl.a. till investeringar i samlingslokaler, om det 
behövs av sysselsätUlingsskäl. Uttalandet tog sikte främst på möjligheterna 
att vidga ramarna för så.dana bidrag, men regeringen har genom finansfull
makten också fätt möjligheter att i samma syfte höja bidragsandelen för stat
liga bidrag. Regeringen bör enligt min mening kunna använda dessa bemyn
diganden på sådant sätt att bidrag, om det behövs av sysselsätmingsskäl, 
lämnas även till lokaldelar över 2 000 kvadratmeter. 

I likhet med utredningen anser jag det rimligt och angeläget att kommu
nerna deltar i finansieringen även vid nybyggnad. Så sker också i praktiken i 
de flesta fall. Intresset av tryggade villkor för föreningslivet talar för att ett 
kommunalt engagemang görs till en förutsätming för det statliga stödet. Ett 
villkor för det statliga bidraget bör därför vara att kommunen har åtagit sig att 
lämna bidrag med lägst 30 % av investeringskostnaderna upp till 2 000 
kvadratmeter. 
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I fråga om upprustningsstödet har utredningen inte lagt fram några för
slag. Jag anser det angeläget att statens stöd till de allmänna samlingsloka
lerna är neutralt i förhållande till på vilket sätt lokalbehoven tillgodoses. Stöd 
till ombyggnad och andra upprustningsåtgärder bör därför lämnas efter 
samma grunder och med samma bidragsandelar som stödet till nybyggnad. 
Därmed kommer valet mellan olika byggåtgärder att kunna göras helt och 
hållet efter vilka lösningar som bäst tillgodoser de behov som finns. 

Det innebär att bidrag även vid ombyggnad eller upprustning bör lämnas 
med högst SO% av kostnaden upp till en lokalyta av l 000 kvadratmeter 
och med högst 30 % i intervallet l 000 till 2 000 kvadratmeter. Samma 
villkor i fråga om kommunal medfinansiering bör också gälla. 

Bidraget bör i båda fallen beräknas med utgångspunkt i den godkända 
kostnaden för arbetena. Det bör i övrigt ankomma på plan- och bostadsverket 
att bestämma hur bidraget skall beräknas. 

Mina förslag innebär i praktiken att stödet förbättras för små och medel
stora samlingslokaler vid nybyggnad och att det blir i huvudsak oförändrat 
vid upprustning, sett mot bakgrund av att upprustningen nästan undantags
löst avser små objekt. 

Utredningen framhåller att en av de väsentligaste uppgifterna i dag är att 
tillgodose behovet av samlingslokaler i de större tätorternas olika bostads
områden. Anordnandet av en samlingslokal ingår inte sällan som ett av de 
väsentligaste inslagen i strävandena att förnya och berika områden som har få 
andra lokaler än bostäder. Enligt min mening bör det inte finnas några hinder 
för att samlingsl?kaler anordnas i anslutning till andra lokaler eller i bygg
nader som redan finns, även om dessa byggnader ägs av någon annan än en 
samlingslokalförening. Som de tre samlingslokalorganisationema har fram
hållit, måste det väsentliga vara att lokalerna upplåts på ett sätt som tryggar att 
de disponeras av föreningarna på lång sikt och på sådana ekonomiska villkor 

. att värdet av statens och kommunernas bidrag tillfaller föreningslivet. 
Särskilda villkor gäller i dag i fråga om bidrag för inventarier, energi

spardtgärder och handikappanpassning. Av förenklingsskäl och med hänsyn 
till att maximibeloppen för dessa åtgärder uppgår till mycket begränsade 
belopp förordar jag att kostnader för energisparåtgärder och för handikapp
anpassning inräknas i det reguljära bidragsunderlaget på samma sätt som 
andra byggkostnader. Bidrag enligt nuvarande regler bör dock kunna lämnas 
för handikappanpassningsåtgärder som genomförs utan samband med andra 
bidragsberättigade arbeten. Det särskilda bidraget för inventarier har i all
mänhet förlorat sin betydelse. Motsvarande kostnader bör dock undantags
vis, om samlingslokaldelegationen finner skäl för det, kunna ingå i under
laget för bidraget i fråga om särskilt angelägna projekt. 

I fråga om bidraget till handikappanpassning av folkparksteatrar och 
statsbidraget till vissa teaterlokaler m.m. samt den särskilda möjligheten att i 
vissa fall lämna bidrag till betalning av skulder föreslår jag inga förändringar. 

Även förslaget om samnyttjande av samlingslokaler i glesbygd har fått ett 
välvilligt mottagande. Inom ramen för boendeservicedelegationens verksam-
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het - för vilken jag har redogjort i det föregående wider inledningen till detta 
avsnitt - pägär för närvarande vissa försöksprojekt som gäller sådant sam
nyttjande av samlingslokaler och lokaler för olika former av boendeservice. 

Stöd har lämnats bl. a. till fyra projekt i Kalmar, Tanums, Åmäls och 

Bengtsfors kommwier. Jag anser att erfarenheterna frän delegationens olika 

försöksprojekt bör tas till vara innan nägon annan ordning etableras. Jag är 
därför inte beredd att nu lägga fram nä.got förslag i denna del. 

De ändrade regler för samlingslokalstödet som jag nu har förordat bör 

träda i kraft den 1 juli 1989. Hittillsvarande bestämmelser bör dock fort

farande tillämpas i fräga om de projekt för vilka preliminärt beslut meddelats 

före denna dag. 

Ramar 

Samlingslokalstödet har använts som ett mycket aktivt inslag i sysselsätt

ningspolitiken. Härigenom har under 1980-talet omfattande investeringar 

kunnat genomföras för att bygga och rusta upp samlingslokaler av olika slag 
i större delen av landet. Under denna tid har totalt omkring 850 milj. kr. ut

betalats i statligt stöd, varav ca 300 milj. kr. i form av upprustningsbidrag. 

Mot bakgrund av det överhettade läget pä byggmarknaden över i stort 

sett hela landet bör stödet för investeringar i samlingslokaler hällas pä oför

ändrad nivä i förhällande till innevarande budgetär. 

Mina förslag i det föregående innebär att samma finansieringsregler till

lämpas vid säväl nybyggnad som ombyggnad och upprustning av samlings

lokaler. Jag förordar mot denna bakgrund att ramarna för anordningsbidrag 
och upprustningsbidrag läggs samman till en gemensam ram för bidrag för 
allmänna samlingslokaler. Denna ram bör för budgetåret 1989/90 sättas till 

52 000 000 kr. Jag förordar vidare att ramen för beslut om bidrag för 
handikappanpassning av f olkparksteatrar nästa budgetår fastställs till oförän
drat 1,2 milj. kr. 

Bidrag för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler bör liksom 
tidigare fä lämnas utan rambegränsning. Jag vill dock i sammanhanget erinra 
om vad jag i det föregående har föreslagit om handikappätgärder som utförs i 

samband med andra åtgärder. 

Ans lagsberäkning 

Anslagsbchovet för nästa budgetår beräknar jag i likhet med plan- och 

bostadsverket till 75 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel även för bidrag 

till riksorganisationerna för samlingslokaler med sammanlagt 3 160 000 kr. 

Av beloppet bör 200 000 kr. fä användas för sådant tekniskt/ekonomiskt 

utrednings- och projektcringsarbete som utförs gemensamt av riksorganisa

tionerna. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändringar i fråga om det statliga stödet till allmänna 
samlingslokaler som jag har förordat, 

2. medge att beslut om bidrag för allmänna samlingslokaler under 
budgetåret 1989/90 meddelas inom en ram om 52 000 000 kr., 

3. medge att beslut om bidrag för handikappanpassning av folk

parksteatrar under budgetåret 1989/90 meddelas inom en ram om 
1 200 000 kr., 

4. till Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 75 000 000 kr. 

B 11. Lån till allmänna samlingslokaler 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

5 272000 

10000000 

5 000 000 

Från anslaget betalas tidigare beslutade lån för nybyggnad, ombyggnad 

eller köp av samlingslokaler enligt kungörelsen 0973: 400) om statligt stöd 

till allmänna samlingslokaler (upphävd 1987: 315). Långivningcn upphörde 

vid utgången av juni månad 1987. 

Plan- och bostadsverket 

Utbetalningarna till följd av tidigare lånebeslut kan för vart och ett av budget
åren 1988/89 och 1989/90 beräknas till ca 5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med plan- och bostadsverket beräknar jag anslagsbehovet för nästa 

budgetår till 5 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ldn till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 5 000 000 kr. 

B 12. Byggnadsforskning 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

163 322 005 

170 000 000 

136 000 000 

Reservation 12 554 078 

Från anslaget betalas bidrag till forsknings- och utvccklingsarbete (FoU) 

inom samhällsplanerings- samt byggnads- och anläggningsornrådena. Med

len fördelas av statens råd för byggnadsforskning (BFR). 
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Rådet upprättar löpande treåriga verksamhetsplaner. I samband med 
anslagsframställningen för budgetåret 1987/88 lämnade rådet en sådan plan 
för verksamheten under budgetåren 1987/88-1989/90. 

1987 års forskningspolitiska beslut omfattade även den treåriga verksam
hetsplanen för BFR (prop. 1986/87: 80 bil. 9, BoU 19, rskr. 294). 

Rådets verksamhet finansieras under innevarande budgetår över följande 
anslag på statsbudgeten. 

Under bostadsdepartementets huvudtitel: 
B 12. Byggnadsforskning 

B 13. Lån till experimentbyggande. 
Under miljö- och energidepartementets huvudtitel: 

C 6. Energiforskning. 

I följande sammanställning redovisas med fördelning på program och 

anslag det totala beslutsutrymmet under budgetåret 1988/89 (milj. kr.). 

Program Beslutsramar anslagsvis i milj. kr. 

B 12. B 13. Totaltelfte C 6. 
huvudtiteln Fjortonde 

huvudtiteln 

1. Statlig och kommunal 
22.~I_ }146,? samhällsplanering 

2. Bebyggelsens utformning 22,4J 11,3 
3. Byggnads- och anläggningsteknik 90,5 
4. Energianvändning i bebyggelse-

I Nya energisystem 

}12,6 
22,0 22,0 

5. Information }12,6 138,0 6. Dokumentation 
7. Kansli 18,4 

) 
Summa· 166,4 33,3 199,7 
varav till HSFR 4,0 1,0 5,0 

Statens räd för byggnadsforskning 

BFR utgår i sin anslagsframställning från att riktlinjer och ramar för den all

männa byggnadsforskningen i stort är fastlagda för budgetåret 1989/90, som 
är det sista året i det nu pågående treårsprogrammet. 

Det innebär att programstrukturen och programmens inriktning ligger fast 

för budgetåret 1989/90. Enligt BFR finns det dock anledning att lyfta fram ett 

par delområden som bör bli föremål för ökade insatser från rådets sida redan 

nästa budgetår. 
FoU-området inomhusklimat och hälsosäkra hus är redan högt prioriterat i 

den nu gällande treårsplanen. Rådet konstaterar att det finns ett behov av att 

ytterligare kunna öka insatserna avseende inomhusmiljön under nästa bud

getår. Detta är inte minst befogat mot bakgrund av den pågående diskus

sionen om energihushållning i byggnader och dess eventuella samband med 
problem i inomhusmiljön. BFR ser dock inga möjligheter till ompriorite

ringar inom de ramar som lagts fast i treårsplanen. BFR hemställer att sär-

5 Riksclagrn 1988/.YI.). I sam/. Nr 11!0. /li/aga 13 
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skilda medel ställs till rädets förfogande för speciella insatser inom området 
inomhusmiljö och hälsosäkra hus. 

BFR erinrar ocksä om att Sveriges relationer till EG har fått ökad aktualitet 

på senare tid. Rådet anser att EG-pcrspcktivet måste ägnas ökad uppmärk
samhet i den FoU-verksamhet som BFR har ansvaret för. BFR hemställer 

om att de medel för internationell verksamhet som beviljades för budgetåret 

1988/89 ökas till 2 milj.kr. samt att medlen också fär användas för insatser 
som hänger samman med byggsektorns anpassning till EG och till ökade 
kontaker mellan Sverige och EG i bygg- och energiforskningsfrågor. 

Rådet hemställer att för budgetåret 1989/90 få meddela beslut om bidrag 

till forsknings- och utvecklingsarbete inom en ram om 166,4 milj.kr. I skri

velse den 1november1988 har BFR hemställt om ytterligare 5 milj. kr. för 

speciella insatser inom området inomhusmiljö och hälsosäkra hus under 

budgetåret 1989/90. 

Vidare hemställer rådet att få fatta beslut som innebär ekonomiska åtagan

den för fem är efter budgetåret 1989/:x>. Besluten bör enligt rådet få fattas 

inom årsvisa ramar om 100, 50, 25, 25 resp. 25 milj. kr. 

Rådet beräknar för budgetåret 1989/90 att ett anslag om 170 milj. kr. 
behöver anvisas under förevarande anslag. 

Föredragandens överväganden 

I sitt anförande till 1987 ärs forskningspolitiska proposition (1986/87: 80 

bil. 9) angav dåvarande chefen för bostadsdepartementet de tendenser i sam

hällsutvecklingen som enligt hans uppfattning borde påverka inriktningen av 

byggforskningsverksamheten. Mot bakgrund av att såväl samhällsföränd
ringar som kunskapsutveckling är relativt långsamma processer betonades 
även att de förändringsfaktorer som lyftes fram i 1984 ärs forskningspoli
tiska proposition (l 983/84: 107 bil. 9) fortfarande skall vara vägledande för 
byggnadsforskningen. 

Departementschefens resonemang resulterade i att vissa prioriterade 
områden lyftes fram för treärsperioden 1987/88-89/90, nämligen stads- och 
bostadsförnyelse, kommunal och regional infrastruktur, kvalitet i planerings

och byggprocessen, byggnadsdclars beständighet och livslängd, klimat och 
miljö i bebyggelsen samt s. k. el-effektiva byggnader. 

Dessa områden hade även prioriterats i den verksamhetsplan för treärs

perioden som BFR redovisade i anslutning till anslagsframställningen för 

budgetåret 1987/88. 

Jag kan konstatera att BFR:s anslagsframställning för budgetåret 1989/90 

ligger helt i linje med intentionerna i de forskningspolitiska besluten. 

1987 ärs forskningspolitiska beslut innebär att den reala nivån för de stat

liga medel som BFR disponerar under budgetåren 1988/89 och 1989/90 skall 

minskas med 10 milj. kr. i förhållande till nivån för budgetåret 1987/88. 

Rådet redovisade i sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 hur denna 

neddragning bör fördelas på de olika anslagen samt konsekvenserna för 
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verksamheten. För budgetåret 1988/89 föreslog rådet att bcslutsramen under Prop. 1988/89: 100 
anslaget Byggnadsforskning skulle minskas med 4 milj. kr. och ramen Bil. 13 
under anslaget Lån till experimentbyggande med 1 milj. kr. Jag utgår från att 

denna fördelning av minskningen av disponibla medel även är lämplig under 

nästa budgetår. 
Rådet anger att dess ambitioner - troL<> neddragningen - är att både öka 

stödet till högskolorna och vidmakthålla den tillämpade forskningen och 
utvecklingsverksamheten på nuvarande nivå. 

Inom bostadssektorn har uppmärksamheten under senare tid riktats mot 

hygieniska brister i det yngre beståndet av flerbostadshus. BFR framhåller att 

det är angeläget att redan under nästa budgetår få till stånd en ökad satsning 
på forsknings- och utvecklingsarbcte inom området klimat och miljö i be

byggelsen, med särskild inriktning på inomhusmiljön. Jag delar rådets upp

fattning. Jag bedömer det som både möjligt och nödvändigt att redan nästa 

budgetår intensifiera forsknings- och utvecklingsarbetet rörande inomhus

miljöfrågor. 

Den internationella verksamheten skall enligt intentionerna i rådets treårs

plan vara en integrerad del av FoU-verksamheten. Rådet framhåller att man 

med krympande ekonomiska resurser inte kan stödja sådan samverkan som 
har ett vidare syfte än det rent forskningspolitiska. 

Jag delar rådets uppfattning även i denna fråga. Jag har beräknat medel för 

denna verksamhet under anslaget B18. lnfonnation och utbildning m. m. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag en beslutsram om 

172,5 milj. kr. för den allmänna byggnadsforskningen, exkl. stöd till expe

rimentbyggande, under budgetåret 1989/90. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för BFR 
fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Av ramen disponeras 4 milj. kr. enligt beslut av humanistisk-samhälls

vetenskapliga forskningsrådet (HSFR). HSFR skall vid fördelningen av 
dessa medel samråda med BFR. 

För åtaganden som avser de fem budgetåren efter budgetåret 1989/90 för
ordar jag, med hänsyn till de forskningspolitiska överväganden som kommer 
att ske våren 1990, ramar om 70, 25, 25, 25 resp. 15 milj. kr. I dessa 
belopp inkluderas inte kanslikostnaderna hos BFR. 

Anslagsbehovet för budgetlret 1989/90 beräknar jag till 136 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslfu riksdagen att 

1. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till 

experimentbyggande, ffu meddelas inom en ram om 172 500 000 kr. 

under budgetåret 1989/90, 
2. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till 

experimentbyggande, under budgetåren 1990/91, 1991/92, 1992/93 
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samt 1993/94 preliminärt får meddelas inom en ram om 70 000 000 
kr., 25 000 000., 25 000 000, 25 000 000 resp. 15 000 000 kr., 

3. till Byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser
vationsanslag på 136 000 000 kr. 

B 13. Lån till experimentbyggande 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

27 932 327 

1000000 

20 000000 

Reservation 59 112 272 

Från anslaget betalas utgifter för lån till fördyrade byggnadskostnader i 

samband med forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsförsörj

ningen och inom energiområdet. 

Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen kan lämnas för 

alla typer av hus och anläggningar. Lånen är avsedda att göra det möjligt att 

genomföra byggnadstekniska experiment- och utvecklingsprojekt som syftar 

till lösningar som har god möjlighet att få en mer allmän tillämpning inom 

den närmaste tioårsperioden. 
Lån till experimentbyggande inom energiområdet används för närvarande 

för att systematiskt pröva ny byggnads- och installationsteknik, ny energi

hushållningsteknik samt nya energisystem i full skala. Experimentbyggande 

kommer således att användas till att utveckla och demonstrera metoder för 

genomförande av energi- och bostadsförbättringsprojekt med såväl ny som 

känd och beprövad teknik. Experimentbyggnadsprojekten avses dessutom 
kunna utnyttjas som demonstrationsanläggningar då ny teknik skall intro
duceras för mer allmän tillämpning. 

Kostnader för uppföljning och utvärdering m. m. i samband med experi
mentbyggandet betalas från anslaget B 12. B yggnadsforskning. 

Lånen kan vara ränte- och amorteringsfria under en utvärderingstid upp till 
tio år. Lånen skall omprövas individuellt efter genomförd utvärdering. Där
vid skall också villkoren för en eventuell återbetalning fastställas. 

Statens råd för byggnadsforskning (RFR) beslutar om lånen. Humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet disponerar anslaget för sådant 

experimentbyggande som ingår som ett led i det humanistiskt och samhälls

vetenskapligt inriktade FoU-arbetet på byggforskningens område. 

Statens räd för byggnadsforskning 

Rådet hemställer att under budgetåret 1989/90 få bemyndigande att fatta 

beslut om lån till experimentbyggande inom en ram av 33,3 milj. kr. samt att 

ett reservationsanslag av 30 milj. kr. anvisas. Därutöver vill rådet ha 

bemyndigande att för budgetåren 1990/91samt1991/92 fatta beslut inom en 

ram av 20 resp. 10 milj. kr. 

Prop. 1988/89: 100 
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Rådet föreslår också att medel för experimentbyggande bör få användas Prop. 1988/89: 100 
för att även täcka vissa utrednings- och genomförandekostnadernär det gäller Bil. 13 
exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. 

Föredragandens överväganden 

De utgångspunkter för och den inriktning av byggforskningsverksamheten 
som har angivits i 1987 års forskningspolitiska beslut gäller även för expcri

mentbyggnadsverksamheten. 

I samarbete med lantmäteriverket har rådet initierat en försöksverksamhet i 

ett begränsat antal kommuner som rör tillämpningen av lagen (1987:11) om 

exploateringssamverkan. Enligt riksdagens beslut får högst 800 000 kr. tas i 

anspråk av experimentbyggnadsmedel för ändamålet (prop. 1985/86:100 bil. 

13, BoU 16, rskr. 168). Stödet har formen av en riskgaranti för kommunen. 

Om planerna inte genomförs på sådant sätt att kostnaderna kan återvinnas 

betalas ett belopp motsvarande högst riskgarantin ut till kommunen. Jag 

anser att erfarenheterna från dessa försöksprojekt bör utvärderas närmare 

innan någon annan ordning etableras. Jag är därför inte beredd att biträda 

BFR:s förslag om att experimentbyggnadsmedel skall få användas för att 
täcka även vissa utrednings- och genomförandekostnader i samband med 

exploateringssamverkan. 
För beslut om lån till experimentbyggande under budgetåret 1989/90 för

ordar jag en ram om sammanlagt 34,2 milj. kr. Av ramen bör 1 milj. kr. 

disponeras efter beslut av humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings
rådet. 

Vad gäller åtaganden för budgetåren 1990/91 och 1991/92 förordar jag en 

ram om 10 milj. kr. resp. 5 milj. kr. 

Jag beräknar att anslaget behöver föras upp med ett belopp om 
20 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att beslut om lån till experimentbyggande får meddelas 

intill ett belopp om 34 200 000 kr. under budgetåret 1989/90 och att 

outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret 

1990/91, 

2. medge att beslut om lån till experimentbyggande under budget

åren 1990/91och1991/92 preliminärt får meddelas intill ett belopp om 

10 000 000 kr. resp. 5 000 000 kr., 

3. till Lån till experimentl:ryggande för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 20 000 000 kr. 

69 



B 14. Statens institut för byggnadsforskning 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 000 
1000 

Under förevarande anslag skall redovisas samtliga in- och utbetalningar 
för verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning (SIB). Anslaget 

tas upp med ett formellt belopp och skall normalt inte få belastas. För att 
täcka svängningar i likviditeten under verksamhetsåret disponerar institutet en 
rörlig kredit. 

SIB är ett sektorsforskningsinstitut inom samhällsbyggnadsområdet. 

Institutet svarar för långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom ett 
antal olika områden. 

Institutets nuvarande forskningsorganisation infördes den 1 juli 1982. 
Forskningsenheten omfattar åtta forskningsavdelningar och en avdelning för 

mät- och datateknisk service. Institutet har också ett kansli och en informa
tionsavdelning. 

Till varje avdelning är knuten en rådgivande sakkunniggrupp, vars 
ledamöter antingen är praktiskt verksamma inom sektorn eller forskare från 
universitet och högskolor. I sakkunniggrupperna prövas löpande avdel
ningarnas verksamhet och planer, framför allt med avseende på relevansen 
för olika intressenter. 

Verksamheten vid SIB finansieras fr. o. m. budgetåret 1984/85 med 
basanslag under bostadsdepartementets huvudtitel samt med projektanslag 
och uppdragsmedel. Basanslaget skall användas för stöd till sådan forskning 
som bidrar till en långsiktig kunskapsuppbyggnad för sektorns behov samt 
för forskning inom områden som statsmakterna har angett som viktiga, men 
där särskilda uppdragsgivare saknas. Övrig verksamhet inom institutet 
finansieras via uppdragsmedel eller projektanslag. 

I enlighet med det forskningspolitiska beslutet våren 1987 (prop. 
1986/87: 80 bil. 9, BoU 19, rskr. 294) skall SIB budgetmässigt behandlas 
på likartat sätt som forskningsinstitutionerna vid högskolorna. SIB :s bas
anslag, utom den del som avser kostnader för institutets administration, skall 

således undantas från huvudalternativets 2 %-iga nedskärning. 

Verksamhetens omfattning och utveckling framgår av följande samman
ställning. 

Ekonomisk plan (I 000-tal kr.) Beräknad ändring 1989/90 

1988/89 SIB Föredragande 

Koslnaåer 

1 . Förvaltning 9250 + 770 + 607 
2. Information 3553 148 + 24 
3. Forskning 36247 + 3033 + 3860 
Summa 49 050 +3 655 +4 491 

/nJäkJer 

1. Bidrag över statsbudgeten 39420 + 2485 + 3 573 
2. Forskning och utveckling pä uppdrag 9630 + 1170 + 918 
Summa 49 050 +3 655 +4 491 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 
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Statens institut för byggnadsforskning 

Forskningsvcrksamheten vid institutet inriktas mot områdena 

- boende, bostadsförsörjning och bostadspolitik 
- planering och styrning av markanvändning, byggande och förvaltning 

- byggnaders och byggnadsmaterials tekniska egenskaper 
- klimat- och installationsfrågor samt energihushållning. 

Forskningsområdcna har valts på ett sådant sätt att de ligger centralt inom 

bostads- och byggnadssektorn, att de förväntas ha en över tiden bestående 

aktualitet och angelägenhet och att de kan bli föremål för en sammanhållen 

bearbetning inom institutet. 

Institutet får inom ramen för förvaltningsanslaget inrätta högst åtta pro

fessurer. I sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 utgick institutet 

från att löncutrymmc skulle kunna skapas för två professurer under budget

året 1988/89 samt för ytterligare tre professurer åren närmast därefter. 

Finansieringen av dessa fem professurer kan nu anses säkrad. Finansie

ringen av de sist tillträdande professurerna är dock osäker. Medel för ytter

ligare tre professurer erfordras därför. Institutet hemställer redan nu att sär

skilda medel avsätts för senare delen av plancringsperioden för att de tre sista 

professurerna skall kunna inrättas samt att ytterligare medel reserveras för att 

på sikt säkerställa att de inrättade professurerna kan behållas. 

Statsmakterna har bifallit institutets hemställan att doktorandtjänster får 

inrättas vid institutet. Medel har beviljats för två tjänster fr.o.m. innevarande 

budgetår. På sikt bör dock antalet doktorander vid institutet öka. Institutet 

hemställer därför att särskilda medel om 370 000 kr. anvisas för inrättande av 

ytterligare två doktorandtjänster fr.o.m. budgetåret 1989/90. 

Institutet har sedan länge försökt skapa utrymme för att kunna finansiera 

gästforskare. Det befintliga utrymmet är enligt institutet helt otillräckligt med 

hänsyn såväl till vad som är önskvärt ur forskningssynpunkt som till in
tresset från utländska forskare och som vill komma till institutet. Institutet 
hemställer att särskilda medel om 200 000 kr. anvisas för finansiering av 
gästforskare. 

Sedan snart 20 år har institutet ett vatten- och avloppstckniskt laborato

rium i Studsvik. Av en rad skäl har institutets styrelse beslutat att laboratoriet 

skall flyttas till Gävle. En lokalisering till Gävle skulle enligt SIB innebära 

samordningsvinstcr för såväl forskningen som utbildningen inom va-om

rådet. Va-frågornas stora aktualitet talar för att den ideala lösningen vore att 

bygga upp verksamheten i Gävle parallellt med att verksamheten vid 

Studsvik avvecklas. Institutet hemställer därför att 3 milj.kr. anvisas under 

budgetåret 1989/90 för att täcka investeringskostnaderna för ett nytt va-tek

niskt laboratorium i Gävle. Därutöver tillkommer kostnader för viss dubbcl

bemanning på de två orterna under budgetåren 1989/90--1991/92. 

Vidare är ett utbyte av institutets centraldator, som anskaffades budgetåret 

1979/80, nu nödvändigt. Den ursprungliga datorn är föråldrad och kapaci

tetstaket nått. Institutet hemställer i första hand att investeringskostnaden för 

en ny centraldator täcks med ett engångsbelopp om 2,5 milj. kr. I andra 

Prop. 1988/89: 100 
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hand hemställer institutet att medel anvisas med 700 000 kr. fr. o. m. 

budgetåret 1989/90 och i fem år för att täcka den årliga amorterings

kostnaden. 

Slutligen tar institutet upp frågan om den rörliga krediten. SIB disponerar 

för närvarande en rörlig kredit om 2 milj. kr. för att täcka tillfälliga likvidi

tetsfluktuationer. Bruttoomslutningen och uppdragsvolymen har emellertid 

ökat markant, vilket innebär högre utestående fordringar och större sväng

ningar i in- resp. utbetalningarna. Institutet föreslår att den rörliga krediten 

höjs till 3 milj. kr. 

Föredragandens överväganden· 

Budgetåret 1989/90 utgör sista året i SIB: s treåriga verksarnhetsplan, vilken 

anmäldes för ri~sdagen i samband med 1987 års forskningspolitiska propo

sition (prop. 1987/88: 80 bil. 9, BoU 19, rskr. 294). Av institutets anslags

framställning kan jag konstatera att planerna för verksamheten vid de olika 

avdelningarna överensstämmer med den inriktning som dåvarande departe

mentschefen därvid angav för verksamheten vid SIB. 

Institutet bedömer att det finns utrymme för två professurer under inne

varande budgetår samt för ytterligare tre under de närmaste åren därefter. Jag 

ser mycket positivt på att det nu har skapats reella förutsättningar för att 

inrätta professurer vid institutet. Det kommer enligt min mening att underlätta 

rekryteringen av kvalificerade forskare och bidra till att säkerställa den veten

skapliga kvaliteten i institutets forskning. 

Institutet har föreslagit att särskilda medel anvisas för att ytterligare två 
doktorandtjänster skall kunna inrättas samt för att kunna ta emot gäst
forskare. Frågor om antalet doktorandtjänster och hur gästforskare skall 

finansieras bör enligt min uppfattning bedömas i ett större forskningspolitiskt 

perspektiv. Dessa frågor bör därför anstå till nästa forskningspolitiska beslut 

våren 1990. Frågan om hur det nya va-tekniska laboratoriet skall finansieras, 

bör också behandlas i detta sammanhang. 

Institutet har för närvarande en rörlig kredit på 2 milj. kr. Med hänsyn till 

den ökande andelen uppdragsintäkter har institutet hemställt att få fördubbla 

denna rörliga kredit till 3 milj. kr. Jag avser att i annat sammanhang åter

komma till regeringen i fråga om den rörliga krediten. 

Mot denna bakgrund beräknar jag statens bidrag till institutet för budget

året 1989/90 till 42 993 000 kr. I detta belopp ingår medel för att täcka amor

teringskostnadema för en ny centraldator. Vidare har påförts 135 000 kr. 

med anledning av RC-organisationens upplösning. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för SIB 

fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Prop. 1988/89: 100 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens institut för byggnads.forskning för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

B 15. Bidrag till statens institut för byggnadsforskning 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

36 850 000 

39690000 

42 993 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 270 000 kr. inte ställts till myn
dighetens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget B 14. Statens institut 
för byggnadsforskning hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens institut.för byggnads.forskning för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 42 993 000 kr. 

B 16. Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000000 
1000000 

Under detta anslag redovisas medel för utrustning till statens institut för 
byggnadsforskning. 

Detta anslag avser särskilda lånemedel som ställs till institutets förfogande 
för anskaffning av utrustning. De medel som tas i anspråk skall vara ränte
och amorteringsfria under en treårsperiod. Därefter skall lånet amorteras och 

förräntas. 

Föredragandens överväganden 

Institutet har hemställt att 1 milj. kr. anvisas under detta anslag. 
Jag ansluter mig till institutets bedömning och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 000 000 kr. 

Prop. 1988/89: l 00 
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B 17. Bidrag till energibesparande åtgärder inom 
bostadsbeståndet m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 18 263 994 

1000 

1000 

Reservation 117 137 832 

Från anslaget betalas bidrag för energibesparande åtgärder i bostadshus. 

Bestämmelserna om bidrag, s. k. energisparbidrag, finns i förordningen 

(1983: 1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus. 

Enligt beslut av regeringen lämnas bidrag inte under budgetåren 1987 /88 och 

1988/89. 

Lån för encrgisparåtgärder lämnas på den allmänna kreditmarknaden. 

Kommunen förutsätts lämna s. k. fyllnadsborgen i de fall då säkerheten i 

övrigt för lånet är pantbrev mellan 85 och 100 % av pantvärdet. 
Enligt bestämmelserna i förordningen (1983: 974) om statligt räntestöd 

vid förbättring av bostadshus lämnas räntestöd för vissa energisparåtgärder i 

bostadshus som upplåts med hyres- och bostadsrätt. En redogörelse för 

dessa bestämmelser har lämnats i det föregående under anslaget B 4. Ränte

bidrag m. m. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1987/88: 90, NU 40, rskr. 375) om 

energipolitik inför 1990-talet. I propositionen presenteras en handlingsplan 
för kärnkraftsavvecklingens inledning. En viktig del av denna handlingsplan 
är det program för effektivare användning och ersättning av el som riksdagen 
beslutat om. Programmet kommer au följas och utvärderas kontinuerligt och 
åtgärderna revideras vid behov. Härvid kommer behovet av särskilda åt

gärder avseende befintliga elvärmda bostäder att övervägas. En första av
stämning avses ske år 1990. Statens råd för byggnadsforskning redovisade i 

december 1987 en rapport, Energi i byggd miljö - 90-talets möjligheter. 

Rapporten belyser bl. a. möjligheterna att ytterligare minska energianvänd

ningen i bostäder och lokaler med känd och beprövad teknik. Regeringen har 

uppdragit åt rådet att belysa förutsättningarna för att infria redovisad energi

sparpotential med beaktande av att det skall finnas ett gott och hälsosamt 

inomhusklimat i bostäder och lokaler. Uppdraget skall redovisas till rege

ringen före den 31 december 1989. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att i avvaktan härpå 

besluta att energibidrag enligt förordningen (1983: 1112) om statliga energi

sparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus inte heller skall lämnas under 

budgetåret 1989/90. Behovet av medel för utbetalning av sådana bidrag som 

har beslutats före den 1 juli 1987 täcks av reservationen på anslaget. Anslaget 

för budgetåret 1989/90 bör därför föras upp med endast ett formellt belopp 

om 1 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbestdndet 

m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på. 
1 000 kr. 

B 18. Information och utbildning m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

39 016 739 
20500000 

14 900 000 

Rescivation 22 764452 

Från detta anslag betalas utgifter för information och utbildning m. m. 
inom bostadsdepartementets ansvarsområde. Informations- och utbildnings

verksarnhet bedrivs bl. a. av plan- och bostadsverket. Vidare betalas utgifter 

för så.dant utredningsarbcte avseende bebyggelsefrågor som inte är inordnat i 

verksamhet för vilken medel anvisas i annan ordning, exempelvis för infor

mationsförsörjningen för den fysiska planeringen m. m. samt kostnader för 

tävlingar och annat utvecklingsarbcte inom boendet. Slutligen betalas också. 

utgifter för vissa speciella utbildningsinsatser, bl. a. i samband med intro

duktionen av plan- och bygglagen m. fl. lagar. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar att under budgetåret 1989/90 sammanlagt 14,9 milj. kr. behö

ver disponeras för sådana särskilda informations- och utbildningsinsatser 

m. m. inom bostadsdepartcmentets verksamhetsområde för vilka anslaget 

hittills har använts. 
Den närmare fördelningen av medlen bör göras först sedan de aktiviteter 

som planeras på. olika håll har samordnats och avvägts mot varandra. Jag 
avser därför att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag 
om den närmare fördelningen av dessa medel. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information och utbildning m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reseivationsanslag på. 14 900 000 kr. 
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B 19. Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

0 
6000000 

56000000 

Från anslaget betalas ut bidrag till fonden för fukt- och mögelskador. 

Fonden inrättades den 4 februari 1986. De medel som budgetåren 1985/86 

och 1986/87 har anvisats för avhjälpande av fukt- och mögelskador har förts 

över till fonden. Fonden förvaltas av kammarkollegiet som, efter beslut av 

fondens styrelse, ombesörjer utbetalning av medel från fonden. 

Med stöd av lagen (1985: 1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i 

vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador, har regeringen över

lämnat till en särskild nämnd - småhusskadenämnden - an i vissa fall besluta 
om avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus och därmed samman

hängande frågor. Nämnden inrättades den 1januari1986 i enlighet med avtal 

som staten har ingått med Svenska kommunförbundet och med Byggentre
prenörerna. 

Avtalet med Byggentreprenörerna gäller i huvudsak skador i hus som 

under tiden den 1 september 1975 - 31 augusti 1985 uppförts på total- eller 

g<'.neralentreprenad enligt avtal mellan en enskild konsument och ett företag, 

anslutet till Byggentreprenörerna. Avtalet innebär an det företag som har 

uppfört ett hus som blivit fukt- och mögelskadat skall avhjälpa skadan på 

egen bekostnad, om skadan är en följd av fel eller brist i konstruktion, mate

rial eller utförande som beror på vårdslöshet av företaget. I andra än de nu 

avsedda fallen filiggcr det staten att se till att skadan avhjälps. Husägaren 
skall själv svara för reparationskostnadema upp till ett belopp som motsvarar 

ett basbelopp. 
Avtalet med Svenska kommunförbundet har i princip samma uppbyggnad 

som nu har beskrivits. Det omfattar hus som har uppförts av en kommun 
eller vissa kommunala företag. 

Det ankommer på småhusskadenämnden an avgöra om en viss skada skall 
avhjälpas av det berörda företaget eller om staten skall ansvara för avhjälp

andet. 
Enligt förordningen (1985: 1119) om den statliga fonden för avhjälpande 

av fukt- och mögelskador i småhus, m. m. skall fondstyrelsen fullgöra de 

förpliktelser som åläggs fonden genom beslut i smähusskadenämnden. Enligt 

förordningen kan fondstyrelsen också efter egen prövning lämna ekonomiskt 

stöd för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus som har uppförts på 

total- eller generalentreprenad, om småhusskadenämnden är förhindrad att 

pröva skadan därför au huset har uppförts av ett företag som inte är bundet 
av de nyss nämnda avtalen eller därför att huset av annan anledning inte 

omfattas av avtalen. 
Fondstyrelsen kan lämna stöd även i vissa andra fall än de nu nämnda. 

Enligt 12 §förordningen kan bidrag lämnas i syfte att avhjälpa mer omfatt

ande fukt- och mögelskador i småhus. Sådant bidrag får dock lämnas endast 
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till den del kostnaden för åtgärderna inte kan bäras av huset i ombyggt skick 
och under förutsättning bl. a. att huset är yngre än 30 år, att huset inte är 
upplåtet med hyres- eller bostadsrätt och att kostnaden för åtgärderna är skä
lig med hänsyn till arbetenas art och omfattning. 

Slutligen kan fondstyrelsen i särskilda fall och i skälig utsträckning lämna 
stöd till enskilda för andra ändamål som ansluter till fondens syfte. Sådant 
stöd kan komma i fråga bl. a. om en fastighetsägare av allmän domstol har 

tillerkänts ersättning för skador på sitt hus men svaranden inte kan fullgöra 

sina skyldigheter, t. ex. därför att han har blivit försatt i konkurs. 

Fonden för fukt- och mögelskador 

Ansökningar om stöd som skall prövas av fondstyrelsen lämnas in till små

husskadenämnden. Ärendena bereds och föredras av personal vid nämndens 

kansli. Den 29 september 1988 hade sammanlagt 1 376 ansökningar kommit 
in till nämnden, varav 548 under år 1987. Av dessa har nämnden överlämnat 

952 till den statliga fonden för prövning, varav 449 under år 1987. Hos fon

den hade vid nyssnämnda tidpunkt 401 ärenden slutligt avgjorts och 142 

ärenden delvis avgjorts. 

Av de 401 ärenden som slutligt avgjorts hos fonden har 218 ansökningar 

bifallits. Besluten om bifall innebär att 27 630 000 kr. ställts direkt till 

sökandenas förfogande. Beslut om rätt till stöd - dvs. delvis avgjorda ären

den - beräknas medföra ytterligare kostnader för fonden om cirka 

18 000 000 kr. Fram till den 29 september 1988 hade fondstyrelsen således 

beslutat om stöd intill ett belopp om sammanlagt cirka 45 000 000 kr. 
För närvarande finns inte någon egentlig balans hos fonden i form av fär

digberedda, icke avgjorda ärenden. 
Antalet ärenden som kommer in till fonden har under år 1988 ökat i för

hållande till motsvarande tid under år 1987. 
Den 1 juli 1988 fanns i fonden 59 milj. kr. Mot bakgrund av ärendetill

strömningen m.m. beräknar fondstyrelsen att fonden under budgetåret 

1989/90 behöver tillföras 50 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I sitt beslut om anslag till fonden för budgetåret 1986/87 (prop. 

1985/86: 100 bil. 13, BoU 13, rskr. 171) bemyndigade riksdagen rege

ringen att under fyraårsperioden 1986-89 ta i anspråk sammanlagt 250 

milj. kr. för bidrag till fonden. Hittills har sammanlagt 182 milj. kr. anvi

sats för ändamålet. Av de anvisade medlen har 82 milj. kr. förts över till 

fonden och 27,6 milj. kr. betalats ut. 

I likhet med fondstyrelsen beräknar jag att utbetalningarna under nästa 

budgetår kommer att uppgå till 50 milj. kr. 
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Enligt regeringens beslut disponerar fondstyrelsen över medel som riks

dagen har ställt till förfogande för forsknings- och utvecklingsinsatser m. m. 

avseende fukt- och mögelproblem i flerbostadshus (prop. 1987/88:100 bil. 
13, BoU 10, rskr. 232). Det arbete som fondstyrelsen initierat i samverkan 
med statens råd för byggnadsforskning (BFR) och Sveriges allmännyttiga 

bostadsföretag (SABO) avseende fukt- och mögelproblem förväntas vara 

slutfört under år 1989. Hittills har sammanlagt 12 milj. kr. anvisats för 

ändamålet. 
Under senare tid har uppmärksamheten riktats mot andra hygieniska bris

ter i bebyggelsen - s. k. sjuka hus. Problemet har inte sällan samband med 

förekomst av fukt och bristfällig ventilation. Som jag har framhållit i det 

föregående är det nödvändigt att intensifiera forsknings- och utvecklings

arbetet rörande inomhusmiljön. Det är också angeläget att problemets omfatt

ning kan belysas samt att snabbt utveckla och föra ut de kunskaper som 

redan finns om hur brister i inomhusmiljön kan elimineras eller begränsas. 

På samma sätt som tidigare bör enligt min mening ett arbete med detta syfte 

initieras och bedrivas i samverkan mellan fondstyrelsen, BFR och SABO. 

Jag beräknar att 6 milj. kr. behöver anvisas för ändamålet. Anslaget för 

budgetåret 1989/90 bör därför föras upp med ett belopp om 56 milj. kr. 
Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att även under budget

året 1989/90 fä ta i anspråk den ram om 250 milj. kr. som riksdagen tidigare 

beviljat för bidrag till fonden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 utnyttja tidi

gare ram om 250 000 000 kr. för bidrag till fonden för fukt- och 

mögelskador, 
2. till Bidrag till fonden för fukt- och mö ge/skador för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag p!I. 56 000 000 kr. 

B 20. Statens va-nämnd 

Nytt anslag (Förslag) 3 182 000 

Statens va-nämnd handlägger med hela landet som verksamhetsområde 

mål enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

samt mål enligt lagen (1981: 1354) om allmänna värmesystem. Va-nämnden 

hör under innevarande budgetår i administrativt hänseende till plan- och 

bostadsverket. 
Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetår framgår av följande sammanställning. 
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Anslag (1 000-tal kr.) 1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Va-nämnden Föredraganden 

Statens va-nämnd 3 048 + 63 + 134 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 21 000 kr. inte ställts till va
nämndens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Statens va-nämnd hör i administrativt hänseende till plan- och bostadsverket. 
Det innebär att den service beträffande ekonomi- och personaladministration 
som nämnden behöver tillhandahålls av plan- och bostadsverket. Plan- och 
bostadsverket omlokaliseras den 1 juli 1989 till Karlskrona. Nämndens 
administrativa anknytning till verket bör då upphöra. Jag kommer senare att 
föreslå regeringen bestämmelser för handläggningen av personal- och 
ekonomiadministrativa frågor hos va-nämnden. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget för statens 
va-nämnd förs upp med ett belopp om 3 182 000 kr. Jag har i mitt förslag 
beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för statens va-nämnd fr. o. m. 
den 1 juli 1989. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens va-nämnd för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 3 182 000 kr. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 

79 



C. FASTIGHETSDATAVERKSAMHETEN 

Allmänt 

Genom den pågående fastighetsdatareformen byggs ett nytt, för land och stad 

enhetligt, ADB-baserat fastighetsdatasystem upp. Systemet ersätter de ma

nuella fastighets- och inskrivningsregistren. En försöksverksamhet i Uppsala 

län påbörjades är 1971. Systemet togs där i bruk med rättsverkan den 1 

januari 1976. Reformarbetet har sedan genomförts i två femåriga etapper. 

Den andra etappen avslutades vid utgången av budgetåret 1986/87. Vären 

1985 beslöt riksdagen om en tredje femårsetapp för budgetåren 1987/88-

1991/92. Beslutet innebär att den takt med vilken fastigheter förs över från de 

manuella registren till fastighetsdatasystemet ökades från ca 230 000 till ca 

330 000 fastigheter per är. Med denna takt beräknas fastighetsdatasystemet 

vara infört i hela landet vid mitten av 1990-talct. 

Hittills har ca 2,4 miljoner fastigheter anslutits till fastighetsdatasystemet, 

vilket motsvarar 60 % av landets fastighetsbestånd. Systemet är infört i 

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och 

Bohus, Skaraborgs, Västmanlands och Gävleborgs län samt i delar av 

Kalmar, Älvsborgs, Värmlands, örebro och Västernorrlands län. Uppgifter 

om planer och bestämmelser samt taxeringsuppgifter finns dock redan i dag 

tillgängliga via terminal för hela landet. Detsamma kommer inom kort att 

gälla koordinatuppgiftema för fastigheterna. 

Organisation m. m. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har ansvaret för genomförandet av 

fastighetsdatareformen i samverkan med främst domstolsverket och statens 

lantmäteriverk. Chef för CFD är en generaldirektör. Vid CFD finns också en 

styrelse. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Inom CFD finns sju 

enheter, tekniska enheten, driftsenheten, fastighetsregisterenheten, inskriv

ningsregisterenheten, utvecklingsenheten, administrativa enheten och stabs

enheten. 

CFD skall, förutom att genomföra reformen, också svara för driften av 

fastighetsdatasystemet. Vidare har CFD till uppgift att utveckla system och 

metoder som gör det möjligt att utnyttja fastighetsdatasystemet inom olika 

verksamhetsområden. 

Verksamheten är i huvudsak förlagd till Gävle. I Kiruna finns en utveck

lingsenhet. 

CFD bedriver också uppdragsverksamhet, såväl inom som utom landet. 

Verksamheten har expanderat under de senaste äten och beräknas inneva

rande budgetår omsätta ca 12 milj. kr. Uppdragsverksamheten under bud

getåren 1987 /88-1989/90 framgår av följande sammanställning. 
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Resultat av uppdragsverksamheten (1000-tal kr.) 

1987 /88 1988/89 
Utfall Beräknat 

1989f)O 
Beräknat 

Intäkterl 
Kostnader 
Resultat 
Balanserat resultat 

11 611 
10764 

847 
l 451 

12000 
12000 

0 
1451 

15 000 
15000 

0 
1451 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte 
fakturerade tjänster. I kostnaderna ingär avsättningar för osäkra fordringar och 
avskrivningar. 

C 1. Centralnämnden för fastighetsdata 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

53 629 0142 

64 993 000 
69 538 000 

2 Anslaget uppfört under beteckningen E 1. Centralnämnden för fastighetsdata. 

Anslaget C 1. skall främst finansiera genomförandet av fastighetsdatare
formen och driften av fastighctsdatasystcmet 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 231 000 kr. inte ställts till CFD:s 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Anslag 
1. Systemutveckling 
2. Reformgenomförande 
3. Produktion 

Summa 

CFD 

1988/89 

8 400 000 
17 200 000 
39 393 000 

64 993 000 

Beräknad ändring 
1989f)O 

Föredraganden 

+ 1400000 
+ 1400000 
+ 1745000 

+ 4 545 000 

CFD föreslår att fastighetsdataverksamhcten under budgetåret 1989/90 be
drivs enligt de riktlinjer som riksdagen har fastställt för perioden 1987/88-
1991/92. Detta innebär att verksamheten koncentreras på att säkerställa en 
stabil och säker drift av fastighetsdatasystemet och på reformgenomförande. 
Reformarbetet kommer under budgetåret 1989/90 att pågå i Kalmar, 

Kristianstads, Älvsborgs, Östergötlands, Kopparbergs och Västernorrlands 
län. Antalet fastigheter anslutna till systemet beräknas efter budgetårets slut 
vara ca 2,8 miljoner, vilket motsvarar knappt 70 % av fastighetsbcståndct. 

6 Rik.11/agen 1988189. I .1u111/. Nr 100. Bilaga 13 
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CFD beräknar ett ökat medelsbehov om I 507 000 kr. i oförändrat pris- Prop. 1988/89: 100 
och löneläge. Tillskottet behövs främst för ökade driftskostnader till följd av Bil. 13 
det stigande antalet fastigheter som ingår i fastighetsdatasystemet. Vidare 
ingår medel för att tidigarelägga installationen av tenninaler hos fastighets
registennyndigheter i områden där fastighetsdatareformen ännu inte är ge-

nomförd. 

I sin anslagsframställning anmäler CFD också att man nu bedriver för

söksverksamhet med ett basregister över byggnader i flera kommuner. Enligt 

CFD kan därefter ett byggnadsregister med tillhörande rapportsystem byggas 

upp. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar, efter en planenlig real minskning av administrationskostna

derna med 2 %, medelsbehovet för CFD för nästa budgetår tiJI 

69 538 000 kr. 
I min beräkning ingår medel för etablering av en enhet i Ronneby. En

heten skall i första hand arbeta med uppdragsfinansierad verksamhet, främst 

utbildning, i anslutning till fastighetsdatasystemet. Enheten avses byggas upp 

i anslutning till det s. k. Ronneby Soft Center och beräknas komma att 
sysselsätta 5-6 personer. Avsikten är att verksamheten efter etableringen 

skall finansieras med uppdragsmedel eller genom omprioriteringar inom ra
men för ordinarie anslag. 

Anslaget har vidare tillförts 474 000 kr. med anledning av RC-organisa

tionens avveckling. 
CFD har tidigare till regeringen lämnat ett förslag till byggnadsregistcr och 

förenklat förfarande för kommunerna att rapportera förändringar i byggnads
beståndet till olika statliga myndigheter. Förslaget har remissbehandlats. 
CFD har därefter vidareutvecklat förslaget med ledning bl. a. av remissyn
punktema. Jag utgår från att CFD, när nämnden har utvecklat ett färdigt för

slag, redovisar det till regeringen tör ställningstagande. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till CenJralnämndenför fastighetsdata för budgetåret 1989/90 an

visa ett förslagsanslag på 69 538 000 kr. 

C 2. Utrustning m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1 521 2861 

1300 000 
1000000 

Reservation 

I Anslaget uppfört under beteckningen E 2. Utrustning m. m. 

882054 
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Anslaget är avsett för investeringar i CFD:s uppdragsverksamhet. För 
budgetåret 1989/90 har jag, i enlighet med CFD:s förslag, beräknat ett me
delsbehov på 1 000 000 kr. Kostnader för räntor och avskrivningar för in
vesteringarna skall i sin helhet belasta uppdragsverksamheten och återföras 
till statsbudgetens inkomstsida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustning m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva

tionsanslag på 1 000 000 kr. 
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D. LANTMÄTERIET 

Allmänt 

Det statliga lantmäteriets huvudsakliga myndighetsuppgifter är att svara för 
fastighetsbildning och att producera allmänna kartor. Lantmäteriet bedriver 
också uppdragsverksamhet i form av kartproduktion, flygfotografering, 
mätningar, fastighetsvärdering m. m. 

Verksamheten omsatte budgetåret 1987/88 totalt ca 740 milj. kr. Härav 
svarade den avgiftsfinansierade verksamheten, främst uppdrag och fastig
hetsbildningsåtgärder, för ca 500 milj. kr., vilket motsvarar knappt 70 % av 
den totala omsättningen. Återstoden finansieras genom anslag som huvud
sakligen används för produktion av de allmänna kartorna och för stöd åt fas
tighetsbildningsverksamheten. 

Produktionen av allmänna kartor m. m. bedrivs enligt den 10-åriga plan 
som riksdagen beslutade om våren 1984. 

Organisation m. m. 

Det statliga lantmäteriet omfattar statens lantmäteriverk, en överlantmätar
myndighet i varje län och lokala fastighetsbildningsmyndigheter. 

Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastighets
samverkan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet och allmän kart
läggning. Lantmäteriverket har också samordnande uppgifter beträffande 
ortnamns frågor. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Inom 
verket finns fyra avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fastig
hetsavdelningen, kartavdelningen och produktionsavdelningen samt ett 
planeringssekretariat. 

För att ge lantmäteriverket råd i frågor om de allmänna kartorna finns ett 
kartrdd. Vidare finns ett ortnamnsrdd som har till uppgift att främja ett ända
målsenligt och vårdat ortnamnsskick. 

Verksamheten vid lantmäteriverket är i huvudsak förlagd till Gävle. En del 
av·verksamheten är dock lokaliserad till andra orter. Produktion av den eko
nomiska kartan sker exempelvis också i Karlskrona och Luleå. I Ånge har 

byggts upp en kartvårdscentral. I Kiruna finns dels en enhet för upprustning 

av storskaliga registerkartor, dels en utvecklingsenhet för datorstödd s. k. 

tematisk kartläggning. I Stockholm finns en enhet för uppdragsfinansierad 
produktion av kartor (LiberKartor) samt en kartbutik. 

Över/antmätarmyndigheten skall inom länet leda och ha tillsyn över verk
samheten vid de statliga fastighetsbildningsmyndighetema, ha tillsyn över 
mätningsverksamhctcn samt verka för samordning av grundläggande mät
ning och kartläggning. 
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Fastighetsbildningsmyndigheten svarar för fastighetsbildningsverksam- Prop. 1988/89: 1 ()() 
heten. Lantmäteridistriktet är fastighetsbildningsmyndighetens verksamhets- Bil. 13 
område. Landet är indelat i 80 lantmäteridistrikt. För särskilda fastighetsbild-

ningsuppgifter finns ytterligare 18 statliga fastighetsbildningsmyndigheter, 
s. k. specialenheter vilka arbetar främst med frågor med anknytning till 

jord- och skogsbruk. 
Det statliga lantmäteriet sysselsatte den 1 juli 1988 ca 2 900 personer, 

varav ca 1 000 vid lantmäteriverket. 
Utanför den nu beskrivna statliga lantmäteriorganisationen, men under

ordnad denna i tillsynshänseende, finns 41 kommunala fastighetsbildnings
m yndigheter samt 24 statliga och 31 kommunala fastighetsregistennyn

digheter. Länsstyrelserna är statliga fastighetsregistermyndigheter. Fastig

hetsregistermyndighetemas uppgift är att registrera förändringar i fastig

hetsförhållandena. 

Lantmäteriets verksamhet är indelad i fyra program, nämligen (1) Upp

dragsverksamhet, (2) Plangenomförande, (3) Landskapsinformation och 

(4) Försvarsberedskap. Medel tas upp under anslagen D 1. Lantmäteriet, 

D 2. Plangenomförande, D 3. Landskapsinformation, D 4. Försvarsbe

redskap och D 5. Utrustning m. m. 

Försök med treåriga budgetramar 

En försöksverksamhet med treåriga budgetramar påbörjades inom statsför
valtningen budgetåret 1985/86. Lantmäteriverket har inordnats i 
försöksverksamheten under perioden 1988/89-1990/91. Detta innebär att 

inriktningen av verksamheten och en budgetram är fastlagd för dessa tre år. 

Avvikelser under tre~sperioden skall endast göras om det sker förändringar 

som påverkar lantmäteriets verksamhet och som inte kunde förutses när 
beslutet om den treåriga budgetramen fattades. 

D 1. Lantmäteriet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anvisat 
1989/90 Förslag 

0 
1 000 

1000 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 

olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får normalt 

inte belastas. 

Verksamheterna inom olika program beskrivs i det följande under de an

slag varifrån medel beräknas på statsbudgeten. Lantmäteriets uppdragsverk

sarnhet (program 1), som finansieras helt genom avgifter, behandlas emel

lertid under detta anslag. 
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Program 1. Uppdragsverksamhet 

Programmet består av tre delprogram: 

l a. Inrikes uppdrag 
1 b. Utlandsuppdrag 

1 c. Fastighetstaxering 

Delprogrammet Inrikes uppdrag omfattar uppdrag inom landet beträffande 

bl. a. framställning av kartor och annan landskapsinfonnation, mätningstek

niska och fastighetsrättsliga frågor samt fastighetsekonomi och fastighetsin

formation. 

Delprogrammet Utlandsuppdrag omfattar export av lantmäteriets tjänster 

och marknadsförs under namnet Swedsurvey. Lantmäteriverket marknadsför 

även produkter och tjänster från andra myndigheter och från privata företag 

när det främjar lantmäteriets utlandsverksamhet. 

Delprogrammet Fastighetstaxering omfattar verkets medverkan i den på

gående allmänna fastighetstaxeringen. 

Uppdragsverksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Verksamheten 

under budgetåren 1987 /88-1989/90 framgår av följande tabell. 

Resultat av uppdragsverksamheten (I 000-tal kr.) 

Intäkter l 
Kostnader 
Resultat 

varav inrikes uppdrag 
varav utlandsuppdrag 
varav fastighetstaxering 

Balanserat resultat 

1987/88 
Utfall 

251822 
250 158 

1664 
1 761 

- 434 
337 

10 1052 

1988/89 
Beräknat 

278045 
278 045 

0 
0 
0 
0 

10105 

1989f)O 
Beräknat 

281045 
281 045 

0 
0 
0 
0 

10105 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte 
fakturerade uppdrag. I kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för osäkra 
fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att 
värdesäkra statskapitalet. I intäkter och kostnader ingår inte transaktioner som görs 
vid köp och försäljning av tjänster m. m. internt inom det statliga lantmäteriet. 
2 Av det balanserade resultatet från budgetåret 1986/87 har 969 000 kr. använts 
under budgetåret 1987/88 för särskilda investeringar i uppdragsverksamhctcn. 

Lantmäteriverket 

Efterfrågan på tjänster förväntas öka något under det kommande budgetåret. 

Det gäller såväl inom den inrikes uppdragsverksamhetcn som inom utlands

verksamheten. Verksamheten inom den allmänna fastighetstaxeringen väntas 

däremot minska. 

Full kostnadstäckning inklusive nödvändiga avsättningar planeras för 

rörelsen. 
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Föredragandens överväganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 

1 000 kr. 

D 2. Plangenomförande 

1987 /88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

61614 009 

60 139 000 

62497000 

Anslagskredit -3 865 286 

Under anslaget redovisas kostnader för program 2 Plangenomförande till 

de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 330 000 kr. inte ställts till lant

mäteriverkets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Program 2. Plangenomförande 

Programmet består av fyra delprogram: 
2 a. Fastighetsbildning m. m. 

2 b. Fastighetsregisterreformen 
2 c. Utveckling 

2 d. Rådgivning 

Delprogrammet Fastighetsbildning m. m. finansieras så gott som helt ge
nom avgifter som tas ut enligt lantmäteritaxan (1971: 1101, ändrad senast 

1988: 1497). Avgifterna skall täcka lantmäteriets kostnader för verksam
heten. Avgiften för en förrättning skall dock sättas ned i sådana fall då beslut 

i ett fastighetsbildningsärende medför att fastigheter m. m. av mindre be
tydelse inte längre behöver redovisas i fastighetsregistret. Taxebeloppen skall 
också sättas ned för sådana äganderättsutredningar som länsstyrelsen för
ordnar om. Kostnaden för nedsättningarna, som finansieras av anslags

medel, var för budgetåret 1987/88 9 909 200 kr. 
Verksamheten under budgetåren 1987/88-1989/90 framgår av följande 

tabell. 

Resultat av f astighetsbildningsverksamheten ( 1 000-tal kr.) 

Intäkter l 
varav anslag 

Kostnader 
Resultat 
Balanserat resultat 

1987/88 
Utfall 

239 896 
9909 

236 276 
3 620 

- 8932 

1988/89 
Beräknat 

251 107 
12 600 

251107 
0 

- 8 932 

1989/90 
Beräknat 

264107 
12600 

264107 
0 

- 8 932 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte 
fakturerade ärenden. I kostnaderna ingår beräknade avsättningar för osäkra 
fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att 
värdesäkra statskapitalel 
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övriga delprogram (2b-2d) finansieras helt med anslagsmedel. Utveck
ling och rådgivning kan till en del finansieras genom avgifter, men verksam
heten redovisas då under program 1 eller delprogram 2 a. 

Lantmäteriverket 

Efterfrågan inom fastighetsbildningsverksamheten väntas öka något. Lant

mäteriverket planerar för full kostnadstäckning. 

För den pågående mikrofilmningen av akterna i de statliga fastighets

registcrmyndighetemas arkiv föreslår verket ett tillskott på 500 000 kr. för 
att klara tidigare planerad takt. 

Arbetet med fastighetsdatareformen kommer an fortsätta enligt riksdagens 

beslut våren 1985 om reform verksamheten under femårsperioden 1987 /88-
1991/92 (prop. 1984/85: 100 bil. 13, BoU 10, rskr 177). 

Föredragandens överväganden 

Jag är inte beredd att föreslå några ytterligare medel för mikrofilmning av de 

statliga fastighetsregistermyndighetemas förrättningsarkiv. 

Jag har beräknat behovet av kompensation för att tjänstebrevsrätten dras in 

till 633 000 kr. 

Anslaget har reducerats med 101 000 kr. med anledning av RC
organisationens avveckling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Plangenomförande för budgetåret 1989/90 anvisa ett raman
slag på 62 497 000 kr. 

D 3. Landskapsinfonnation 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

177 045 538 
176 554 000 

177 555 000 

Anslagskredit - 9 681 862 

Under anslaget redovisas kostnader för program 3 Landskapsinformation. 

För verksamheten inom programmet tillförs verket under budgetåret 1988/89 

dessutom medel från nionde huvudtitelns anslag D 6. Bidrag till skogsvård 

m.m. 
Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 1 183 000 kr. inte ställts till lant

mäteriverkets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 
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Program 3. Landskapsinformation 

Programmet består av tio delprogram: 

3 a. Geodetisk verksamhet 
3 b. Ekonomiska kartor 
3 c. Topografiska m. fl. kartor 
3 d. Flygfoto och ortofotokartor 
3 e. Försäljning av allmänna kartor 
3 f. Medgivanden till följdproduktion 
3 g. Utveckling 

3 h. Rådgivning 

3 i. Nationalatlas 

3 k. Geografiska Sverigedata 

Programmet omfattar framställning av grundläggande landskapsinforma

tion som skall täcka b~hov inom olika samhällssektorer. Huvudprodukterna 

utgörs av de allmänna kartorna och grundmaterial till dessa. Verksamheten 

inom programmet omspänner hela kartläggningsprocessen, dvs. geodetiska, 

fotogrammetriska och kartografiska arbeten samt utvecklings- och rådgiv
ningsverksamhet. I verksamheten ingär flygfotografering och bildfran1ställ
ning såväl för den allmänna kartläggningens behov som för att tillgodose 

efterfrågan på flygbilder inom olika samhällssektorer. Vidare ingär s. k. 
geodetiska riksnätsarbeten och särskilda geodetiska projekt, bl. a. i form av 

internationellt forskningssamarbete. 

I programmet ingär vidare försäljning av de allmänna kartorna och den 

verksamhet som hänger samman med att lantmäteriverket skall lämna medgi

vanden till följdproduktion frän det allmänna kartmaterialet. 

Under anslaget reserveras också medel för en pågående översyn av Sve

riges riksgräns mot Norge. 
Arbetet med en ny svensk nationalatlas ingär också som ett särskilt del

program. 
Slutligen ingär som ett nytt delprogram arbetet med att bygga upp digitala 

databaser med geografisk information om Sverige. 

Lantmäteriverket 

Lantmäteriverket föreslär att 600 000 kr. tillförs anslaget för att täcka statens 

del i en fördjupad utredning om ett geografiskt museum i Gävle. 

För ärligt underhåll av riksgränsen mot Finland begär verket 200 000 kr. 

Verket anmäler också behov av engångsmedel om 400 000 kr. för gräns

underhåll och för åtgärder som föranleds av den mellan Sverige och Sovjet 

uppgjorda gränsdragningen i Östersjön. 
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Föredragandens överväganden 

Min utgångspunkt vid anslagsberäkningen är all anslaget skall tillföras medel 
så att den av riksdagen beslutade tioåriga kartplanen kan fullföljas. Jag har 

härutöver beräknat 600 000 kr., varav 400 000 kr. engångsvis, för under
håll m. m. av rikets gränser. 

Vidare skall 803 000 kr. tillföras anslaget som kompensation för att 

tjänstebrevsrätten slopas. 
Anslaget har reducerats med 101 000 kr. med anledning av RC-organisa

tioncns avveckling. 

Vid sidan av medel från förevarande anslag bör lantmäteriverket under 

budgetåret 1989/90 tillföras 3 000 000 kr. för programmet Landskapsinfor

mation från nionde huvudtitelns 3:nslag D 6. Bidrag till skogsvård m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Landskapsinformation för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

ramanslag på 177 555 000 kr. 

D 4. Försvarsberedskap 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

3 372 588 

3 586 000 
3 461 000 

Anslagssparande 340 875 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 23 000 kr. inte ställts till lant

mäteriverkets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Program 4. Försvarsberedskap 

Programmet består av två delprogram: 
4 a. Säkerhetsskydd 
4 b. Beredskapsplanläggning 

Programmet omfattar främst sekretessåtgärder i form av granskning av 
kartor och flygbilder. Programmet omfattar dessutom sådana uppgifter som 
åligger lantmäteriet för att tillgodose totalförsvarets behov av landskaps- och 

fastighetsinformation. Uppgifterna gäller främst beredskapsplanläggning och 

förberedelser för tryckning av kartor för totalförsvaret under beredskap och i 

krig. 

Lantmäteriverket 

Lantmäteriverket begär realt oförändrade medel i avvaktan på förväntade 

ändringar i sekretess- och spridningslagstiftningen. 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar, med utgångspunkt i en planenlig real minskning av anslaget 

med 5 %, medelsbehovet till 3 461 000 kr. Jag har därvid beräknat 
40 000 kr. som kompensation för indragning av tjänstebrevsrätten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarsberedskap för budgetåret 1989/90 anvisa ett raman

slag på 3 461 000 kr. 

D 5. Utrustning m. m. 

1987/88 Utgift 

1988/89 Anslag 

1989/90 Förslag 

7 367 561 

8 075 000 

8 561 000 

Reservation 5 216 059 

Frän anslaget finansieras anskaffning av kostnadskrävande utrustning för 

lantmäteriet, s. k. strategisk utrustning. Anskaffning av annan utrustning fi

nansieras med avskrivningsmedel och driftmedel. Frän anslaget finansieras 

vid behov också tillskott av statskapital för lantmäteriet. 

Lan tmä ter i verk el 

I sitt förslag begär verket medel för strategisk utrustning i enlighet med den 
tioåriga kartplanen. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel för den utrustning som krävs för att genom
föra den tioåriga planen för framställning av kartor och annan landskapsin
formation till 8 561 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva
tionsanslag på 8 561 000 kr. 
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E. IDROTT 

E 1. Stöd till idrotten 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Arulag 
1989/90 Förslag 

233 850 000 
256 034 000 
259344000 

Reservation 116944 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund (RF) för den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Frän anslaget lämnas också bidrag till vissa utanför RF stående orga
nisationer och till motionsverksamhet för studerande vid kårortema. För 

anslagets användning gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för 
organisationsstöd till idrotten (Prop. 1970: 79, SU 122, rskr. 291). Frän 
anslaget lämnas vidare bidrag till riksanläggningar för den samlade idrotts
rörelsens behov samt bidrag till mindre föreningsanläggningar för idrott och 
friluftsliv. Sådana bidrag lämnas enligt de riktlinjer som fastställts av riks
dagen (prop. 1970: 79, JoU 33, rskr. 239 och prop. 1979/80: 100 bil. 13, 
KJ:U 30, rskr. 377) samt vissa av regeringen angivna villkor, vilka grundar 
sig på nämnda riktlinjer. 

Sveriges riksidrottsförbund 

I idrottsrörclsen fostras hundratusentals ungdomar i målinriktat arbete, 

samarbete, demokratiska spelregler, hänsyn och respekt för medmänniskor. 
På så sätt är idrottsrörclsen för många unga svenskar en skola för livet. Idrott 
är också en hälsosam fritidssysselsättning för en mycket stor del av befolk
ningen. 

450 000 ideella ledare är verksamma inom idrotten. Uppskattningsvis 
lägger idrottens ledare tillsammans ner 135 miljoner timmar per år pli. att leda 
svensk ungdom i ca 45 000 lokala idrottsorganisationer runt om i landet, 
säger Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Staten lämnar ekonomiskt stöd i första hand till de olika specialidrottsför
bunden (SF) och Sveriges Riksidrottsförbund. Budgetåret 1988/89 uppgår 
stödet till över 256 miljoner kronor. Staten ger också bidrag till de lokala 

föreningarna genom det lokala aktivitetsstödet, som för idrottens del uppgår 

till drygt 80 milj. kr. Statsbidrag lämnas vidare till lönebidragsanställda inom 

idrotten. Totalt överstiger det statliga stödet till idrotten 600 milj. kronor. 
Landets kommuner lämnar stöd till den lokala verksamheten. Detta stöd är 

ir.nevarande år ca 4,5 miljarder kronor, varav 3,5 miljarder utgörs av stöd till 
anläggningar m. m. Ca en miljard går direkt till föreningarna i form av verk

samhetsbidrag. Distriktsidrottsförbunden får ekonomiskt stöd av lands
tingen. Stödet är innevarande budgetår ca 90 milj. kr. 

En viss självfinansiering är enligt RF en nödvändighet för hela idrotts
rörelsen. Graden av självfinansiering har ökat på senare år. 1979 utgjordes 42 

.. ~--
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procent av specialidrottsförbundens intäkter av statsbidrag. 1987 var mot
svarande siffra 30 procent. Situationen i föreningarna torde vara likartad. 

En tredjedel av det som benämns självfinilllsering är interna avgifter av 
olika slag, exempelvis avgifter för tävlingsdeltagande, kurser eller konferen
ser samt medlemsavgifter. Medlemmarnas ideella insatser gör att varje satsad 
krona från samhällets sida genererar verksamhet för fem nya kronor inom 
idrotten. 

För föreningarna har traditionellt lotterier och spel utgjort en viktig in
komstkälla. 

Det ökade behovet av alternativa inkomstkällor, liksom den alltmer 
komplicerade lagstiftningen, gör att idrottens administration tar ökad tid och 
kräver allt högre kompetens. Detta kan, säger RF, bli ett hot mot den svenska 

idrottsrörelscns grundpelare, det ideella ledarskapet. 
RF:s anslagsframställning om totalt 311,3 milj. kr. omfattar i sina huvud

drag tre utgiftsområ.den. RF begär 286,6 milj. kr. som stöd till idrottens 
organisationer, 18,7 milj. kr. som stöd till riksanläggningar och förenings
byggda anläggningar samt 6 milj. kr. som investering i ytterligare lokaler i 
Idrottens hus. Sammantaget innebär anslagsframställningen ett ökat stats
anslag med nära 55,3 milj. kr. 

För SF innebär den planerade verksamheten budget1lret 1989/90 främst 
fortsatt satsning på att utveckla barn- och ungdomsidrotten enligt fastslagna 
riktlinjer, att bredda motionsverksamheten och att förbättra förutsättningarna 

för elitidrottarnas träning, tävling och utbildning samt utbildning av de frivil
liga ledarna. 

RF begär vidare medel för fortsatta aktiviteter i avsikt att ge fler kvinnor, 
handikappade och invandrare bättre förutsättningar att delta i idrotts- och 

ledaruppdrag samt för olika specialsatsningar. 
Sveriges Olympiska kommitte och RF har i skrivelse den 21 juni 1988 

begärt ett tilläggsanslag på 3,3 milj. kronor för ökade kostnader i samband 
med de olympiska spelen i Seoul. 

RF har i november 1988 i särskild ordning begärt ytterligare 3,76 milj. för 
att kunna förstärka insatserna mot dopingbruket inom idrotten. 

Föredragandens överväganden 

Idrottsrörelsen är med sina över 2 milj. medlemmar en av vårt lands största 

folkrörelser. Inom idrottsrörelsen aktiveras fler ungdomar än inom någon 

annan folkrörelse. För allt fler är idrott i olika former den främsta fritidssys
selsättningen. Genom ett brett utbud av motionsaktiviteter bidrar idrottsrörel
sen till friskvårdsarbetet i samhället. Den ger också många delaktighet och 

gemenskap och spelar därmed en viktig social roll. 
Jag anser det av bl. a. dessa skäl angeläget att samhället på olika sätt 

stödjer idrottsrörelsens strävan att bredda sin verksamhet ytterligare. Jag 
delar RF:s uppfattning att det är väsentligt att rekrytera flera kvinnor både 

som aktiva och som ledare. Det finns vidare skäl att göra särskilda insatser 
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för att aktivera fler handikappade och invandrare. Medel har därför beräknats 
inom anslaget för insatser för dessa grupper. 

Jag vill också särskilt understryka motionsidrottens betydelse. Det är vik
tigt inte minst från folkhälsosynpunkt att olika insatser görs för att ge allt fler 
möjlighet till rekreation och motion. RF bör beakta denna del av sin 
verksamhet. 

Elitidrott tilldrar sig den största massmediala uppmärksamheten. Elitidrot
ten är dock en liten del av det totala idrottsutbudet. RF har utarbetat ett sär
skilt program med förslag till åtgärder för att förbättra elitidrottens villkor. 

Jag vill för min del understryka vikten av att de som ägnar sig åt elitidrott 
ges goda förutsättningar för detta. Det är en fråga för RF och dess special
förbund att inom ramen för anslagen sörja för att så sker. 

Insatser för barn och ungdomar är en annan viktig del av idrottsrörelscns 
verksamhet. Idrottsrörelsen har ett särskilt ansvar med hänsyn till det stora 
antal barn och ungdomar som är verksamma inom idrotten. Deµa kommer till 
uttryck inte minst genom den mängd aktiviteter som idrottsrörelsen svarar för 
inom ramen för det lokala aktivitetsstödet. Av detta tillfaller ca 80 % - drygt 
80 milj. kr. - idrotten. 

RF har i sin anslagsframställning redovisat olika frågor som rör idrottens 
finansiering. Det totala statliga stödet - det som redovisas under detta anslag, 
det lokala aktivitetsstödet, medel till lönebidragsanställda inom idrotten, me
del till idrottsforskning, anslag till idrottens studieförbund och idrottens 
folkhögskolor m. m. - uppgår till nästan 700 milj. kr. 

Som RF redovisat är behovet av egenfinansiering utöver statsstödet stort. 
Enligt RF uppgår statsbidraget till 30 % av specialförbundens utgifter. 
Resten är egenfinansiering. Lotterier och bingo har sedan länge varit en 
viktig inkomstkälla för föreningslivet. Vid föregående års riksmöte 
beslutades (prop. 1987/88:141, KrU 22, rskr. 391) om ändringar i lotte
rilagen som ger folkrörelserna förbättrade möjligheter att bedriva loneriverk
samhet och bingospcl. Genom borttagande av bingoskatten på varuvinster 
tillfördes främst idrottsrörelsen ca 85 milj. kr. I det sammanhanget påpekade 
jag att resultatet av lotterier och bingo helt är beroende av folkrörelsernas 
egna insatser. Jag utgår också från att länsstyrelserna vid sin 
tillståndsgivning för bingospel beaktar de riktlinjer som redovisades i 
nämnda proposition. Det bör leda till att fler föreningar får del av intäkter från 
bingospel och att speltillstånd grundas främst på föreningarnas ungdoms

verksamhet. 
I föregående års budgetproposition redovisades förstärkta resurser på 

idrottsforskningens område. Ett särskilt centrum för idrottsforskning har in
rättats i Stockholm. Nya professurer inrättas nu vid universiteten i Umeå och 
Linköping. Universitet i Umeå får en tjänst i pedagogik, särskilt idrotts
pedagogik den 1 januari 1989 och en tjänst i idrottsmedicin den 1 juli 1989. 

Professuren i idrottsmedicin i Linköping inrättas också den 1 juli 1989. Vi
dare inrättas en professur i historia, särskilt idrottshistoria vid universitetet i 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 13 

94 



Stockholm, vilken kommer att tillsättas under 1991. Därmed finns 9 profcs
sorstjänster med inriktning på idrottsforskning. 

Dessutom har anvisats medel för fristående kurser vid centrum för 
idrottsforskning. Detta förstärkta kursutbud på högskolenivå inom ramen för 
högskolesystemet bör tillgodose idrottens behov av kompletterande ut
bildning för tränare och ledare. Jag ser de intensifierade insatserna på utbild
ningens och forskningens område som en viktig förutsättning för utveck
lingen av svensk idrott. Vid min anslagsbcräkning har jag beaktat kostnader 
för de nya tjänsterna inom idrottsforskningen. Sammantaget överförs 2,6 
milj. kr. under budgetåren 1988/89 och 1989/90 till utbildningsdeparte
mentets huvudtitel. 

Skolöverstyrelsen har efter framställan från riksidrottsförbundet begärt en 
utökning av antalet platser vid idrottsgymnasier och i s.k. hemortsalternativ, 
där ungdomar kan kombinera sin idrottsträning med studier i hemortens 
gymnasieskola. Efter samråd med mig har chefen för utbildningsdeparte
mentet tidigare idag föreslagit en utbyggnad av idrottsgymnasieorganisa
tionen. Antalet platser vid de speciella idrottsgymnasierna utökas med 100 till 
700. Samtidigt tillförs hemortsalternativet 600 nya platser, vilket innebär att 
detta kommer att omfatta totalt 1200 platser. Genom denna utbyggnad för
stärks möjligheterna för ungdomar att kombinera idrott och studier. 

Jag vill liksom RF framhålla vikten av fortsatta insatser på ledar
utbildningens område. Jag utgår från att RF inom anslagets ram fullföljer 
utbildningssatsningcn. Jag vill i detta sammanhang vidare nämna att chefen 
för utbildningsdcpartementet räknar med att Idrottens studieförbund SISU 
inom ramen för anslagen till studiecirkelverksamhet ska kunna ges möjlighet 
att utvidga sin studievcrksamhet. Inom utbildningsdepartemcntets verksam
hetsområde föreslås också en kraftig satsning på studieförbundens kultur
verksarnhet med ca 13 milj. kr. SISU fär därmed större möjlighet att anordna 
verksamhet med denna inriktning, t.cx. utställningar, föreläsningar eller i 
övrigt kulturanknuten bildningsverksarnhet. 

Det är viktigt att en stor folkrörelse har ett brett förtroende hos människor 
över hela vårt land. Idrottsrörelsen har sedan länge åtnjutit ett sådant förtro
ende. Den användning av olika dopingmedel som avslöjats under det senaste 
året kan dock bli ett hot mot detta förtroende. Därför är åtgärder mot doping
bruket viktiga för den svenska idrottsrörelsen. Det krävs intensifierade insat
ser. Kontrollverksamhcten med stickprovskontroller måste kunna upprätt
hållas på en hög nivå. Resurserna vid Huddinge sjukhus dopinglaboratorium 
behöver byggas ut. Intensifierad informationsverksarnhet bör genomföras. 
Infonnationen bör utformas i samråd med socialstyrelsen och Apoteksbo
laget. Gemensamma insatser ger större effektivitet. Idrottsrörelsen har begärt 
särskilda medel för att intensifiera kampen mot dopingbruket. Jag har i min 
anslagsbcräkning beaktat dessa krav från idrottsrörelsen. 

Det är nödvändigt att förutsättningar för idrott kan åstadkommas över hela 
vårt land. Genom de långa avstånden försvåras möjligheten för idrottsut
övande i främst norra Sverige. Riksidrottsmötct har fattat beslut om att spe-
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cialidrottsförbunden genom olika ätgärder skall medverka till att skapa förut
sättningar för idrott på lika villkor över hela landet. Jag vill understryka vik
ten av att specialförbunden genom konkreta ätgärder medverkar till att frä
goma finner en lösning. Det bör ankomma på riksidrottsstyrelsen att tillse att 
denna viktiga fräga får en acceptabel lösning. 

Det är av stort värde att de lokala föreningarna ges möjlighet att uppföra 
anläggningar av olika slag. För att stimulera till och möjliggöra detta finns det 
särskilda stödet till s. k. mindre anläggningar. Jag föreslår att detta stöd 
räknas upp med 500 000 kr. till 6 milj. kr. 

För byggandet av klubbstugor har idrottsföreningar numera samma möj
lighet som andra organisationer att söka stöd ur allmänna arvsfonden. Detta 
gäller också för inventarier. 

Jag har vidare beräknat medel för den fortsatta upprustningen av Lillsveds 
idrottsfolkhögskola. 

Kostnaderna för Sveriges deltagande vid de olympiska sommarspelen 
blev större än beräknat genom att fotboll och volleyboll senare kvalificerade 
sig för olympiskt deltagande. Olympiska kommitten har i skrivelse hemställt 
om ytterligare medel. Jag beräknar I milj. kr. för detta ändamål. 

Av innevarande års anslag på drygt 256 milj. kr. är nära 14 milj. kr. en
gångsvis anvisade medel för deltagande i de olympiska sommarspelen i 
Seoul, för deltagande vid handikapp-OS i Seoul samt för ut- och ombyggnad 
vid Lillsved och Vålådalen. Det återstående anslaget på c:a 242 milj. kr. 
föreslås uppräknat med 17,3 milj. kr. till 259 344 000 kr. Därutöver över
förs, som redovisats i det föregående, medel till utbildningsdepartementets 
huvudtitel för de nyinrättade professurerna inom idrottsforskningens område. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Stöd till idrotten för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservations

anslag pä 259 344 000 kr. 
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Förslag till 

Lag med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag 
för år 1990 

Härigenom föreskrivs följande. 

Bilaga 
13.1 

1 § För år 1990 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1988:786) om bostads
bidrag tills vidare endast för månaderna januari - juni. 

2 § Den som vid utgången av år 1989 uppbär bostadsbidrag har rätt att utan 
föregående ansökan få bidrag även för månaderna januari - juni 1990 med 
samma belopp som för december 1989. Inträffar någon sådan ändring som 
avses i 28 eller 29 § lagen (1988: 786) om bostadsbidrag, skall dock 
bidragsbeloppet anpassas med hänsyn härtill. 

3 § I fråga om bostadsbidrag för månaderna januari - juni 1990 i andra fall 
än som avses i 2 §, skall bidraget bcstänunas med utgångspunkt från den 
bidragsgrundande inkomst som kan beräknas med ledning av 1988 års 
taxering till statlig inkomstskatt. 

4 § Närmare föreskrifter i fråga om den bidragsgrundande inkomsten och 
ansökningsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bcstänuner. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 
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Register 

A Bostadsdepartementet m. m. 
1 Bostadsdepartementet,förslagsanslag 
2 Utredningar m.m., reservationsanslag 
3 Bidrag till vissa internationella 

organisationer m. m., reservationsanslag 

B Bostadsförsörjning m.m. 
1 Plan- och bostadsverket,förslagsanslag 
2 Länsbostadsnämndema,förslagsanslag 
3 Vissa lån till bostadsbyggande,förslagsanslag 
4 Räntebidrag m. m.,förslagsanslag 
5 Åtgärder i bostadsområden med stor andel 

outhyrda lägenheter m. m . .förslagsanslag 

Anslag kr. 

25 617 000 

7 500 000 

1276000 

34 393 000 

111684 000 

65 292 000 

40000000 

17 700 000 000 

80 000 000 

6 Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m., 

förslagsanslag 200 000 000 

7 Bostadsbidrag m. m.,förslagsanslag 1345000000 

8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., 

förslagsanslag 335 000 000 

9 Bidrag till förbättring av boendemiljön, 

förslagsanslag 15 000 000 

10 Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m., 

förslagsanslag 75 000 000 
11 Lån till allmänna samlingslokalcr,förslagsans/ag 5 000 000 

12 B yggnadsforskning, reservationsanslag 136 000 000 

13 Lån till experimentbyggande, reservationsanslag 20 000000 
14 Statens institut för byggnadsforskning, 

förslagsanslag 1 000 

15 Bidrag till statens institut för byggnadsforskning, 

reservationsanslag 42 993 000 

16 Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning, 

reservationsanslag 1000000 

17 Bidrag till energibesparande åtgärder inom 

bostadsbeståndet m. m., reservationsanslag 1000 

18 Information och utbildning m. m., reservationsanslag 14 900 000 

19 Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador, 

förslagsanslag 
20 Statens va-nämnd.förslagsanslag 

56 000 000 

3 182 000 

20 246 053 000 
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C Fastighetsdataverksamheten 
1 Centralnämnden för fastighetsdata,förslagsanslag 

Prop. 1988/89: 100 
69 538 000 Bil. 13 

2 Utrustning m.m., reservationsanslag 

D Lantmäteriet 
1 
2 
3 
4 
5 

Lantmäteriet.förslagsanslag 
Plangenomförande, ramanslag 
Landskapsinformation, ramanslag 
Försvarsberedskap, ramanslag 
Utrustning m. m., reservationsanslag 

E Idrott 

1 ()()() ()()() 

70 538 000 

1 ()()() 
62497 ()()() 

177 555 ()()() 
3 461 000 
8 561 ()()() 

252 075 000 

Stöd till idrotten, reservationsanslag 259 344 000 

259 344 000 
Totalt för bostadsdepartementet 20 862 403 000 
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Bilaga 14 till budgetpropositionen 1989 

Industridepartementet 
(tolfte huvudtiteln) 

Översikt 

Industridepartementet svarar fr. o. m. den 1 januari 1989 för bl. a.: 
- de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken, 
- industrins struktur- och branschfrågor, 
- frågor om små och medelstora företag såsom allmänna utvecklingsbe-

tingelser, service och utbildning, 
- mincralförsörjning, 
- frågor om turism och rekreation, 
- hantverk och hemslöjd, 
- frågor om industrins finansiering, bl. a. vissa exportkreditfrågor, 
- vissa frågor om multinationella företag och internationella investering-

ar, 
- teknisk forskning och industriell utveckling, 
- patent- och registreringsverksamhet, 
- teknisk kontroll, provning och mätning samt 
- flertalet statsägda företag. 

Frågor som rör turism och rekreation förs över frän jordbruksdeparte
mentet den I januari 1989. Samtidigt flyttas ansvaret för regional utveck
ling och regionalpolitiskt stöd över från industridepartementet till arbets
marknadsdepartementet. 

Inriktning av årets budgetförslag 

Under år 1987 har riksdagen lagt fast 'treårsramar för delar av verksamhe
ten vid statens industriverk och för ett informationsteknologiprogram 
(prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 271) samt för verksamheten vid styrelsen 
för teknisk utveckling (prop. 1986/87: 80 bil. I 0, NU 33, rskr. 305). Tidiga
re har riksdagen tagit ställning till riktlinjerna för industripolitiken på 
rymdområdet under en fyraårsperiod (prop. 1985/86: 127, NU 21, rskr. 
305). Årets budgetförslag innebär därför en fortsällning a1• tidigare beslu
tad 1·erksamhet inom en stor del av industridepartementets område. 

När det gäller kostnaderna för industristödet förutses en fortsatt minsk
ning, främst i fråga om de statsstödda exportkrediterna. För dessa föreslås 
en anslagsminskning med 100 milj. kr. från 320 milj. kr. för innevarande 
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budgetår till 220 milj. kr för budgetåret 1989/90. Beloppet avser främst 
äldre åtaganden. 

Ett nytt treårsprogram föreslås för fortsatta industripolitiska åtgärder 
inom tekoindustrin. Programmet syftar till att öka de svenska tekoföreta
gens internationella konkurrenskraft genom export- och rationaliserings
främjande insatser samt stöd till produktutveckling och vissa utbildnings
åtgärder. För ändamålet föreslås sammanlagt 255 milj. kr. för hela treårs
programmet varav 85 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Till små.fliretagsutveck/ing föreslås att 182,5 milj. kr. anvisas. Huvudde
len av beloppet används för bidrag till de regionala utvecklingsfondernas 
företagsservice och administration. Jämfört med innevarande budgetår 
föreslås en real ökning med 4 milj. kr. för särskilda informationsinsatser 

riktade till småföretagen om EG och Europamarknaden. 
Till stöd till turism och rekreation föreslås att 115.9 milj. kr. anvisas. Det 

innebär bl. a. en satsning på 2,2 milj. kr. för utvecklings- och försöksverk
samhet inom turist- och rekerationssektorn samt för ökade bidrag till 

organisationer. 
Sveriges geologiska undersökning föreslås få möjlighet att anskaffa ett 

nytt fartyg för maringeologisk kartering till en kostnad av 30 milj. kr. 
Delegationen_for samord11i11g a1· havsresur.1Terkmmheten föreslås upphö

ra som egen myndighet. 
Programmet för hal'sindustridl kompetensutveckling vid statens indu

striverk upphör vid utgången av innevarande budgetår. 
Ett nytt treårsprogram för stöd till varl'sindustrin föreslås. Kostnaderna 

för det stöd som beviljas under perioden beräknas bli betydligt lägre än 
under tidigare programperiod och uppgå till totalt ca 40 milj. kr. under 
treårsperioden. Till detta kommer kostnader för åtaganden som gjorts 
under tidigare programperioder. 

En ny organisatorisk ram för tek11isk provning och mätning för kontroll
ändamål införs den 1 juli 1989. Samtidigt sker en omorganisation av 
statens mät- och prov råd (prop. 1988/89: 60). I samband därmed föreslås 
en ökning av statens bidrag till verksamheten vid riksmätplatserna med 
2,8 milj. kr. 

För statens prol'llingsanstalt föreslås en treårig budgetram och vissa 
budgettekniska förenklingar av finansieringen av provningsanstaltens in

vesteringar. 

Inriktning av den framtida verksamheten 

Budgetåret 1989/90 är det sista i de pågående programperioderna för 
styrelsen för teknisk utveckling, rymdverksamheten, det nationella infor
mationsteknologiprogrammet och stora delar av verksamheten vid statens 
industriverk. Inom industridepartementet pågår ett planerings- och över
synsarbete med inriktning på verksamheten efter budgetåret 1989/90 på de 
berörda områdena. Avsikten är att under år 1990 förelägga riksdagen 

förslag om den fortsatta verksamheten. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde fram
går av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte tagits 
med. 

Tolfte huvudtiteln Anvisat Förslag Föränd-
ring 

(milj. kr.) 1988/89 1989/90 

Industridepartementet m. m. 56,5 42.2 - 14,3 
Industri m. m. 470,6' 492,7 + 22.1 
Exportkrediter m. m. 321,0 211.0 -110.0 
Mincralfcirsörjning m. m. 135.9 172.5 + 36.6 
Statsägda företag m. m. 286.0 260,I - 25.9 
Teknisk utveckling m. m. I 279.2 I 374.3 + 95,1 

Total! för industridepartementet 2549,2 2552,8 + 3,6 

1 Inkl. anslag för turism och rekreation under jordbruksdepartementets huvudtitel. 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 
avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra
men med 1 %. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader 
med motsvarande belopp i samband med att regleringsbreven utfärdades. 
En översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns 
under rubriken Särskilda frågor i finansplanen. Under respektive berört 
anslag anges hur mycket som ej disponeras. 
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Industridepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Nordberg 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Inledning 

Industridepartementet svarar fr. o. m. den I januari 1989 för bl. a. 
- de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken, 
- industrins struktur och branschfrågor, 
- frågor om små och medelstora företag såsom allmänna utvccklings-

bctingelser, service och utbildning, 
- mincralförsörjning, 
- frågor om turism och rekreation, 
- hantverk och hemslöjd, 
- frågor om industrins finansiering, bl. a. vissa exportkreditfrågor, 
- vissa frågor om multinationella företag och internationella investering-

ar, 
- teknisk forskning och industriell utveckling, 
- patent- och registreringsverksamhct, 
- teknisk kontroll, provning och mätning samt 
- flertalet statsägda företag. 

Regeringen har beslutat att föra över frågor som rör regional utveckling 
och regionalpolitiskt stöd från industridepartementet till arbetsmarknads
departementet. Till industridepartementet har förts frågor om turism och 
rekreation, som tidigare handlades på jordbruksdepartementet. Den änd
rade organisationen träder i kraft den 1 januari 1989. 

1. Industriutvecklingen 

I propositionen om näringspolitik inför 1990-talet (prop. 1986/87: 74, NU 
30, rskr. 271) redogjordes för läget och utvecklingen i det svenska närings
livet och för de näringspolitiska riktlinjerna för budgetåren 1987188-
1989/90. Riktlinjerna för näringspolitiken ligger fast. 

Den följande redovisningen kommer att koncentreras till den senaste 
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tidens utveckling. Därefter följer en redovisning av näringspolitikcn i stora 
drag. En mer detaljerad beskrivning av industrins utveckling kommer att 
presenteras i industridepartementets årliga rapport "Svensk industri och 
industripolitik" som ges ut i mars 1989. 

Den internationella utvecklingen 

Tillväxten i OECD-områdct accelererade kraftigt under första halvåret 
1987. Då börsfallet inträffade i oktober samma år förväntades en försäm
ring av det ekonomiska läget. För att förhindra en recession genomförde 
många länder lättnader i penningpolitiken. När styrkan i konjunktur
uppsvinget blev känd blev orosmomentet i stället ökad inflation. 

Konjunkturuppgången har lett till en kraftig expansion av världshan
deln, vilket bl. a. har gynnat den svenska exporten. Tillväxten av den 
samlade produktionen inom OECD-området väntas dock avta från 3,5% 
år 1988 till drygt 2,5 % år 1989, på grund av lägre privat konsumtion och 
avtagande investeringar. Även världshandelns ökning förväntas avta något 
under år 1989. För båda åren dämpas sannolikt marknadstillväxten för 
den svenska exporten, eftersom efterfrågan i Norge och Danmark - dit en 
fjärdedel av exporten går - antas bli lägre. 

Sysselsättningen inom hela OECD-området har ökat under år 1988. 
Arbetslösheten har minskat något men är fortfarande hög, framför allt i 
Västeuropa. 

Aktiemarknaden har under året hämtat sig från.det kraftiga kursfallet i 
oktober 1987, då värdena på världens börser sjönk med sammanlagt över 
tio tusen miljarder svenska kronor. Även om många ledande börser åter
hämtat sig är omsättningen klart lägre än före "den svarta måndagen". 

Konjunkturläget i Sverige 

Första halvåret 1988 steg bruttonationalprodukten (BNP) med 3,0% enligt 
konjunkturinstitutets (Kl) höstrapport. För helåret 1988 beräknas BNP-

, ökningen bli något lägre, 2,8 %. Produktionen i näringslivet beräknas öka 
med 3,2 % och i industrin med 4 %. 

Kapacitetsutnyttjandet i tillverkningsindustrin är nu så högt att en del 
branscher inte kan öka sin produktion ytterligare utan expansionsinveste
ringar. Pappers- och massaindustrin, delar av verkstadsindustrin samt 
stålverken har åtminstone under de senaste fyra åren i det närmaste haft 
fullt kapacitetsutnyttjande. 

Många industriföretag uppger också att de har brist på arbetskraft. I juni 
1988 uppgav 61 % av industriföretagen att de hade brist på yrkesarbetare. 
Mest uttalad är bristen inomjärn- och stålverk samt verkstadsindustri. 

Arbetslösheten har fortsatt att minska till 1,4 %, eller ca 64 000 personer i 
· november 1988. 

Sysselsättningen ökade under året med 60000 personer, varav 50000 
i näringslivet. 

Den snabba pris- och kostnadsökningen kvarstår som ett allvarligt hot 
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mot den svenska industrins konkurrenskraft. Under 198 7 - 1988 beräknas Prop. 1988/89: 100 
lönekostnaderna öka med 7,5 %. Bil. 14 

Devalveringarna i början av 1980-talet medförde att Sveriges konkur
rensläge kraftigt förbättrades, särskilt för basindustrin. Vidare lades indu
stripolitiken om i offensiv riktning. Även exportens inriktning på länder 
med god tillväxt har under senare år bidragit till exportframgångar. 

Lönsamhet och finansiell ställning 

Sedan år 1981 har lönsamheten i svensk industri förbättrats och den ligger 
!1U på samma höga nivå som i mitten av 1970-talet. Avkastningen på eget 
kapital år 1987 var 16,4 %, vilket var en procentenhet högre än år 1986. För 
1988 väntas en viss uppgång. 

Likviditeten är mycket god i företagen. Under år 1988 beräknas företa
gen ha drygt 95 miljarder kronor i likvida medel, vilket motsvarar tre års 
realinvesteringar av de senaste årens storlek. Soliditeten har de senaste sex 
åren ökat med sex procentenheter och låg år 1988 kring 34%. 

Investeringar 

Industrins materiella investeringar, dvs. investeringar i byggnader och 
maskiner, fortsätter att öka. De ökade under år 1987 med 15 % till 35 
miljarder kronor. Företagens planer, enligt KI:s majenkät. pekar på en 
fortsatt stark investeringstillväxt år 1988. Tillväxttakten väntas dock 
minska något i år. 

Tillväxten i investeringarna beror till stor del på de expansiva planerna 
inom basindustrin. särskilt inom skogsindustrin. Inom verkstadsindustrin 
var det - för sjätte året i rad - transportindustrin som stod för den högsta 
investeringstillväxten. 

Industrin investerar nu minst lika mycket i s. k. immateriella investe
ringar, dvs. i marknadsföring, forskning och utveckling (FoU) och utbild
ning, som i materiella investeringar. Ungefär hälften av de immateriella 
investeringarna avser FoU. Det finns dock stora skillnader inom olika 
delbranscher. 

Strukturomvandlingen 

En viktig förklaring till svensk industris gynnsamma situation är den 
snabba strukturomvandling som ägt rum inom bl. a. den tunga industrin. 
Varvsindustrin är kanske det mest uppmärksammade exemplet. År 1987 
arbetade ca 5 000 personer i de svenska varven mot 31 500 år 1975. All 
nyproduktion av större handelsfartyg är nu i det närmaste avvecklad. Kvar 
finns ett tjugotal mindre varv som specialiserat sig främst på mindre, 
snabbgående passagerarfartyg. Många varv har också annan verkstadspro
duktion. 

Stålindustrin hade svåra lönsamhetsproblem mot slutet av 70-talet. 
Branschen har dels genomgått en ägarmässig omstrukturering, dels halve
rat antalet anställda jämfört med år 1974. Lönsamheten har förbättrats i 6 



takt med omstruktureringen och år 1988 blir med stor sannolikhet bran
schens bästa år under hela 80-talet. 

Inom sågverksindustrin är lönsamheten otillräcklig trots förbättringar 
på senare år. Detta har, i kombination med en knapphet på inhemsk 
virkcsråvara, lett till omstruktureringar inom de större skogskoncernernas 
sågverksrörelser. 

Bil-, telekommunikations- och läkemedelsindustrin har däremot expan
derat, mätt som andelar av industrins förädlingsvärde. 

En viktig faktor i omvandlingen av industrin är företagens förvärv av 
andra bolag. Speciellt under senare år har många ägarskiften rapporterats. 
Av sammanlagt 90 aktiemarknadsföretag med vardera minst 500 anställda 
år 1978 köptes närmare hälften upp av något annat företag under den 
efterföljande tioårsperioden. Det framgår av ägarutredningens betänkande 
(SOU 1988:38) Ägande och inflytande i svenskt näringsliv. Utredningen 
visar också att omkring tre fjärdedelar av uppköpen ägde rum efter år 1983 
och tio av dem under år 1988 (t. o. m. augusti). Som regel medförde dessa 
uppköp också att företagen fick en ny kontrollerande ägare. 

Internationaliseringen 

De internationella investeringarna spelar en allt viktigare roll för interna
tionaliseringen av det svenska näringslivet. Svenska företag ökade antalet 
anställda i dotterbolag utomlands med drygt 20000 personer under år 
1988. Den totala sysselsättningen utomlands kan i dag grovt uppskattas till 
450000 personer, varav huvuddelen vid producerande dotterbolag. Samti
digt har den utlandsägda företagssektorn i svenskt näringsliv ökat starkt 
under hela 1980-talet. Antalet anställda vid de utlandsägda tillverknings
företagen i relation till den totala industrisysselsättningen har ökat från 
6 % år 1980 till drygt 15 % i dag, vilket motsvarar ca 130 000 anställda 
(inkl. ASEA-BrownBoveri). 

Den utlandsägda företagssektorns tillväxt i Sverige beror nästan uteslu
tande på de utländska förvärven av svenska företag. De utländska förvär
ven har varit särskilt omfattande under 1980-talet. Under denna period 
har utländska företag, i synnerhet nordiska, förvärvat svenska företag med 
sammanlagt drygt 100000 anställda. 
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Figur I. Utländska majoritetsägda företags andel av den totala sysselsättningen i 
till\·erkningsindustrin 

Källa: Bearbetning av SCB-material. Andelen för år 1978 saknas och har skattats 
genom interpolering. Uppgiften för år 1987 är industridepartementets uppskattning 
av andelen i dagsläget. ABB ingår i denna andel. Exklusive ABB skulle andelen uppgå 
till ca 11 %. 

Små och medelstora företag 

Det finns cirka en halv miljon företag i Sverige, varav mer än 99% är små 
och medelstora, dvs. har färre än 200 anställda. 

Antalet småföretag fortsätter att öka. Under perioden 1983-1987 har 
sammanlagt ca 90000 småföretag etablerats. Samtidigt har antalet konkur
ser minskat under de senaste åren. 

Småföretagen inom hela näringslivet har sammanlagt övcn en miljon 
anställda. En väsentlig del av sysselsättningstillväxten inom näringslivet 
under senare år har skett i små och medelstora företag, framför allt inom 
handels- och tjänstesektorn. 

De små och medelstora industriföretagens lönsamhet och soliditet har 
förbättrats. De materiella investeringarna ökade under år 1987 med ca 
25 % och bedöms under år 1988 i stort sett ligga kvar på samma höga nivå. 

Turism 

Turismen är ett av de områden inom svenskt näringsliv som utvecklats 
snabbast under senare år. Tillgängliga uppgifter indikerar att över 200000 
personer får sin huvudsakliga inkomst genom hel- eller deltidsarbete inom 
denna näring. De utgör ca 5 % av det totala antalet sysselsatta. 

Från ett samhällspolitiskt perspektiv har turismen betydelse för syssel
sättning, regional utveckling och bytesbalans genom den omsättning nä
ringen åstadkommer direkt inom turistsektorn och indirekt i andra bran
scher. Näringen har genom den växande fritiden också stor betydelse för 
människors sociala rekreation. 
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2. Näringspolitiken 

Målen för näringspolitiken fastställdes av riksdagen år 1987 (prop. 
1986/87: 74, NU 30, rskr. 271 ). Näringspolitikcn syftar till att åstadkomma 
en god långsiktig tillväxt inom näringslivet genom att främja förnyelse och 
omvandling inom industri- och tjänstesektorn och härigenom upprätthålla 
en god internationell konkurrenskraft. 

Det övergripande målet är att utveckla den svenska välfärden. Det 
innebär att också fördelningspolitiska och miljöpolitiska mål beaktas. 
Genom att näringspolitiken, den allmänna ekonomiska politiken, regio
nal- och arbctsmarknadspolitiken strävar mot samma mål skapas en god 
grund för en långsiktig industriell tillväxt och stigande realinkomster. 

I 1987 års näringspolitiska proposition betonades att tre viktiga delmål 
bör vara att verka för effektivisering, differentiering och uppgradering av 
näringslivet. 

Som en följd av riksdagens beslut med anledning av den näringspolitiska 
propositionen startade ett antal flerårsprogram. De största beloppen rör 
styrelsen för teknisk utveckling (STU), informationsteknologiprogrammet 
(IT) och statens industriverk (SIND). De går under budgetåret 1989/90 in 
på det sista året i resp. treårsprogram. Rymdprogrammet är fyraårigt och 
löper på sitt fjärde är. 

Översyner och verksamhctsplanering 

Inom industridepartementet pågår ett förberedelsearbete inför kommande 
treårsprogram. Viktiga frågor kommer att vara: 
- teknikpolitiken, som blir ett allt viktigare konkurrensmedel, 
- småföretagspolitiken, som måste kompensera den snabba internationa-

liseringen genom att skapa nya verksamheter och ny sysselsättning, 
- internationaliseringen och Europasamarbetet som kommer att fä allt 

större betydelse. 

Industristödet 

Näringspolitiken har sedan år 1982 givits en mer offensiv inriktning (se 
figur 2). I det senaste näringspolitiska beslutet beaktas t. ex. också företags
beskattning. finansiering, utbildning, energi och transporter. 
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Figur 2. Industristödets nettokostnader fördelade på stöd för tillväxt/förnyelse och 
neddragning. 1988 års priser. 

Kii/la: Industridepartementet 

Statens stöd till näringslivet har minskat avsevärt sedan 1982. Netto
kostnaderna uppgick då till 16 miljarder kronor. Stora delar av stödet, 
12 miljarder kronor, gick då till varvsindustrin, stålindustrin och skogsin
dustrin. Budgetåret 1987 /88 hade kostnaderna minskat till drygt 4 miljar
der kronor. Övervägande delen utgjorde stöd till tillväxt och förnyelse i 
näringslivet. Eftersläpande kostnader för krisstöd uppgick till ca I miljard 
kronor. 

Sedan 1982 har strävan varit att med generella medel stödja omvandling 
och förnyelse. Enskilda företag har inte fått krisstöd. I de fall en hel region 
drabbats svårt har stöd till stimulans av ny verksamhet samt infrastruktur 
och utbildning satts in. 

Det offensiva näringspolitiska stödet inriktas huvudsakligen på FoU, 
små och medelstora företag och regional utveckling. En stor del av 
ökningen av stödet till teknisk utveckling hänför sig till de nationella 
teknikprogrammen. De regionala satsningarna har i allt högre grad gått till 
arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, teknikspridning och övrig infrastruk

tur. 
En särskild utredning (dir. 1988:8) pågår f. n. med inriktning på att be

hovsanpassa, förenkla och effektivisera det statliga finansiella företagsstö

det. Utredningen skall vara klar i mars 1989. 

Teknikpolitiken och Europasamarbetet 

Den svenska teknikpolitiken redovisades utförligt i den näringspolitiska 
propositionen och de riktlinjer och åtgärder som riksdagen beslutade om 

år 1987 ligger fast. 
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Bl. a. kan nämnas att staten och näringslivet beslutade att satsa drygt en 
miljard kronor under perioden 1987 - 1990 för att främja utvecklingen 
inom informationsteknologiområdet. 

Svensk industri har en FoU-verksamhet som motsvarar omkring en 
procent av OECD-ländernas samlade FoU-verksamhet. Det är således 
nödvändigt för Sverige att samverka i internationella sammanhang. Det 
intensiva arbetet inom EG för att skapa den inre marknaden ställer också 
ökade krav på svensk industri och svenska forskare att komma med i 
denna utveckling. I det sammanhanget blir det också viktigt att STU 
knyter kontakter med forskningsorganisationer och företag i andra länder. 

STU har inom ramen för sitt treårsprogram fått förstärkta resurser för 
satsningar på ny kunskap, ny teknik och nya produkter. Budgetåret 
1989/90 är det sista i STU:s treårsprogram och verksamheten fortsätter 
med ökad ambitionsnivå. Den av riksdagen fastställda ramen för budget
året 1989/90 uppgår till 820,3 milj. kr. 

I olika former sker nu översyner av STU:s verksamhet, IT-programmet 
och rymdprogrammet. Rymdprogrammet utvärderas bl. a. i syfte att finna 
områden där tekniken kan ges en kommersiell spridning. 

Industridepartementet ansvarar. för två beredningsgrupper som arbetar 
med EG-frågor. Den ena arbetsgruppen är inriktad på forskning och ut
veckling. Den andra arbetar med industri- och regionalpolitiska frågor. I 
den senare gruppen samordnas även frågor om turism. 

Miljöfrågor 

Miljöfrågorna spelar en allt större roll för näringslivet. SIND kommer att 
få i uppdrag att utreda miljövårdsarbetets konsekvenser för industriföretag 
och branscher. STU kommer att få ett motsvarande uppdrag när det gäller 
förutsättningarna i form av tekniskt kunnande och FoU i miljövårdsarbe
tet. 

Småföretags politiken 

Småföretagspolitiken är en central del av näringspolitiken. Ett högt nyföre
tagande är nödvändigt för att skapa ny produktion och nya arbetstillfällen. 
Detta ställer krav på en aktiv småföretagspolitik. 

Småföretagspolitiken är inriktad på att stimulera nyföretagandet och att 
undanröja hinder för småföretag med expansionsmöjligheter, i syfte att 
främja ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

Utvecklingsfonderna, Småföretagsfonden, Norrlandsfonden och Indu
strifonden är alla inriktade på att hjälpa till med finansiering i olika 
former. Utvecklingsfonderna och SIND bedriver även rådgivning och 
utbildning riktad till småföretag. Särskilda insatser görs också i fråga om 
design genom stöd till Design Center i Stockholm och till enskilda småfö
retag. 
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Turist- och rekreationspolitiken 

Mål och riktlinjer för den svenska turist- och rekreationspolitiken behand
lades år 1984 i riksdagen (prop. 1983/84: 145, KrU 22, rskr. 353). Förutom 
att uppnå förbättrad bytesbalans, ökad sysselsättning och regional utveck
ling betonas att olika åtgärder borde vidtas för att förbättra möjligheterna 
för breda folkgrupper till turism och rekreation. 

Turistrådet har i enlighet med statsmakternas önskemål påbörjat ett 
treårigt marknadsföringsprogram med start budgetåret 1988/89. Program
met innebär en satsning på intensifierad marknadsföring, riktad såväl till 
svenska som utländska marknader. Turistrådets strategi bygger på insatser 
inom två huvudområden - kunskap och utveckling - vilka skall gagna ett 
samarbete med turistnäringen. 

Internationella investeringar 

Genom internationalisering kan vi uppnå fördelar i form av ökad konkur
renskraft och tillväxt. Men internationaliseringen kan också, speciellt för 
ett litet land, innebära risk för ökad st.rbarhet och beroende. Näringspoliti
ken ställs således inför olika avvägningsproblem. 

Utländska förvärv av svenska företag kontrolleras inom ramen för den 
s. k. företagsförvärvslagen ( 1982: 617). En särskild utredare har i uppdrag 
(dir. 1986: 29) att utreda vissa frågor om utvecklingen hos företag i Sverige 
vilka förvärvats av utländska intressen. Det pågår vidare ett arbete att 
förbättra statistiken om de svenska företagens utlandsverksamhet. 

Statliga företag 

Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för det statliga ägandet bör 
staten i sin ägarroll verka för att den långsiktiga konkurrenskraften inom 
den statliga företagssektorn stärks. Ett konkurrenskraftigt statligt företa
gande bidrar till att en differentierad ägarstruktur i svenskt näringsliv 
upprätthålls. De statliga företagen har överlag utvecklats positivt under år 
1988. En mer detaljerad redovisning av utvecklingen lämnas senare. 

Under året har NCB emitterat aktier varvid staten avstått från sin 
företrädesrätt till teckning. Detta har medfört en ägarspridning även om 
staten behåller majoritetsinflytande i företaget. 

Via Sveriges lnvesteringsbank AB och AB Svensk Exportkredit (till 
hälften ägt av de svenska atfarsbankerna) samt Svenska skeppshypoteks
kassan medverkar staten i näringslivets finansiering både i Sverige och vid 
export. 
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A. Industridepartementet m. m. 
Regeringen har nyligen beslutat om vissa ändringar i departementsorgani
sationen och fördelningen av ärenden mellan departementen. Den nya 
ordningen skall gälla från den I januari 1989. Förändringarna har tidigare 
anmälts för riksdagen i samband med att riksdagen nyligen behandlade 
vissa anslagsfrågor som förändringarna medför för budgetåret 1988/89 
(prop. 1988/89:25 bil. 4, FiU8, rskr. 76). 

Såvitt gäller industridepartementet innebär förändringarna att frågor 
om regionalpolitik förs över till arbetsmarknadsdepartementet och att 
frågor om turism och rekreation förs från jordbruksdepartementet till 
industridepartementet. 

För budgetåret 1989/90 medför förändringarna att medel, som motsva
rar omkring 22 tjänster samt motsvarande andel av övriga förvaltnings
kostnader förs över från industridepartementet till arbetsmarknadsdepar
tementet. Vidare förs medel över för utredningar m. m. inom det berörda 
området samt för extra utgifter. 

Från jordbruksdepartementet tillförs industridepartementet på motsva
rande sätt medel för drygt två tjänster samt utredningar m. m. 

A 1. Industridepartementet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 

34824000 
31485000 
27 788000 

(därav personalkostnader) 

1988/89 

117 

31485 
27 302 

Beräknad ändring 
1989/90 

20 

-3697 
-2766 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 273000 kr. inte ställts till indu
stridepartementets disposition till följd av tillämpandet av utgiftsram. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag nyss anförde om 
överföring av medel beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 27 788 000 
kr. Medelsbehovct har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av 
utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som generellt tillämpas i årets 
budgetsförslag. 

Jag har vid beräkningen av anslaget vidare beaktat att RC-organisatio
nen föreslås förändrad from den I juli 1989. 

Riksdagen har för budgetåret 1988/89 under A 4. Extra utgifter anvisat 
500000 kr för extra utgifter. Jag föreslår att det särskilda anslaget för extra 
utgifter slopas och att sådana kostnader i fortsättningen betalas från ansla
get A 1. Industridepartementet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Industridepartementet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 27 788000 kr. 

A 2. lndustriråd/industriattache 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

899000 
840000 
930000 

Från anslaget bekostas en tjänst som industriråd/industriattache vid 
Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

lndustrirådet/industriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa arbe
tet inom OECD i industri- och energipolitiska frågor samt att vara indu
stridepartementets resp. miljö- och energidepartementets kontaktman 
gentemot OECD:s och det internationella energiorganets (IEA) sekretariat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Industriråd/industriattache för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på 930000 kr. 

A 3. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15806000 
17900000 
7 300000 

Anslaget används till att bekosta följande verksamheter: 
- vissa råd och delegationer m. m., 
- den egentliga kommitteverksamheten, 
- särskilda utredningar, dvs. sådana utredningar i departementets verk-

samhet som medför behov av att anlita konsulter, revisionsbyråer eller 
annan expertis. 
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten m. m. bör anslaget uppgå till 7 300000 kr. under nästa budgetår. Jag 
har därvid beaktat att kooperativa rådet i enlighet med vad statsrådet 
Wallström senare idag kommer att redogöra för skall föras över från 
industridepartementet till civildepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 7 300000 kr. 
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A 4. Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6157000 
5 750000 
6200000 

Medlemsländernas bidrag till FN:s organ för industriell utveckling 
( UNIDO) fastställs till största delen i österrikiska schilling och till en 
mindre del i US dollar. För budgetåret 1989/90 beräknas Sveriges bidrag 
uppgå till sammanlagt motsvarande 6 200000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till FN:s organ .for ind11striell 11tveckling för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 6 200000 kr. 
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B. Industri m. m. 
Verksamheten vid statens industriverk 

Statens industriverk (SIND) är sedan den I juli 1983 central förvaltnings
myndighct för ärenden som rör industri och hantverk samt för det regio
nalpolitiska stödet till näringslivet. Industriverket kan även ta upp frågor 
som inte direkt hänför sig till nämnda näringar, men ändå är av betydelse 

för dessa från industri- och regionalpolitisk synpunkt. 
Industriverket utövar statens huvudmannaansvar för den regionala ut

vccklingsfondcn i varje län och svarar för service till fonderna i frågor med 
anknytning till statens näringspolitik. 

Huvuduppgifterna för industriverket är dels att främja industrins om
vandling och tillväxt genom utrcdningsverksamhct, industripolitiskt stöd 
och förctagsutvecklande insatser, dels att bidra till en balanserad regional 
utveckling genom regionalpolitiskt finansiellt företagsstöd och särskilda 
insatser i anslutning härtill. 

Industriverket handlägger dessutom ärenden om utnyttjande av investe
ringsfonder och förnyelsefonder. 

Vidare skall verket svara för medclsförvaltning och personaladministra
tion samt lämna det biträde i övrigt som behövs för verksamheten vid 

nämnden för hemslöjdsfrågor och sprängämnesinspektionen. 
Verket får utföra uppdrag. För uppdrag åt annan än regeringen skall 

ersättning tas ut. 
Antalet anställda uppgår för närvarande till 190 personer. 

För budgetåret 1989/90 behandlar jag i detta sammanhang följande 
anslag för verksamheten vid industriverket: 
- B I. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 
- 82. Statens industriverk: Utredningsverksamhet 
- B 4. Åtgärder för att främja industridesign 
- B 7. Branschfrämjande åtgärder 
- B 8. Småföretagsutveckling 
- B 9. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m. 
- B 10. Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin 
- E 3. Räntestöd m. m. till varvsindustrin 

Med anledning av departementsreformen hösten 1988 belastar följande 
anslag för verksamheten vid industriverket statsbudgetens tionde huvudti

tel: 
- DI. Visst regionalpolitiskt stöd 
- D 2. Lokaliseringsbidrag m. m. 
- D 3. Lokaliseringslån 
- D4. Regionala utvccklingsinsatscr m. m. 
- D 7. Syssclsättningsstöd 

Följande anslag för verksamheten vid industriverket belastar statsbud
getens åttonde huvudtitel: 
- G 11. Kreditgarantier till bokförlag. 
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B 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

59424022 
57 410000 
64 740000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 390 000 kr. inte ställts till statens 
industriverks disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Anslaget fördelas fr. o. m. budgetåret 1984/85 på fyra program, nämligen 
Utredningsverksamhet, Industriell omvandling och tillväxt, Regional ut

veckling samt Småföretagsutveckling. I följande tabell anges för riksdagens 
information en uppskattning av hur förvaltningskostnaderna kan komma 
att fördelas mellan de olika programmen för budgetåret 1989/90. 

Huvudprogram 

I. Utrcdningsvcrksamhet 
2. Industriell omvandling och tillväxt 
3. Regional utveckling 
4. Småföretagsutveckling 

Summa 

Förslag 1989/90 
(I 000-tal kr.) 

15 538 
21364 
19422 
8416 

64740 

Anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning. 

Anslag 

l'tg!Jier 
Förvalt ni ngskostnadcr 
Lokalkostnader 

1988/89 

47 252 1 

10158 

57410 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+7302 
+ 28 

+7330 
1 Av angivet belopp har inte 390000 kr. ställts till statens industriverks disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Statens industriverk 

Statens industriverk föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslag budgetåret 1989/90 56 165 000 kr. Minskningen av ut

gifterna fördelas över en treårsperiod med fördelningen 1.5. I, 75 och 
I, 7 5 % för första, andra resp. tredje budgetåret. 

2. Industriverket beräknar kostnaderna för det under år 1987 införda 
datorbaserade stödhanteringsstystemet till 4 820 000 kr. för nästa budget
år. 

Föredragandens överväganden 

För statens industriverk bör medel beräknas med utgångspunkt i en real 
minskning av utgifterna om 5 % på tre år med fördelningen 1,5 % för 
budgetåret 1989190 och 3,5 % åren därefter. 

Kostnaderna för industriverkets datorbaserade stödhanteringssystem 

2 Riksdagen 1988189. /sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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täcks för innevarande budgetår från anslaget C 2. Lokaliseringsbidrag 
m. m. Jag föreslår att dessa kostnader, vilka för budgetåret 1989/90 beräk
nas till 4 820 000 kr. i stället belastar anslaget B I. Statens industriverk: 
Förvaltningskostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag· anslaget till 
64 740000kr. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås 
bli slopad för industriverket fr. o. m. den I juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industril'erk: Fön·altningskostnader för budgetåret 

1989190 anvisa ett förslagsanslag på 64 740000 kr. 

B 2. Statens industriverk: Utredningsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

5225 249 
5000000 
5000000 

Reservation 266652 

Från anslaget betalas kostnader för experter och tillfällig personal, resor 
samt övriga kostnader som hänger samman med utredningsverksamheten 
inom statens industriverks arbetsområde. 

Utredningsverksamheten bedrivs bl. a. enligt de riktlinjer som regering
en fastställer i en årlig utredningsplan. Utredningsplanen, som utformas 
efter förslag från industriverket, bör inte binda samtliga utredningsresur
ser inom verket, utan göra det möjligt att vissa utredningsbehov som 
uppkommer under året kan tillgodoses. 

Utredningsplanen för innevarande budgetår är indelad i utredningsom
rådena internationell ekonomi, strukturstudier, branschstudier, företags
studier och regionala studier. 

Industriverket skall till regeringen lämna underlag till en utredningsplan 
för budgetåret 1989/90 senast den 16 maj 1989. 

Föredragandens överväganden 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 271) är en ram 
fastställd för anslaget under budgetåren 1988/89 och 1989/90 på samman
lagt I 0 milj. kr. I likhet med statens industriverk beräknar jag anslaget till 
5 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Slafens industril'C'rk: Utredningsrerksamhl!t för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 5 000000 kr. 
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B 3. Sprängämnesinspektionen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000 
I 000 
1000 

Sprängämnesinspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
som rör brandfarliga och explosiva varor. Inspektionen skall särskilt 

I. meddela föreskrifter om brandfarliga och explosiva varor, 
2. utföra tillsyn och handlägga därmed sammanhängande ärenden. 
Det övergripande syftet med inspektionens verksamhet är att förebygga 

att personer och egendom kommer till skada vid tillverkning, förvaring 
och annan hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Sprängämnesinspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är 
sprängämnesinspektören. Vid inspektionen arbetar för närvarande 23 per
soner. 

Statens industriverk skall svara för sprängämnesinpektionens medels
förvaltning och personaladministration samt lämna inspektionen den 
hjälp i övrigt som behövs för dess verksamh·~t. 

Inspektionens verksamhet är avgiftsfinansierad. Avgift tas ut av den 
som tillverkar eller importerar brandfarlig eller explosiv vara eller i vissa 
fall av den som projekterar eller uppför anläggning för brandfarlig eller 
explosiv vara (projektavgift). 

Sprängämnesinspektionen ingår bland de myndigheter som tillämpar 
treårsbudget. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

Stat 

Utg!fia 
Förvaltningskostnader 8319000 + 1458000 
Lokalkostnader 593000 0 

Summa 8912000 + 1458000 

Inkomstl'r 
Tillsynsverksamhet m. m. 8911000 + 1458000 

Nettoutgift I 000 

Sprängämnesinspektionen 

Sprängämnesinspektionen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. att re
sultatbudgeten för inspektionens verksamhet fastställs i enlighet med gäl
lande treårsplan till 9 570 000 kr. exkl. sedvanlig pris- och löneomräkning. 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör kostnaderna för sprängämnesinspektionens verk
samhet beräknas med utgångspunkt i gällande treårsplan. Det innebär att 
en rationalisering och effektivisering av verksamheten motsvarande en 
minskning av inspektionens reala resurser med 2 % bör ske. 

Med hänvisning till samryi.anställningen beräknar jag kostnaderna för 
sprängämnesinspektionens verksamhet till 10 370000 kr. för budgetåret 
1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 4. Åtgärder för att främja industridesign 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3409462 
5000000 
5000000 

Reservation 3126552 

För innevarande budgetår har medel anvisats för dels verksamheten vid 
Design Center i Stockholm, dels bidrag till designfrämjande åtgärder i 
enskilda företag. Statens industriverk. Föreningen Svensk Form och In
genjörsvetenskapsakademien har träffat avtal om att driva verksamheten 
vid Design Center i stiftelseform. Avtalet skall prövas av regeringen. 

Riksdagen har fastställt en ram för anslaget under budgetåren 1988/89 
och 1989/90 på sammanlagt !Omilj.kr. (prop. 1986/87:74, NU 30, rskr. 
271 ). I likhet med statens industriverk beräknar jag anslaget till 5 milj. kr. 
för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Åtgärder för att frän~ja industridesign för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 5 000 000 kr. 

B 5. Främjande av hemslöjden 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 901838 
7000000 
7 526000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 5 000 kr. inte ställts till nämn
dens för hemslöjdsfrågor disposition till följd av tillämpandct av en ut
giftsram. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor. som inrättades den l juli 198 l, skall ta 
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initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i 
den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 
Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hem
slöjdsfrämjande verksamhet. 

Föredragande i nämnden är kanslichefen. Statens industriverk skall 
svara för nämndens medelsförvaltning och personaladministration samt 
lämna nämnden det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet. 

Anslag 

Konsulent verksamhet 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund 
Övrig verksamhet 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Summa 

1988/89 

1225 000 

596000 
4428000 

751000 1 

7000000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 71 000 

+ 24000 
+229000 
+202000 

+526000 

1 Av angivet belopp har inte 5 000 kr. ställts till nämndens för hemslöjdsfrågor 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor föreslår sin anslagsframställning bl. a. 
följande. 

I enlighet med regeringens besparingsdirektiv redovisar nämnden en 
minskning av utgifterna med 1,66 % under budgetåret 1989/90. 

Nämnden föreslår vidare att bidraget till Svenska Hemslöjdsföreningar
nas Riksförbund (SHR) räknas upp (+ 804000kr.) för att SHR skall 
kunna dels stärka sin verksamhet med bl. a. produktutveckling, formgiv
ning samt utbildning för slöjdare och hemslöjdspersonal, dels genomföra 
en organisationsförändring. 

Nämnden föreslår vidare att medel tillskjuts för att på olika sätt utveckla 
slöjden samt att 3 milj. kr. per år under ytterligare en tvåårsperiod tillskjuts 
för att avvärja den kris många hemslöjdsföreningar befinner sig i och 
skapa sådana förutsättningar att de blir ekonomiskt bärkraftiga. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för främjande av hemslöjden beräknas med 
utgångspunkt i huvudförslaget med en real minskning av utgifterna om 5 % 
på tre år med fördelningen 1,66 % vardera året i enlighet med de generella 
principerna för budgetering av myndighetsanslag som tillämpas i årets 
budgetförslag. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall även fortsättningsvis ha den sam
ordnande funktionen över konsulentverksamheten och bemyndigandet att 
pröva frågan om huvudmannaskap för konsulenterna. 

Under anslaget Främjande av hemslöjden beräknar jag l 216000kr. för 
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tre helt statligt finansierade sameslöjdskonsulenter och för en helt statsfi
nansierad spetskonsulcnt. 

Resp. länsstyrelse svarar fr. o. m. innevarande budgetår för statsbidraget 
för två länshemslöjdskonsulentcr (prop. 1987/88: 100 bil. 14, AU 13, rskr. 
326). Kostnaderna för de 48 länshemslöjdskonsulcnterna belastar anslaget 
Regionala utvecklingsinsatser m. m. under tionde huvudtiteln. 

Vidare beräknar jag kostnaderna för en årlig informationskonfercns för 
samtliga hcmslöjdskonsulcnter till 80000 kr. 

För bidrag till att bygga upp en effektivare försäljningsverksamhct för 
hemslöjden beräknar jag 3 milj. kr. för nästa budgetår. 

I februari 1987 redovisade linutredningen sitt betänkande (Os I 1987: 1) 
Inhemsk odling och beredning av lin med förslag om ett femårsprogram 
med olika stimulans- och stödåtgärder för att öka odlingen och den indu
striella användningen. 

Betänkandet har överlämnats till jordbruksdepartementet i aktuella de
lar. Regeringen har i beslut den 5 maj 1988 föreskrivit att statens jord
bruksnämnd skall betala ut 50 milj. kr. till skogs- och jordbrukets forsk
ningsråd (SJFR). Medlen skall användas av SJFR för att gemensamt med 
jordbruksnäringen finansiera forsknings- och utvccklingsinsatser för alter
nativ användning av åkermarken samt för s. k. alternativ odling. Enligt 
regeringsbeslutet skall SJFR härvid beakta vad som i betänkandet anförts 
om bl. a. växtförädlingsprogram för lin, forskning kring linfröets biokemis
ka egenskaper och frågor som rör beredningsteknik. 

I beslut den 15 september 1988 har regeringen gett styrelsen för teknisk 
utveckling i uppdrag att utreda frågor om linets industriella användning. 
Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 1989. 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen sett över finansieringsform 
och frågan om huvudmannaskap för länshemslöjdskonsulenterna. Utred
ningsuppdraget redovisades i juni 1988. 

Beträffande finansieringsformen föreslår statskontoret att statsbidragets 
storlek fastställs vid förhandlingar mellan-staten och landstingsförbundet. 
Vidare föreslår statskontoret att landstingen utser huvudman för läns
hemslöjdskonsulenterna efter samråd med länsstyrelserna. 

Statskontorcts rapport remissbchandlas för närvarande. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

7 526 000 kr. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås 
slopad för nämnden för hemslöjdsfrågor fr. o. m. den I juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av hemslöjden för budgetåret' 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 7 526 000 kr. 
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B 6. Stöd till turism och rekreation 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

80392000 
108542000 
115 950000 

Reservation 772000 

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten, svenska kommunför
bundet och landstingsförbundet med uppgift att som centralt organ plane
ra, samordna och genomföra åtgärder för turism i Sverige. Turistrådet 
skall enligt sina stadgar dels utveckla svensk turism och genom marknads
föringsåtgärder förbättra svensk bytesbalans och sysselsättning samt stödja 
regional utveckling, dels medverka till att förbättra möjligheterna för 
breda folkgrupper till turism och rekreation. 

Från anslaget utgår medel till marknadsföring samt lämnas bidrag till 
utvecklings- och försöksverksamhct inom turist- och rekreationssektorn 
efter prövning av en delegation som lyder under turistrådet. Från anslaget 
lämnas i mån av resurser också bidrag till uppförande av turist- och 
rekrcationsanläggningar av riksintresse. Vidare lämnas från anslaget bi
drag till vissa ideella organisationer. 

Sveriges turistråd har sitt huvudkontor i Stockholm och har dessutom 
kontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Hamburg, Zurich, Paris, London 
och New York. I Amsterdam samarbetar turistrådet med det norska turist
kontoret och i Tokyo, Chicago och Los Angeles bedriver Sverige, Danmark 
och Norge gemensamma turistkontor i samarbete med flygbolaget SAS. 

Sveriges turistråd skall enligt sina stadgar redovisa en årligen reviderad 
strukturplan som beskriver turism i och till Sverige, dess utvecklingsmöj
ligheter samt lämpliga åtgärder för att nå en positiv utveckling av turism 
och rekreation. 

Sveriges turistråd 

Under senare år har det skett en kraftig utveckling av turismen såväl 
internationellt som nationellt. Turismens betydelse för ekonomi, syssel
sättning, regional utveckling och för människors välbefinnande är i dag 
erkänd. Tilltron till turismens positiva bidrag till framtida utveckling är 
enligt turistrådet hög och intressenterna är många. 

Om turismens utveckling i framtiden skall kunna motsvara förväntning
arna krävs emellertid, enligt turistrådet, särskilda insatser. De internatio
nella resandeströmmarna är till väsentlig del stabila och det krävs därför 
betydande insatser för att kunna påverka dem. I den mån de förändras 
styrs de ofta av faktorer som står utanför näringens kontroll såsom växel
kurser, den allmänna prisutvecklingen, fritidens omfattning, disponibel 
familjeinkomst, väder och det nationella resp. internationella transportnä
tets utveckling. 

Konkurrensen på den internationella turistmarknaden har ökat och de 
flesta länder stärker sin turistsektor för att försöka förmå såväl inhemska 
som utländska turister att välja det egna landet som resmål. Genomförda 
marknadsundersökningar i Europa visar emellertid på en god potential för 
svensk turism. Undersökningar visar också att resultat enbart kan uppnås 
genom en förstärkt position i termer av ett utvecklat utbud, marknadsbe-
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arbetning, distribution. pris och service. Det är ofta krav som ingen 
enskild producent kan hantera. En förutsättning för en positiv utveckling 
är i många fall samverkan mellan olika aktörer. Här har Sveriges turistråd 
en viktig roll. En utgångspunkt för turistrådets val av inriktning och val av 
aktiviteter har varit en förstärkt samverkan med externa intressenter. 

Turistrådet har i enlighet med statsmakternas beslut lagt fram ett treårigt 
marknadsföringsprogram med start budgetåret 1988/89. Rådet beviljades 
våren 1988 (prop. 1987 /88: I 00 bil. 11, KrU 20, rskr. 340) extra medel för 
detta program med 25 milj. kr. per år. Programmet innebär en satsning på 
framför allt intensifierade marknadsföringsinsatser, riktade såväl till 
svenska som utländska marknader. Turistrådets strategi bygger på insatser 
inom två huvudområden, kunskap och utveckling. 

I programmets kunskapsdel vidareutvecklar turistrådet inkvarterings
statistiken och den s. k. marknadsdialogen för att få till stånd bl. a. effekti
vare resultatmätning. Ett nytt informationssystem är också under utveck
ling i vilket ingår en särskild produktbank med uppgifter om landets turis
tiska utbud. 

Vad gäller utvecklingssidan koncentrerar turistrådet sig på två verksam
hetsområden. Den ena prioriterade uppgiften är den som turistrådet be
nämner affårsutveckling och som inriktas på produkt- och resmålsutveck
ling, förbättringar av aktivitetsutbud, undanröjande av hinder samt en 
förbättrad samverkan mellan olika intressenter. 

Det andra prioriterade verksamhetsområdet är marknadsutveckling 
som fokuseras på framför allt tre marknadsföringsprojekt, varav två redan 
pågår. Projektet Upptäck Sverige introducerades under år 1988 i Sveri
ge och kommer under år 1989 att vidgas till Norge och i viss mån till 
Finland och Danmark. Genom detta projekt försöker turistrådet nå ut till 
de konsumenter som finns inom landet och i våra grannländer. Samverkan 
med externa partners inom näringslivet är här av stor betydelse för att 
stärka den finansiella basen för framgångsrika marknadsföringsinsatser. 

Ett andra marknadsföringsprojekt, benämnt Profil Sverige, är i första 
hand avsett för de europeiska marknaderna, vilka kräver mer selektiva 
åtgärder för att nå presumtivt resande till Sverige. Projektet bedöms mer 
långsiktigt än bearbetningen av närmarknaden. 

Ett tredje projekt inom verksamhetsområdet marknadsutveckling berör 
belönings-, konferens- och kongressresandet. Detta är en ny satsning för 
turistrådet där en ideutveckling i en första etapp är klar. 

Enligt turistrådets bedömning finns goda möjligheter att realisera det 
program för treårsperioden som nu tar allt fastare konturer. Programmet 
innebär en koncentration av Sveriges resurser inom resenäringen med 
inriktning på att öka konsumenternas intresse för turism och rekreation i 
Sverige. 

Svenska turistföreningen, skidsäkerhetsrådet och Svenska förbundet för 
koloniträdgårdar har gjort framställningar till turistrådet angående bidrag 
till sina resp. verksamheter. Landsorganisationen i Sverige (LO) har an
sökt om bidrag till ett utvecklingsprojekt avseende ökade möjligheter till 
rekreation och fritidsresande. Projektet avses bedrivas i samverkan med 
Sveriges turistråd. 
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Turistrådets anslagsframställning omfattar förslag för budgetåret 
1989/90 om totalt 116 700 000 kr. Turistrådet föreslår att de medel som 
rådet disponerar för försöksverksamhet ökas med 2 700000kr. Till posten 
bidrag till vissa organisationer föreslår turistrådet en ökning med 
2 225 000 kr. I övrigt äskar turistrådet huvudsakligen kompensation för 
pris- och löneutvecklingen. Turistrådets samlade anslagsframställning 
medför nya medelsbehov om nära 8 milj. kr. Turistrådet vill koncentrera 
sig under budgetåren 1988/89 och 1989/90 på att realisera det omfattande 
utvecklingsprogram med marknadsföringsinsatser som nu satts igång. 

Inom sektorn turism och rekreation har tidigare tillkallats särskilda 

förhandlare för turismens utveckling dels på Gotland, dels i Norrbottens 
län. Båda uppdragen syftar till att genom insatser på turismens område 
stärka de regionalekonomiska och sysselsättningsmässiga förutsättningar
nå i områdena samt öka attraktiviteten för såväl internationella som 
nationella besök. 

Föredragandens överväganden 

Turism är en viktig sektor bestående av en mängd olika branscher. Turist
näringen har stor betydelse för ekonomi, sysselsättning och regional ut
veckling och hela turist- och rekreationssektorn fyller en viktig välfärdspo

litisk uppgift. 
Näringens betydelse har successivt ökat. Enligt de bedömningar som 

görs svarar sektorn turism för ca 5 % av bruttonationalprodukten (BNP). 
Lika stor är dess andel av sysselsättningen. Turism och rekreation i landet 
omfattar enligt dessa bedömningar ca 70 miljarder kr. per år. De utrikes 
resor som svenskar företar motsvarar ett utflöde av ca 25 miljarder kr. 
Värdet av utländska medborgares resor i Sverige uppgår till mindre än 
hälften. Satsningen på ett särskilt treårigt marknadsföringsprogram inom 
ramen för Sveriges turistråds verksamhet syftar bl. a. till att förbättra 
denna relation. 

Såväl det privata resandet som affärsresandet har ökat kraftigt under 
senare år. Denna utveckling har varit kännetecknande både nationellt och 
internationellt. Genom den ekonomiska utvecklingen och ökad fritid har 
allt fler människor getts möjligheter att göra semesterresor. Satsningar på 
massturism' och utvecklingen inom transportsektorn har också haft bety
delse för utvecklingen på samma sätt som den ökade internationalisering
en inom näringslivet. 

Turist- och rekreationspolitiken syftar till att nå olika samhällsmål. 
Konsument, näring och olika samhällsaktörer bör härvid i ökad utsträck
ning kunna dra nytta av varandra. Från offentlig sektors sida har turistrå

det det sektoriella ansvaret för turism och rekreation. 
Det omfattande treårsprogram som Sveriges turistråd nu arbetar med 

för att nå ut till konsumenterna är enligt min uppfattning ett viktigt led i 

att öka intresset för att turista i Sverige. Programmet omfattar framför allt 
förstärkta marknadsföringsinsatser. där förbättrade kunskaper och utveck
ling av turistutbudet utgör basen. 

Turistrådet arbetar också intensivt med att få tillstånd ett ökat samarbe-
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te med externa intressenter såsom näringslivet, organisationer, myndighe
ter m. fl., vilket jag anser är en förutsättning om en satsning skall lyckas. 
Riksdagen har anvisat 25 milj. kr. årligen fr. o. m. budgetåret 1988/89 för 
att genomföra programmet. 

Regeringen kommer att noga följa treårsprogrammet och har därför gett 
turistrådet i uppdrag att redovisa en plan dels för genomförandet, dels för 
en utvärdering av marknadsföringsprogrammets effekter. 

När det gäller marknadsföringskampanjer, framför allt på fjärrmarkna
der. är det en fördel att samverka nordiskt. De nationella turistråden i 
resp. nordiskt land förbereder nu en treårskampanj på den amerikanska 
marknaden under arbetsnamnet "Focus on Scandinavia". Särskilda medel 
avsätts för denna kampanj inom den gemensamma nordiska budgeten. Ett 
genomförande förutsätter en samverkan med näringslivet. 

Under år 1988 har Sveriges turistråd bildat ett helägt dotterbolag, Re
surs AB, med uppgift att bedriva konsult- och serviceverksamhet med 
inriktning på turistnäringen. Till turistrådets styrelse har vidare särskilda 
personella resurser knutits under innevarande verksamhetsår. För detta 
ändamål har jag nu beräknat särskilda medel. 

Sveriges turistråds anslagsäskande inför budgetåret 1989/90 utgör hu
vudsakligen krav på kompensation för pris- och löneomräkning. I likhet 
med turistrådet bedömer jag att den viktigaste uppgiften under budgetåren 
1988/89 och 1989/90 är att fullfölja och koncentrera sig på att genomföra 
det omfattande treårsprogram för marknadsföringsinsatser som redan 
startats. 

Målsättningar och riktlinjer för den svenska turist- och rekreationspoli
tiken behandlades år 1984 i riksdagen (prop. 1983/84: 145, KrU 22, rskr. 
353). Förutom målet att genom marknadsföringsåtgärder och en utveck
ling av turistnäringen uppnå förbättrad bytesbalans, sysselsättningssitu
ation och regional utveckling betonades målet att genom olika åtgärder 
förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation. 

Med anledning av riksdagens uttalande (KrU 1987/88:20, rskr. 340) om 
det sociala målet för turist- och rekreationspolitiken har Sveriges turistråd 
på regeringens uppdrag inkommit med en redovisning rörande turistrådets 
ansvar för fullföljandct av riksdagens beslut. Det är min bestämda uppfatt
ning att detta mål även framledes skall ha stor tyngd i turistrådets arbete 
med att utveckla svensk turism. Jag har mot denna bakgrund vid min 
anslagsberäkning berett utrymme för ökade insatser genom försöksverk
samhet i linje med det förslag som turistrådet lämnat. Försöksverksamhe
ten ger turistrådet goda möjligheter att bl. a. utveckla rekreationsformer 
som ligger inom ramen för de av statsmakterna fastställda målen för 
turistpolitiken. För försöksverksamheten beräknar jag för nästa budgetår 
en ökning med l.2 milj. kr. till 3.5 milj. kr. Inom denna ram har jag 
förutsatt att medel för att påbörja det av Landsorganisationen presentera
de försöksprojektet kan rymmas. Vidare har jag beräknat medel för en 
förstärkning med I milj. kr. av det organisationsstöd som kommer Svenska 
turistföreningen tillgodo. Föreningen bedriver en rekreationspolitisk verk
samhet som väl kompletterar och bidrar till uppfyllelsen av de redovisade 
målen. Genom förslaget ges föreningen möjligheter att vidareutveckla i 
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första hand den sommarturism i fjällområdena som riktar sig till bl. a. Prop. 1988/89: 100 
barnfamiljer och nya kategorier av besökare som söker naturupplevelser. Bil. 14 

Frågor rörande forskningsinsatser på turismens område kommer att 
behandlas under 1989/90 års riksmöte i samband med en samlad proposi
tion om forskningsfrågorna. I detta sammanhang vill jag också anmäla att 
Sveriges turistråd kommer att sammanställa de tidigare utredningar, in
venteringar m. m. som genomförts under senare år avseende arbctskrafts
behoven inför 90-talet inom den växande turistscktorn. Detta kommer att 
göras i samverkan med i första hand arbetsmarknadsvcrket, skolöversty
relsen och universitets- och högskoleämbetet. Ett arbete påbörjas med att 
analysera vilka effekter etableringen av den s. k. inre marknaden inom EG 
kan ha för svensk turism. Detta arbete skall ske med beaktande av att 
turistråden i de nordiska länderna samt nordiska ministerrådets utskott 
för turism påbörjat likartade konsekvensstudier. 

De av mig, efter samråd med närmast berörda statsråd, redovisade 
förslagen för insatser på turist- och rekreationspolitikens område, bedö
mer jag skall ge förbättrade förutsättningar för att nå såväl en starkare 
internationell position för besöksnäringen som det sociala målet att ge de 
breda grupperna av medborgare möjligheter till meningsfull turism och 
rekreation. I detta sammanhang är det viktigt att understryka Sveriges 
turistråds nationella och sektoriella roll i den fortsatta utvecklingen av 
turistpolitiken. Den kunskap kring dessa frågor som rådet successivt byggt 
upp är det viktigt att såväl offentliga organ som näringsliv och organisatio
ner ges del av i det fortsatta arbetet med att utveckla vår turist- och 
rekreationspolitik. 

För nästa budgetår föreslår jag att anslaget Stöd till turism och rekrea
tion räknas upp med ca 7 ,4 milj. kr. från ca 108,5 milj. kr., till ca 
116 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till turism och rekreation för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 115 950000 kr. 

B 7. Branschfrämjande åtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

19571483 
17000000 
17000000 

Reservation 17720186 

Från anslaget bekostas verksamheten med branschfrämjande åtgärder 
vid statens industriverk. Åtgärderna omfattar utbildningsinsatser samt 
omställningsfrämjande och exportfrämjande verksamhet enligt av stats
makterna fastställda tidsbegränsade program. Inom ramen för anslaget 
bedrivs dels ett program för den träbearbetande industrin, dels ett allmänt 
strukturutvecklingsprogram (ASP) för industrin och industristödjande 27 



tjänsteproduktion. Programmet för den träbearbetande industrin omfattar 
möbel-, snickeri-, trähus- och sågverksindustrierna. Insatserna inom 
sågverksindustrin är inriktade på att främja en ökad vidareförädling. 
Verksamheten inom ramen för ASP är begränsad till omvärldsanalyser 
och andra utredningsinsatser samt informationsspridning och förhand
lingsinsatser. 

Enligt riksdagens beslut våren 1987 (prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 
271) skall verksamheten bedrivas under treårsperioden 1987 /88-
1989/90. 

Statens industriverk 

Verket har utformat sina anslagsförslag mot bakgrund av gällande treårs
program, som löper t. o. m. budgetåret 1989/90. 

Industriverket föreslår att anslaget skall omfatta tre delprogram, 
branschprogram trä, allmänna strukturutvecklingsprogrammet (ASP) 
samt ett nytt delprogram. strukturutveckling genom nya teknologier 
(SUNT). Insatserna inom ramen för ASP och SUNT begränsas till om
världsanalyscr, konkurrenskraftsanalyser och andra utredningar, kun
skapshöjande åtgärder och informationsspridning samt i viss mån utbild
ning och förhandlingsinsatser m. m. som utredningarna ger anledning till. 
Anslagsramen om 17 milj. kr. bör enligt verket fördelas med 11,8 milj. kr. 
för branschprogram trä och 5,2 milj. kr. för ASP- och SUNT-programmen 
tillsammans. Vidare föreslår verket att anslaget byter namn till struktur
utvecklande åtgärder. 

Industriverket planerar att avsluta huvuddelen av verksamheten inom 
ramen för branschprogrammen för möbel- och trähusindustrierna under 
budgetåret 1988/89. Vissa begränsade uppgifter kommer dock enligt ver
ket att kräva insatser även under budgetåret 1989/90. Inom delprogram
met för möbelindustrin avser verket att fortsätta med bl. a. designfrämjan
de aktiviteter, fortsatt uppbyggnad av lego- och underleverantörssystem, 
exportaktiviteter samt insatser för att stimulera projekt avseende gemen
samma ytbehandlingsanläggningar. Industriverket beräknar resursbehovet 
under budgetåret 1989/90 för dessa två delprogram tillsammans till 
2, I milj. kr. 

Snickeriindustrins läge har förbättrats i takt med det ökade inhemska 
byggandet. Verket framhåller att det ensidiga beroendet av den svenska 
byggmarknaden är ogynnsamt för branschens utveckling varför ansträng
ningarna att öka företagens exportförmåga bör fortsätta. För dessa insatser 
föreslås ca 3.6 milj. kr. under budgetåret 1989/90. 

Behovet av insatser för att främja sågverkens vidareförädling har ökat 
ytterligare genom att en allt större del av branschen kommit till insikt om 
nödvändigheten av en snabb strukturell och verksamhetsmässig omda
ning. Även om marknadsutsikterna för de närmaste åren ter sig relativt 
goda är en ökad konkurrens att vänta på de traditionella exportmarknade
na i ett längre perspektiv. Kravet på att snabbt öka vidareförädlingsgraden 
har därför ökat enligt verket. För genomförande av sågverksprogrammet 
bör 6, 1 milj. kr. avsättas. 
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Strukturfrågorna inom Allmänna strukturutvecklingsprogrammet -
ASP - har hittills i stor utsträckning kommit att omfatta branscher som 
på ett eller annat sätt befunnit sig i kris eller där risk för problem, i form av 
nedläggningar, förelegat. Insatserna bör enligt verket fortsättningsvis i 
högre grad inriktas på att ta fram underlag för att identifiera delsektorer 
som kan ha en utvecklingspotential men där utvecklingshinder av olika 
slag föreligger. 

Programmet Strukturutveckling genom nya teknologier - SUNT -
avses främst inriktas på utrednings- och kunskapshöjande projekt inom 
områden som industriell använding av nya material, sjukvårdsteknisk 
produktion, bioteknikens kommersialisering samt kreativ finansiering. 
Insatserna skall riktas mot dels industrisektorer där viktiga strukturför
ändringar kan inträffa som resultat av nya teknologier, dels industriella 
teknologiområden med för Sverige intressant kommersialiseringspotential 
och dels problemområden av gemensamt intresse för utvecklingen av 
teknikbaserade tillväxtföretag i Sverige. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar industriverkets bedömning vad gäller storleken av de resurser 
som bör avsättas för insatser inom den träbearbetande industrin. 

Vad gäller det av industriverket föreslagna nya programmet struktur
utveckling genom nya teknologier - SUNT - anser jag att sådana insatser 
mycket väl kan genomföras inom ramen för det allmänna struktur
utvt>eklingsprogrammer - ASP. Ett särskilt program bör således inte inrät
tas. Prioriteringen mellan de olika insatser som föreslagits av industriver
ket ankommer det på verket att göra. Som jag senare kommer att beröra 
bör industriverket inom ramen för ASP även bedriva viss utredningsver
ksamhet avseende marknadsutvecklingen inom havsteknikområdet. 

Mot bakgrund av vad jag anfört beräknar jag sammanlagt 17 milj. kr. för 
branschfrämjande åtgärder under budgetåret 1989/90. Detta belopp utgör 
den återstående hälften av den ram som riksdagen fastställt för budgetåren 
1988/89 och 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Branscl1främjande åtgärda för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 17 000 000 kr. 
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B 8. Småföretagsutveckling 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

148051 735 
169000000 
182500000 

Reservation 

Från anslaget betalas för närvarande kostnader för 

104466650 

I. de regionala utvecklingsfondernas företagsservice och administration 
m.m .. 

2. strategisk företagsutveckling, 
3. övergripande insatser inom småföretagsområdet, 
4. nyetableringsinsatser, 
5. utbildningsinsatser inom småföretagsområdet, 
6. stöd till arbetskooperation m. m. 
7. till regeringens disposition. 
Jag har i annat sammanhang (prop. 1986/87:74 s. 145-164) redogjort 

mer ingående för hur anslaget bör användas. 

Statens industriverk 

Statens industriverk (SlND) föreslår att anslaget beräknas till 

171,5 milj. kr. för budgetåret 1989/90, utöver medel för stöd till arbetsko
operation m. m. och medel till regeringens disposition (för närvarande 
sammanlagt 3,5 milj. kr.). Det innebär en ökning med knappt 4 % jämfört 
med innevarande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att innevarande budgetllrs anslag i första hand höjs med 3 % 
för att i viss mån kompensera för ökade kostnader hos bl. a. utvecklings
fonderna. 

Från reservationsanslaget Regionala utvecklingsinsatser m. m. har för 
budgetåret 1988/89 anvisats 7 milj. kr. via SJND till utvecklingsfonder i 
stödområdeslänen. Jag förordar - efter samråd med chefen för arbets
marknadsdepartementet - att även dessa medel i fortsättningen anvisas 
från anslaget Småföretagsutveckling. 

Härutöver bör 4 milj. kr. anvisas för särskilda informationsinsatscr, rik
tade till småföretagen, rörande EG och dess verksamhet samt marknads
utvecklingen i EG-Iänderna. Sådana insatser bör planeras av SIND och 
genomföras av utvecklingsfonderna, som kan nå ut till flertalet mindre 
företag som har en exportpotential men kan möta svårigheter vid sin 
marknadsföring på Europamarknaden. I utvecklingsfondcrnas uppgifter 
bör även ingå att stödja samarbetsprojekt mellan småföretag i Sverige och 
EG. SIND bör samråda med Exportrådet när insatserna planeras. 

Under senare år har årligen 2,5 milj. kr. anvisats från detta anslag för 

stöd till arbetskooperation m. m. Medlen har efter beslut av regeringen 
disponerats av kooperativa rådet (I I 983:G). Jag har tidigare anmält att 
ansvaret för kooperativa rådet under innevarande budgetår avses föras 
över från industridepartementet till civildepartementet. Efter samråd med 
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statsrådet Wallström förordar jag att medel för stöd till arbetskooperation 
m. m. fr. o. m. budgetåret 1989/90 inte längre beräknas under anslaget 
Småföretagsutveckling. Statsrådet Wallström kommer att föreslå att 
2,5 milj. kr. för motsvarande ändamål tas upp på ett anslag under trettonde 

huvudtiteln. 
Jag förordar att anslaget Småföretagsutveckling sammantaget beräknas 

till 182,5 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Småjoretagsutreckling för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 182 500 000 kr. 

B 9. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m. 

I 987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

25 815084 
25000000 
10000000 

Medel från anslaget används för att: 
I. infria statliga garantier enligt förordningen (l 978: 507) om industriga

rantilån m. m. (upphävd 1987:424), 
2. infria statlig garanti som har beviljats enligt brev (handelsdeparte

mentet) den 30juni 1965 till kommerskollegium och fullmäktige i riksban
ken angående föreskrifter i fråga om statlig garanti för lån till turisthotell, 

3. inf~ia statlig garanti som har lämnats enligt förordningen (l 977: 387) 
om investeringsgaranti (upphävd 1980:442), 

4. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen (1977: 1123) 
om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. (upp
hävd 1979: 1180), 

5. infria statliga strukturgarantier. särskilda strukturgarantier för textil
och konfektionsindustrierna samt särskilda strukturgarantier för manuell 
glasindustri som har lämnats enligt förordningen (1981 :661) oni. struktur
garantier m. m. (upphävd 1985:434). 

6. infria garantier som har lämnats till Tillväxtinvestbolag m. m. enligt 
föreskrifter som regeringen meddelar, 

7. bekosta bidrag till regionala utvecklingsfonder för att till viss del täcka 
förluster i anledning av sådana garantier - enligt förordningen ( 1982:682) 
om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond (omtryckt 
1984: 556) - som fonderna har beslutat om t. o. m. år 1983 Ufr prop. 
1983/84:40 bil. 10, NU 8. rskr. 94). 

Tidigare har medel från anslaget använts även för att dels infria vissa 
garantier till skogsindustrin, dels bekosta bidrag för räntebefrielse i sam
band med vissa strukturgarantilån. Behov av medel för dessa ändamål kan 
inte längre uppstå. 

Några nya åtaganden som kan leda till utbetalningar på detta anslag görs 
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inte längre sedan riksdagen beslutat att garantier enligt punkt I inte längre 
skall lämnas (prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 271 ). Infriandet av uteståen
de sådana garantier kommer dock troligen att under de närmaste budget
åren svara för huvuddelen av utgifterna på anslaget. Jag beräknar anslaget 
för budgetåret 1989/90 till 10 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m. för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 10000000 kr. 

B 10. Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

92239 300 
70000000 
85000000 

Reservation 89 921 145 

Från anslaget som disponeras av statens industriverk (SIND), bekostas 
industripolitiska åtgärder för textil- och konfektionsindustrin samt viss 
statistik. Våren 1986 förelades riksdagen (prop. 1985/86: I 00 bil. 6. I 0, 12 
och 14) förslag om åtgärder för tekoindustrin under en treårsperiod räknat 
fr. o. m. budgetåret 1986/87. Förslagen innebar bl. a. (bil. 14) fortsatta 
industripolitiska åtgärder för branschen samt inrättande av ett produk
tionstekniskt utvecklingsccntrum i Borås för tekoindustrin. För dessa än
damål angavs att 92. 80 resp. 70 milj. kr. per budgetår borde avsättas 
fr. o. m. budgetåret 1986/87. 

Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget och har för budgetåren 
1986/8 7, 198 7 /88 resp. 1988/89 anvisat 92, 80 resp. 70 milj. kr. till industri
politiska åtgärder för tekoindustrin (prop. 1985/86: 100 bil. 14, NU 32, 
rskr. 306. prop. 1986/87: 100 bil. 14. NU 25, rskr. 203 samt prop. 
1987 /88: I 00 bil. 14, NU 29, rskr. 24 7). 

Branschutvecklingen 

Tekoindustrins situation är gynnsammare än tidigare. Textilindustrin öka
de sin produktion med ca 6 % år 1987 jämfört med året innan men 
beräknas enligt statens industriverk ha minskat produktionen med ca 4% 
under år 1988. Inom trikåindustrin uppnåddes en produktionsökning med 
ca l % år 1987. Ar 1988 beräknas produktionen inom trikåindustrin ha 
sjunkit med ca 5 %. Konfektionsindustrin minskade sin produktion med 
ca 2 % år 1987 och beräknas år 1988 ha minskat produktionen med ca 
10%. 

De kraftiga sysselsättningsminskningama bromsades upp i början av 
1980-talet. De minskningar av sysselsättningen som för närvarande sker 
beror i huvudsak på rationaliseringsåtgärder inom företagen. Ar 1987 fanns 
enligt statens industriverk 25 000 årsanställda inom tekobranschen. Under 
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år 1988 beräknas sysselsättningen ha minskat med ca 500 årsanställda och år 
1989 förväntas en sysselsättningsminskning om ca 800 årsanställda. 

Exportvärdet för teko inkl. reexport ökade från ca 6,2 miljarder kr. år 
1986 till 6.6 miljarder kr. år 1987. Exporten av svensktillverkade varor 
ökade från ca 4, 7 miljarder kr. år 1986 till ca 5 miljarder kr. år 1987. Exporten 
av i Sverige tillverkade varor under år 1987 har av statens industriverk 
beräknats motsvara nära 58 % av produktionsvolymen inom textilindustrin 
och ca 35 % inom trikå- och konfektionsindustrin. År 1984 var motsvarande 
exportandelar 50 resp. 30%. 

Efter en nedgång i lönsamheten under år 1986 redovisade företagen 
inom både textil- och konfektionsbranschen påtagliga lönsamhetsförbätt
ringar under år 1987. I båda branscherna uppnåddes högre avkastning på 
totalt kapital än under något tidigare år under 1980-talet. Industriverket har 
i rapporten Teko 88 redovisat en lönsamhetsundersökningavseende ett urval 
företag inom tekoindustrins samtliga delbranscher. Under år 1988 förvän
tade sig ca 80% av samtliga tekoföretag oförändrad eller förbättrad lönsam
het. 

SIND har under hösten 1988 gjort en ny undersökning. Härvid har 
framkommit att lönsamheten sannolikt blir lägre inom konfektionsindustrin 
än vad som tidigare förväntades beroende på m inskr.de försäljnings volymer. 

Branschprogrammet för tekokindustrin 

Branschprogrammet för tekoindustrin startade budgetåret 1970171. Syftet 
med programmet är att. vad avser textilindustrin, medverka till att öka 
produktionsvolymen bl. a. genom att finna nya användningsområden och 
öka exporten. Vad avser konfektionsindustrin skall det medverka till att 
produktionsvolymen behålls på oförändrad nivå bl. a. genom ökad export. 
För budgetåret 1988/89 har riksdagen anvisat 70 milj. kr. för verksamhe
ten. Ansvarig för branschprogrammet för tekoindustrin är statens indust
riverk. 

Insatser inom programmet avseende stöd till olika exportaktiviteter samt 
rådgivning har bidragit till att föra ut svenska tekoprodukter på världsmark
naden. Exportmedvetenheten och exportkunnandet har ökat och många 
företag som tidigare endast arbetade på hemmamarknaden har startat ex
portverksamhet. 

SIND:s insatser inom teknikområdet har varit viktiga och har medver
kat till att höja den tekniska nivån inom svensk konfektionsindustri. 
Åtgärderna har medverkat till att utveckla och införa ny datorbaserad teknik. 

Verkets möjligheter att ge bidrag till konsultkostnader har stimulerat 
företagen att använda utomstående konsulter och därigenom höja effekti
vitet och lönsamhet. 

Utbildningsverksamheten, bidrag till Svenska Moderådet och till olika 
designprojekt samt till olika samverkansgrupper är andra exempel på 
åtgärder som i olika avseenden hjälpt till att stärka den svenska tekoin
dustrins internationella konkurrenskraft. 

3 Rikstiagl'n 1988189. I sam/. Nr JnO. Bilaga 14 
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Statens industriverk 

Statens industriverk föreslår att ett nytt treårsprogram fastställs för 
branschprogram Teko fr. o. m budgetåret 1989/90 och att för verksamhe
ten anvisas 70, 60 resp. 50 milj. kr. för budgetåren 1989/90, 1990/91 resp. 
1991/92. Av de 70 milj. kr. som äskas för det första budgetåret ( 1989/90) 
föreslår verket att ca hälften används för exportfrämjande åtgärder och att 
resterande del används för rationaliseringslån. produktutveckling, tek
nikspridning samt administration. 

SIND konstaterar att tekobranschen efter en långvarig och djupgående 
kris nu nått ett stabilare läge och en mer begränsad sysselsättningsminsk
ning. Denna sysselsättningsminskning är nu enligt verket baserad främst 
på rationalisering och inte, som tidigare varit fallet, oftast föranledd av 
omfattande nedläggningar. 

Synpunkter och förslag i fråga om statliga åtgärder på tekoområdet har 
lämnats av Beklädnadsarbetarnas Förbund, Textilrådet/Konfektionsin
dustriföreningen, Sveriges textil- och konfcktionsindustriförbund samt 
Fackklubbsordförandena inom Beklädnadsarbetarnas Förbund vid Alme
dahlsgruppen AB:s textilföretag. 

Föredragandens överväganden 

Tekoindustrins situation är gynnsammare än tidigare. Regeringens teko
politik med åtgärder inom handels-, försörjningsberedskaps-, arbetsmark
nads- och näringspolitikens områden har medverkat till att tekobranschen 
omstrukturerats och stärkts. 

Näringspolitiska åtgärder 

I regeringens proposition (prop. 1988/89:47) om vissa ekonomisk-politiska 
åtgärder m. m. som förelades riksdagen under hösten 1988 föreslås en om
läggning av handelspolitiken på tekoområdet. Riksdagen har beslutat i en
lighet med förslaget (1988/89: FiU 10, rskr. 94). Det innebär att samtliga 
importrestriktioner vad avser tekovaror skall vara avvecklade den 31 juli 
1991. I syfte att öka förmågan hos de svenska tekoföretagen att år 1991 kunna 
möta den ökade konkurrens, som ett frisläppande av importen från de s. k. 
lågprisländerna kommer att medföra, aviserades i propositionen att förslag 
om fortsatta åtgärder till förmån för branschen inom export-, 
rationaliserings-, produktutvecklings-samt utbildningsområdena skulle läg
gas fram i 1989 års budgetproposition. Jag återkommer nu till dessa frågor. 

För stora delar av branschen finns möjligheter att ytterligare stärka 
marknadspositionerna. Jag anser - liksom industriverket - att bransch
program Teko bör fortsätta och inriktas mot områdena export, teknik, 
design och utbildning. Det är också viktigt att branschprogrammet, såsom 
varit fallet hittills, även i fortsättningen inriktas mot företag som visar 
tillväxtpotential och utvecklingsförutsättningar. 

Mot denna bakgrund föreslår jag ett program för fortsatta, offensiva 
insatser inom tekoindustrin under en treårsperiod. Statens industriverk 
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bör ansvara för genomförandet i samråd med övriga berörda organ och 
företrädare för branschen. 

Jag förordar att sammanlagt 255 milj. kr. anvisas för budgetåren 
1989/90-1991/92 med en fördelning om 85milj.kr. per år. Av dessa 
medel bör minst 60 milj. kr. per år anvisas för branschfrämjande åtgärder 
främst inom områdena export, teknikspridning. produktutvcckling (de
sign) samt utbildning och högst 25 milj. kr. per år anvisas för fortsatt 
verksamhet med lån till rationaliseringsinvesteringar inom den konfektio
nerande industrin. 

Mitt förslag till ett fortsatt treårsprogram för tekoindustrin innebär att 
nivån på de industripolitiska insatserna för tekoindustrin höjs. 

Örriga statliga åtgärder 

Vad gäller utrikeshandelspolitiken på tekoområdet skall, som jag tidigare 
nämnt. restriktionerna mot import av tekovaror från s. k. lågprisländer 
upphöra under år 1991. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare (bil. 6) redovisat förslag 
till försörjningsberedskapspolitiska åtgärder som innebär att totalt 
43,3 milj. kr. avsätts under budgetåret 1989/90 för främst olika slag av 
indust·riella åtgärder inom den grundtextila industrin. 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1983 om en omläggning av 
tekopolitiken (prop. 1982/83: 130 bil. I. NU 42, rskr. 321) har chefen för 
arbetsmarknadsdepartementet tidigare (bil. 12) föreslagit att det s. k. äld
restödet upphör i och med utgången av budgetåret 1988/89. I syfte att, 
parallellt med tekoprogrammet vid industriverket. stärka branschen inför 
det ökade konkurrenstryck som kan komma att uppstå vid slopandet av 
importrestriktionerna år 199 l har chefen för arbetsmarknadsdepartemen
tet vidare föreslagit att den nu gällande möjligheten till bidrag för utbild
ning av nyanställda inom tekobranschen bör förlängas för ytterligare en 
treårsperiod. Utbildningen beräknas omfatta ca 700 personer per år och 
kommer att bedrivas som arbetsmarknadsutbildning anpassad för teko
branschen. 

Mål och riktmärken.for tekopolitiken 

Bakgrund 

Riksdagen har vid olika tillfällen behandlat frågan om mål och riktmärken 
för den statliga tekopolitiken. De ambitioner som därvid kommit till 
uttryck grundas enligt uttalanden i propositioner och utskottsbetänkanden 
på bl. a. försörjningsberedskaps-, sysselsättnings- och regionalpolitiska 
motiv. 

Näringsutskottet uttalade i ett betänkande år 1979 (NU 1978/79:48) att 
ett långsiktigt mål för den statliga tekopolitiken bör vara att svensk tekoin
dustri skall svara för 30 % eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. 
Någon formell låsning på denna nivå bör dock enligt utskottet inte komma 
i fråga. Riksdagen anslöt sig till vad utskottet anfört (rskr. 1978/79:390). 
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Riksdagen beslutade våren 1981 att ett upprätthållande av 1978 års 
produktionsvolym bör utgöra ett riktmärke för den fortsatta tekopolitikcn 
(prop. 1980/81: I 00 bil. 14, NU 4 7, rskr. 279). Den samlade produk
tionsvolymcn inom tekoindustrin var år 1982 ca 15 % lägre än år 1978. 

Riksdagen beslutade senast våren 1983 (prop. 1982/83: 130, NU 42, 
rskr. 321) att tekopolitikcn även fortsättningsvis skulle baseras på riktmär
ket om 1978 års produktionsvolym och målet om att svensk tekoindustri 
skall svara för minst 30% av tillförseln av tckovaror på hemmamarkna
den. 

Enligt uppgift från statens industriverk svarade inhemsk produktion år 
1987 för 28 % av tillförseln till den svenska marknaden av textilvaror. För 
beklädnads varor utgjorde andelen inhemsk produktion av tillförseln 17 %. 
Produktionsvolymerna låg år 1987 för textilindustrin ca 5 % lägre, för 
trikåindustrin ca 13 % lägre och för konfektionsindustrin ca 33 % lägre än 
1978 års volymer. 

I fråga om textilvaror och trikåtyg har produktionsvolymen under sena
re år successivt ökat och närmat sig 1978 års nivå. Inom konfektionsin
dustrin har utvecklingen varit den omvända. 

I 1986 års budgetproposition (1985/86: I 00 bil. 14, NU 32, rskr. 306) 
konstaterades att såväl målet om att inhemsk produktion skall svara för 
minst 30% av tillförseln som riktmärket att upprätthålla 1978 års produk
tionsvolym enligt regeringens uppfattning i första hand motiverats av för
sörjningsberedskapsskäl. Härvid hänvisades till att riksdagen våren 1987 
skulle ta ställning till totalförsvarets utveckling under perioden 
1987 /88- 1991 /92 varefter dåvarande chefen för industridepartementet 
hade för avsikt att återkomma till regeringen i frågan om hur ambitionen för 
den statliga tekopolitiken skulle uttryckas. 

Mål för försörjningsberedskapen 

Inför riksdagens beslut våren 1987 om totalförsvarets utformning (prop. 
1986/87:95 bil. I, FöU I I, rskr. 310) behandlades frågan om karaktären 
på sådana kriser och krigssituationer som bör utgöra grund för planeringen 
av totalförsvaret. 

En konflikt i Europa torde inledas med ett förkrigsskede. Detta antas i 
planeringen ha en varaktighet av upp till ett år. I början av detta förkrigs

skede antas den internationella handeln och tillgången på varor ha i 
huvudsak normal omfattning. Främst mot slutet av perioden kan däremot 
avsevärda handclsbegränsningar förekomma. Ett totalt handelsbortfall ter 
sig emellertid för de flesta varuområden inte realistiskt ens vid förkrigsske
dets slut. Ett undantag kan därvid utgöras av sådana förnödenheter där 
något land har en ren monopolsituation. Detta förkrigsskede förutsätts i 
planeringen följas av en period med krig i landets omvärld. Under detta 
krig kan Sverige stå neutralt alternativt dras in redan inledningsvis eller 
senare. Ett sådant akut krigsskede uppskattas för planeringsändamål kun
na komma att omfatta några månader. Totalförsvaret skall ha en betryg
gande uthållighet i relation härtill. Ingen utrikeshandel antas förekomma i 

denna situation. 
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I ett skede efter ett krig i vår omvärld bör förutsättas att utrikeshandeln 
inom något år återgår till en acceptabel nivå. Denna period bör i planering
en beaktas främst i form av vissa analyser rörande omställning av inhemsk 
produktion av livsnödvändiga förnödenheter. 

Nämnda grunder för totalförsvarets planering innebär en väsentlig för
ändring jämfört med de plancringsförutsättningar som hittills gällt för 
beredskapen på beklädnadsområdet. På beklädnadsområdet liksom för 
flera andra varuområden förutsätts således en mer omfattande utrikeshan
del än vad som hittills legat till grund för planeringen. 

En följd av de nya planeringsförutsättningarna är att behovet av att 
upprätthålla produktionskapacitet kommer att minska. De kapacitets
bcvarandc åtgärder som härvid kommer att aktualiseras berör i första 
hand tillgången på främst vissa grundtcxtila varor. 

Riksdagens beslut innebär att tidigare gällande planeringsförutsättning
ar avseende krislängd. kristida utrikeshandel och s. k. krigsgarderob samt 
riktmärke för produktion upphävs som av riksdagen beslutad inriktning. I 
stället ankommer det på funktionsansvarig myndighet, dvs. överstyrelsen 
för civil beredskap (ÖCB) vad gäller tekoområdet, att på grundval av 
allmänna uttalanden av statsmakterna göra de preciseringar av försörj
ningsbcrcdskapsmål som erfordras. 

Sysselsättnings- och regionalpolitiska mål 

Full sysselsättning är ett av de viktigaste målen för regeringens ekonomis
ka politik. Sysselsättningspolitiken är inriktad på att förhindra arbetslös
het och att påverka utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att varje människa som vill arbeta skall ha rätt till ett arbete. 

Huvudansvaret för att klara den fulla sysselsättningen faller på den 
ekonomiska politiken men arbetsmarknads-, närings- och regionalpoliti
ken m. Il bidrar till att underlätta att målet om full sysselsättning kan 
uppnås. 

För att pressa tillbaka arbetslösheten och öka utbudet av arbetskraft på 
ett sådant sätt att sysselsättningen tryggas också på lång sikt krävs en god 
och stabil tillväxt. God tillväxt ställer dock krav på ständiga förändringar, 
arbeten försvinner och nya kommer till. Detta kan leda till att människor 
blir arbetslösa under en viss tid. Arbetsmarknadspolitiken har här en 
viktig roll att fylla genom att underlätta omställningarna på arbetsmarkna
den och hjälpa människor till nya arbeten. 

Det är angeläget att strukturomvandlingen sker i socialt acceptabla 
former. Arbetsmarknads- och regionalpolitiken bidrar till att skapa accep
tans för näringslivets strukturomvandling och bidrar därmed till en ökad 
tillväxt vilket i sin tur ökar sysselsättningen. 

De regionalpolitiska åtgärderna inriktas på att stärka infrastrukturen i 
olika delar av landet och på att skapa en tillväxt i näringslivet för att öka 
sysselsättningen i regionalpolitiskt prioriterade regioner. 

Arbetsmarknadssituationcn i Älvsborgs län, och angränsande delar av 
Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs och Hallands län, dvs. det område 
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som hyser huvuddelen av svensk tekoindustri, är för närvarande mycket 
god. Arbetslöshctsnivån ligger i detta område strax under den genomsnitt
liga nivån för riket. Tekoindustrins efterfrågan på arbetskraft är betydan
de. 

Handelspolitiska mål 

Ett grundläggande mål för den svenska handelspolitiken är en fri interna
tionell handel. Detta är av största betydelse för ett land som Sverige med 
en starkt utrikeshandelsberoende ekonomi. Frän svensk sida arbetar man i 
den nu pågående GATT-rundan för fortsatt avreglering av den internatio
nella handeln. I fråga om handeln med tekovaror verkar Sverige för en 
återgång till normala GATT-regler. 

Enligt det förslag som redovisats i regeringens proposition (prop. 
1988/89:4 7) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. skall Sverige 
inte för egen del tillämpa ett eventuellt nytt internationellt regleringsavtal 
för tekohandeln. De svenska restriktionerna på detta område upphör när 
det nuvarande avtalet. det s. k. MFA IV (multifiberavtalet), löper ut den 
31 juli 1991. En avreglering torde gynna konsumenterna och bidrar till en 
dämpning av prisökningarna i samhället. Ett upphävande torde också leda 
till positiva effekter för utvecklingsländerna. 

Riksdagen har beslutat enlighet med regeringens förslag 
( 1988/89: Fi U 10. rskr. 94 ). 

Näringspolitiska mål 

Näringspolitikens inriktning behandlades av riksdagen under våren 1987 
(prop. 1986/87: 74. NU 30, rskr. 271 ). Målen för näringspolitiken är att 
åstadkomma en god långsiktig tiliväxt inom näringslivet genom att främja 
förnyelse och omvandling inom industri- och tjänstesektorn och härige
nom upprätthålia en god internationelI konkurrenskraft. Förändringar 
som redan i dag kan förutses måste mötas med att ta tilivara de möjlighe
ter som en fortsatt strukturomvandling kommer att ge. Försök att upprätt
hålla produktion i ett ålderdomligt och icke konkurrenskraftigt näringsliv 
kommer däremot på sikt att leda till välfärdsförluster. Strukturomvand
lingen måste ske i sådana former att landets samlade produktionsresurser 
tillvaratas och den enskildes trygghet värnas. Näringspolitikens uppgift 
vad avser att anpassa marknadsekonomin till välfärds- och fördelningspo
litiska mål består framför allt i att underlätta en nödvändig strukturom
vandling bl. a. genom stöd till nyetableringar och utveckling av små och 
medelstora företag samt insatser för att skapa sysselsättning på orter som 
drabbats av förctagskriscr. Det kan också gälla insatser i vissa branscher 
som utsätts för ett hårt strukturomvandlingstryck. 

Inom ramen för denna näringspolitiska målsättning vidtas åtgärder 
inom vissa branscher för att stimulera företagens utveckling. Insatserna är 
av olika karaktär i olika branscher. De branscher som av olika skäl är 
föremål för statliga insatser är bl. a. gruv- och mineralindustrin, den träbe
arbetande industrin och tekoindustrin. 
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De statliga insatserna inom tekoindustrin motiveras av att marknaden 
för de svenska företagen i väsentlig utsträckning förändrats. De svenska 
produkterna har inte varit konkurrenskraftiga trots en expanderande 
marknad. Produktionsnedskärningar har därför framtvingats varvid bety
dande kapital- och arbetskraftssresurser har friställts. Läget inom bran
schen har dock, som framgår av industriverkets rapport TEKO 88, nu 
stabiliserats. 

De näringspolitiska åtgärderna för tekoindustrin syftar bl. a. till att bidra 
till att utveckla de delar av branschen som bedöms ha förutsättningar att 
överleva på längre sikt. Huvudinriktningen har härvid varit att bidra till 
utveckling av produktion och produktsortiment samt att vidga företagens 
marknader genom export. Vidare har insatser gjorts för att effektivisera 
produktionen genom investeringar i ny utrustning. 

Som framgått av min tidigare redogörelse har målet för tekopolitiken att 

inhemsk produktion skall svara för minst 30% av tillförseln till den svens
ka marknaden samt riktmärket att 1978 års produktionsvolym skall upp
rätthållas i första hand varit motiverade av försörjningsberedskapspoliti
ska skäl. I det försvarsbeslut som riksdagen fattade våren 1987 konstateras 
emellertid att det ur totalförsvarssynpunkt inte längre finns något behov 
av att riksdagen fastlägger särskilda mål för försörjningen av tekovaror. 

Vidare har riksdagen ställt sig bakom vad regeringen anfört om närings
politiken (prop. 1986/87: 74, NU 30. rskr. 271 ). Målen för näringspoliti
ken, dvs. att åstadkomma en god långsiktig tillväxt inom näringslivet 
genom att främja förnyelse och omvandling inom industri- och tjänstesek

torn och härigenom upprätthålla en god internationell konkurrenskraft. 
gäller även för tekoindustrin. Något behov av särskilda näringspolitiska 
mål för tekopolitiken finns därutöver inte. Särskilda mål liknande de som 
finns för tekoområdet finns inte för andra branscher. 

De åtgärder som riktas till tekoindustrin är utformade i enlighet med 
målen för näringspolitiken. Åtgärderna syftar till att utveckla konkurrens
kraftiga företag. Insatser görs för att tillföra tekoföretagen kunnande om 
ny teknik. design och export. Vidare lämnas särskilda lån för att stimulera 
till investeringar i ny produktionsutrustning. De industripolitiska åtgär
dernas inriktning på att utveckla konkurenskraftiga tekoföretag innebär 
att den inhemska produktionsförmågan stärks. vilket ligger i linje med det 
hittills gällande produktionsmålet. Åtgärder för att utveckla tekoföretagen 
bidrar också till att stärka de svenska tekovarornas ställning på den in
hemska marknaden. De näringspolitiska insatser som görs för tekoindu

strin medverkar således till en utveckling i linje med de särskilda mål som 
gällt för denna bransch. 

Slutsatser 

Av vad jag nu redogjort för framgår att statsmakterna genom olika beslut 
har förändrat den samlade politiken för tekoindustrin. Således har nya 
riktlinjer lagts fast för försörjningsberedskapen. Vidare är avsikten att de 
handelspolitiska medel som använts för att under en övergångsperiod 
begränsa lågpriskonkurrensen skall avvecklas. Båda dessa beslut innebär 
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att tckoindustrin kommer att arbeta utifrån i stort sett samma förutsätt
ningar som gäller för de flesta andra branscher. För andra industribran
scher uppställer inte statsmakterna mål för produktionsnivå eller andel av 
den inhemska tillförseln. Så bör inte heller ske för tekobranschen. Jag 
förordar därför att det nuvarande målet om att den inhemska produktio
nen skall svara för 30 % av den totala inhemska tillförseln av tekovaror och 
riktmärket om 1978 års produktionsvolym inte längre skall gälla. Som jag 
nyss framhållit medverkar dock de näringspolitiska insatser som görs för 
tekoindustrin till en utveckling i linje med de särskilda mål som hittills 
gällt för denna bransch. 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för försvars- och arbetsmark
nadsdepartementet samt med statsrådet Gradin. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag anfört om mål och riktmärken för tekopoliti

ken, 
2. medge att under budgetåren 1990/91 och 1991 /92, utöver un

der budgetåret 1989/90 ej disponerade medel, sammanlagt 
170000000 kr. får användas för industripolitiska åtgärder inom 
tekoindustrin, 

3. till Industripolitiska åt~ärder för tekoindustrin för budgetåret 
1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 85 000000 kr. 
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C. Exportkrediter m. m. 

C l. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 
AB Svensk Exportkredit 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

344427999 
140000000 
60000000 

Medel för att täcka statens kostnader för de statsstödda exportkrediter
na anvisas över tre anslag, nämligen C I. Kostnader för statsstödda ex
portkrediter genom AB Svensk Exportkredit. C 2. Kostnader för statsstödd 
exportkreditgivning avseende export av fartyg m. m. samt C 3. Ersättning 
för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. 

Från anslaget C I. Kostnader för statsstödda exportkrediter genom AB 
Svensk Exportkredit betalas ersättning till AB Svensk Exportkredit (SEK) 
för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för kursförlust inom 
ramen för systemet med statsstödda exportkrediter som SEK lämnar enligt 
riksdagens beslut år 1978 (1977 /78: 155 bil.3, NU 73, rskr. 379 och 
prop.1978/79:49, NUl7, rskr.115) samt år 1981 (prop.1980/81:130. 
NU 58, rskr. 246). Systemet innebär att SEK har givits möjlighet att finan
siera exportkrediter till villkor som överensstämmer med internationellt 
överenskomna regler. Detta kan leda till att utlåningsräntorna ligger under 
upplåningskostnaderna. SEK kan redan på offertstadiet lämna en utfästel
se om statsstödd kredit. Ett företag kan därigenom redan i samband med 
offertgivningen erbjuda fast ränta för finansieringen av en exportaffär. 
Staten täcker eventuell skillnad mellan utlåningsränta och upplåningskost
nad samt den kursförlust som kan uppkomma vid ut- och upplåningen. 

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen (1981 :665) om 
exportkreditfinansiering med statligt stöd (ändrad senast 1987: 974). En
ligt förordningen skall villkoren för krediterna stå i överensstämmelse med 
de överenskommelser om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid 
exportkreditgivning som Sverige har biträtt, främst den s. k. consensus
överenskommelsen, samt med tillämpningen av överenskommelserna. För 
finansiering av fartygsexport gäller en särskild OECD-överenskommelse. 
Bl. a. för att motverka en fortsatt expansion av subventionerna ligger 
sedan några år de svenska räntorna för statsstödda krediter över de över
enskomna minimiräntorna. Till minimiräntorna läggs för närvarande ett 
påslag på 0.5 % i samtliga fall samt ett extra påslag på 1,5 % på krediter i 
svenska kronor. Det ankommer på regeringen att besluta om dessa påslag. 
Härutöver tillkommer SEK:s s. k. kostnadsmarginal på för närvarande 
lägst 0,25 %. Resultatet blir räntor som ligger 0,75-2,25 procentenheter 
över de minimiräntor som tillämpas av flertalet andra länder. 

Minimiräntorna i den nämnda consensusöverenskommclsen relateras 
sedan oktober 1983 till ett vägt genomsnitt av räntorna för statsobliga
tioner i de valutor som ingår i Internationella valutafondens Special 
Drawing Rights (SDR). Förändringar sker automatiskt om detta genom
snitt ändrats med mer än 0,5 procentenheter i jämförelse med det värde 
som gällde vid det senaste ändringstillfället. Justeringar görs halvårsvis. 
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Överenskommelsen innebär att risken för ökningar i kostnaderna för 
framtida exportkreditstöd har undanröjts. En särskild utredare har gjort 
en översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkreditga
ranticr och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-krcditer 
har genomförts. Utredningen har lagt fram betänkandet (SOU 1988:42) 
Statens roll vid finansiering av export. I fråga om statsstödda exportkredi
ter förordar utredningen att verksamheten behålls även i fortsättningen. 
Utredningen föreslår att det generella påslaget på räntan som utgår för 
närvarande kan tas bort utan att statens kostnader för stödet ökar. Betän
kandet har remissbehandlats. 

På grund av anpassningen till marknadsmässiga räntor för de statsstöd
da krediterna har statens kostnader för nya krediter i stort sett upphört. 
Tillsammans med en ökad effektivitet i upplåningen och minskade kurs
förluster innebär det att belastningen på anslaget, som endast avser äldre 
åtaganden, enligt SEK:s beräkningar nu minskar kraftigt. Svängningar kan 
dock förekomma på grund av de snabba förändringarna i valutakurser och 
räntor. På grund av att de utestående krediterna minskar snabbt genom 
amorteringar och förtidsinlösen har underlaget för fördelning mellan an
slagen förändrats. Detta kan leda till att anslagsbelastningen för de olika 
anslagen förskjuts dem emellan inom ramen för en oförändrad total kost
nad. 

Föredragandens överväganden 

SEK-systcmet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten inför
des för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras kapitalva
ruexport genom exportkrediter. Anpassningen av minimiräntesatserna i 
den internationella överenskommelsen för vanliga exportkrediter till 
marknadsräntorna innebär att subvcntionsinslaget har minskat. Subven
tioneringen av nya krediter har upphört. Den internationella konkurren
sen med förmånligare krediter, i första hands. k. u-krediter via u-landsbis
tåndct till u-länder har emellertid tenderat att öka under senare år. De 
internationella förhandlingarna har dock lett till en skärpt disciplin även 
på detta område. 

Efterfrågan på projekt och kapitalvaror har minskat i de traditionella 
köparländerna. u-Jänderna och statshandelsländerna. SEK har i allt högre 
grad inriktat sig på att erbjuda krediter utan stat~stöd genom att åter 
expandera den ursprungliga marknadsmässiga verksamheten. Jag ser posi
tivt på den återgång till marknadsmässiga exportkrediter som skett. 

Möjligheterna att lämna statsstödda krediter för export till kapitalim
porterande länder är fortfarande i många fall utslagsgivande för de svenska 
företagens möjligheter att erhålla order på vissa slag av projekt och på 
kapitalvaror i en allt hårdare marknad. Det är främst större projekt i u
länder som kräver finansieringsinsats för att kunna genomföras. Det min
skande antalet kreditvärdiga marknader har inneburit en hårdnande kon
kurrens. Jag förordar att SEK-systemet bibehålls under budgetåret 
1989/90. 

Det ankommer på regeringen att besluta om de påslag till de internatio-
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nellt överenskomna räntesatserna som utgår. Jag avser att återkomma till 
regeringen med mina förslag i denna fråga senare. 

SEK har redovisat bedömningar av de framtida kostnaderna för den 
statsstödda kreditgivningen. Kostnaderna sjunker nu snabbt vilket är till
fredsställande. Beräkningen av kostnaderna är dock osäker. Jag beräknar 
anslagsbehovet för budgetåret 1989/90 till 60 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnadl:'r jor statsstödd t'Xportkreditgil'fling genom AB 

Sr<'nsk Exportkredit fcir budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag 
på 60 000 000 kr. 

C 2. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m. rn. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

118941735 
70000000 
50000000 

Under detta anslag redovisas kostnader för räntestöd till finansiering av 
export av fartyg. Jag redovisar mina förslag utförligare i denna fråga i 
samband med att jag senare i dag behandlar varvsstödct. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader.for räntestöd m. m. till rnrrsindustrin för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 50 000 000 kr. 

C 3. Ersättning för extra kostnader för förmånlig 
kreditgivning till u-länder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

103 524 720 
110000000 
100000000 

Under detta anslag redovisas extra kostnader som har uppkommit för 
vissa äldre förmånliga krediter till u-länderna. Kostnaderna för dessa 
krediter har belastat biståndsanslagen när krediten lämnades genom att 
anslagsposten minskades vid denna tidpunkt. Detta anslag avser de slutli
ga kostnaderna. Ett nytt system för s. k. u-krediter infördes fr. o. m. den 
1 januari 1985 (prop. 1983/84: 100 bil. 5 p. C 8, UU 15, rskr. 334). Detta 
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anslag belastas endast av kostnader för åtaganden som har gjorts intill 
utgången av år 1984. Kostnadsberäkningen bygger på den bedömning som 
AB Svensk Exportkredit har redovisat. Jag beräknar kostnaderna för bud
getåret 1988/89 till 100 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersäl/ning Jor extra kostnader för .fOrmånlig kreditgivning 

till u-länder för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
100 000 000 kr. 

C 4. Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 
In vesteri ngsbank AB 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 738 274 
1000000 
1000000 

Frän anslaget betalas ersättning till Sveriges InvesteringsbankAB för 
skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt i särskilt fall för kursförlust 
när det gäller vissa krediter till svenskt företags försäljning inom landet 
som Investeringsbanken lämnat. Regler om detta finns i förordningen 
(1981 :666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa 
fall. Det stöd som hittills har lämnats (s. k. matchning) har ofta varit 
föranlett av kreditkonkurrens från företag i nordiska länder 

Kostnaderna för budgetåret 1989/90 beräknas till 1 milj. kr. och avser 
tidigare gjorda åtaganden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för l'iss kreditgirning hos Srerige.1· Investerings

bank AB för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
1000000 kr. 
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D. Mineralförsörjning m. m. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den centrala förvaltningsmyn
dighctcn för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantc
ring. 

SGU skall: 
- undersöka och beskriva Sveriges berggrund och jordarter samt de geo

kemiska. geofysiska, maringeologiska och hydrogeologiska förhållande

na. 
- bedriva informations-. dokumentations- och utredningsverksamhet, 
- handlägga ärenden enligt minerallagstiftningcn, lagstiftningen om kon-

tinentalsockeln samt lagstiftningen om utländska förvärv av fast egen
dom m. m. vad avser gruvrättigheter, 

- tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen och 
lagen om hushållning med naturresurser m. m. 

Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att insamlat material 

snabbt publiceras och i praktiska former görs lättillgängligt. SGU skall i 
övrigt på bästa sätt söka främja tillgodogörandet av landets mineralresur
ser. SGU åtar sig utrednings- och undcrsökningsuppdrag. Uppdragsverk
samheten skall ge full kostnadstäckning. 

SGU är chefsmyndighet för bergsstaten. 
SGU är lokaliserat till Uppsala med filialkontor i Lund och Göteborg. 

Vid SGU arbetar för närvarande 245 pers?ner. 
SGU tillämpar programbudgetering med följande programindelning: 
l. Geologisk kartering och dokumentation. 
2. Myndighetsuppgifter och information. 
3. Uppdragsverksamhet. 
Verksamheten under programmen l och 2 finansieras från reservations

anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 
Verksamheten under programmet 3 finansieras genom intäkter. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Sveriges 
geologiska undersökning: Utrustning. 

D I. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 
m.m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

72964551 
75 200000 
79149000 

Reservation 4 721397 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 460000 kr. inte ställts till SGU:s 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Anslaget är uppdelat på tre program, nämligen: 
l. Geologisk kartering och dokumentation. 
2. Myndighctsuppgifter och information. 
3. Uppdragsverksamhet. 
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Utgifter och inkomster för dessa program redovisas under anslaget. 
Program /. Geologisk kartering och dokumentation omfattar den verk

samhet som syftar till att ta fram och i form av bl. a. kartor i reguljära 
serier tillhandahålla beslutsunderlag för den samhällsplanering som rör 
utnyttjande av landskapet, berggrund, jordlager och grundvatten. Vidare 
omfattar programmet den verksamhet som syftar till att genom insamling, 
bearbetning och bevarande av uppgifter om geologiska förhållanden på 
annat sätt än genom den reguljära karteringen tillgodose allmänna och 
enskilda behov av geologisk information. 

Program:!. MyndighetsuppgUier och it(/imnation omfattar vissa myndig
hets- och utredningsuppgifter på mineralområdet samt den verksamhet 
som syftar till att informera såväl internt som externt i frågor inom det 
geovetenskapliga området. 

Program 3. Uppdragsverksamhet omfattar den verksamhet som finanse
ras genom direkt ersättning från kunderna. 

Uppdragen skall ha nära samband med karterings- och dokumenta
tionsverksamheten eller utrednings- och informationsverksamheten. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 
verksamheten fördelar sig på olika program: 

Program 
(I 000-tal kr.) 

Program I. Geologisk kar1eri11g och 
dok11me111a1io11 
Avgår i inkomster 

Program :!. My11Jighets11ppg!fier och 
i11/imna1io11 
Avgår i inkomster 

Program 3. Uppdragsrcrksamhet 
Avgår i inkomster 

Medels be ho\' 

1988/89 

63030 
- 95 

62935 

12465 
-200 

12265 

4140 
4140 

0 

75200' 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+I 702 
5 

+ 1697 

-'-2152 
+ 100 

+2252 

+2999 
+2999 

+3949 

1 Av angivet belopp har inte 460000kr. ställts till SGU:s disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram 

s,·eriges geologiska undersökning 

Den i anslagsframställningen inför budgetåret 1988/89 förutskickade 
översynen, för att skapa utrymme för en nödvändig förnyelse av SGU:s 
kompetens och verksamhet. har genomförts. Efter en omfattande bak
grundsanalys har hl. a. verksamhetens mål, inriktning. omfattning. strate
gier för att uppnå målen, organisatorisk struktur och bemanning prövats. 
Översynsarbctet visar bl. a. att det finns mycket stora eftersatta behov av 
förnyelse och utveckling. 

Utgångspunkt för SGU:s beslut och förslag rörande verksamhetens in
riktning är att omedelbart kunna påbörja de allvarligt eftersatta men 
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nödvändiga insatserna för bl. a. uppbyggnad av organisationens kom pc- Prop. 1988/89: l 00 
tens. kontakter med avnämarna av SGU:s geologiska information, presen- Bil. 14 
tation av tillgänglig geologisk information och dess användning. personal
utbildning och -utveckling, förnyelse av SGU:s geologiska kompetens och 
utveckling av nya metoder. 

Målet är att nämnda insatser sätts till en nivå som liknande myndigheter 
och organisationer i Sverige och de nordiska länderna har. Det innebär 
ökade satsningar på förnyelse och utveckling till nivån 15 milj. kr. på tre 
års sikt. Uppbyggnaden av de kompetenshöjande åtgärderna m. m. förut
sätts genomföras stegvis med totalt omkring en tredjedel per år. 

Med början innevarande budgetår avser SGU att minska personalen 
med ca 10%. 

Produktionen har hittills upprätthållits på en i huvudsak oförändrad 
nivå men till priset av allvarligt eftersatta insatser på utveckling och 
förnyelse. Ett kraftigt ökat utrymme för sådana insatser måste nu skapas. 

SGU har tagit fram underlag för en 10-årsplan för kartcringsverksamhe
ten, avsedd att avlösa nu gällande 10-årsplan för perioden 1980-90. 
Omfattningen av karteringen under kommande 10-årsperiod kommer att 

påverkas kraftigt av statsmakternas beslut med anledning av vad SGU 
föreslår i anslagsframställningen för budgetåret 1989/90. En ny l 0-årsplan 
avses därför att fastställas först då statsmakternas beslut föreligger. dvs. 
efter våren 1989. 

SGU föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslag budgetåret 1989/90 73 619 000 kr. Minskningen av ut

gifterna fördelas över en treårsperiod, med fördelningen 1,5, 1,5 och 2 % 
för första, andra resp. tredje budgetåret. 

I detta alternativ förutsätter SGU att förändringen, för att skapa utrym
me för utveckling och förnyelse, åstadkoms utan tillskott av medel. SGU 
redovisar effekterna på främst kartcringsverksamheten av att resurserna 
omfördelas. På grund av stor andel fasta kostnader minskar produktionen 
relativt sett mer än de rörliga kostnaderna för projekten. 

2. SGU redovisar vidare två egna alternativ. I det ena förutsätts att de 
ökade tidsinsatserna för kompetensutveckling m. m. finansieras genom ett 
motsvarande medelstillskott av 6 milj. kr. SG U visar att produktionen 
därigenom skulle kunna öka jämfört med nuläget. Det beror främst på en 
effektivare organisation. I det andra förutsätter SGU att ytterligare 
5 milj. kr. tillförs främst karteringsverksamhcten. SGU visar att produktio
nen under detta alternativ kan ökas relativt sett mer än de rörliga kostna
derna. 

SGU framhåller särskilt att marginalkostnaden för ökad produktion är 
liten och att omvänt en liten minskning av de ekonomiska resurserna för 
produktionen leder till en kraftig minskning av produktionen. 

3. För att kunna ta fram radiometriska kartor över befolkningstäta 
områden begär SGU extra medel på 4 milj. kr. per år under en femårsperiod. 

Kartorna utgör ett viktigt underlag för radonriskbedömning. 
4. SGU hemställer om totalt 62 milj. kr. för sexårsperioden 1989-1994 

för svenskt deltagande i det samnordiska, geovetenskapliga s. k. 
Mittnordenprojektet. varav 10 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 47 



5. För inköp av visst statistiskt material från SCB behövs en förstärk
ning med IOOOOOkr. 

Länsstyrelserna i Norrbollens. Västerbollens, Jämtlands och Västernorr
land1· län har inkommit med en gemensam skrivelse angående medel till 
det föreslagna s. k. Mittnordenprojektet. Enligt förslaget skulle SGU svara 
för genomförandet av den svenska delen av projektet. Vidare har personal
organisationerna rid Sreriges Geologiska AB inkommit med en skrivelse 
rörande SGU:s uppdragsverksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Sedan jag nu tagit del av vad SGU redovisat om sin översyn av verksamhe
ten vill jag uttala min tillfredsställelse med det arbete SGU genomfört. Det 
överensstämmer med regeringens intentioner beträffande förnyelse. ut
veckling och effektivisering av den offentliga verksamheten. 

Jag fäster stort avseende vid de utgångspunkter SGU angivit för sitt 
översynsarbete, liksom vid de resultat som hittills uppnåtts och de åtgär
der som vidtas. 

Med utgångspunkt i det redovisade översynsarbetet har regeringen bl. a. 
beslutat om en ny organisation för SGU, som bl. a. innebär färre bcsluts
nivåer och en projektinriktad verksamhet. Den nya organisationen gäller 
fr. o. m. den I november 1988. 

Det är väsentligt att resultaten av SGU:s verksamhet kommer till effek
tiv användning i samhället, liksom att SGU snabbt för in den geoveten
skapliga utvecklingens resultat i sin verksamhet. Den avvägning mellan 
produktion och förnyelse som SGU föreslår för användningen av de anvi
sade resurserna är därför enligt min mening riktig. Jag delar också SGU:s 
förslag om en stegvis uppbyggnad av resurserna för kompetensutveckling 
m.m. 

Jag fäster även stor vikt vid att SGU i första hand har utgått från att den 
förändrade inriktningen skall uppnås utan att nya resurser tillförs. SGU:s 
huvudförslag innebär att karteringsverksamheten minskas stegvis under 
treårsperioden. SGU har dock redovisat hur karteringsverksamheten kan 
effektivieras. Med hänvisning till den ökade användningen av geovetenskap
lig information i olika delar av samhället vill jag förorda att anslaget till SGU 
under nästa treårsperiod ökas så att karteringen i huvudsak kan hållas på 
oförändrad nivå. 

Vad gäller SGU:s uppdragsverksamhet vill jag erinra om riksdagens 
beslut våren 1982 rörande uppdelningen av SGU:s verksamhet (prop. 
1981 /82:99. NU 40 och 60, rskr. 430) som bl. a. innebär att uppdragsverk
samheten inom geoområdet i huvudsak skall bedrivas av uppdragsorganet 
som sedermera blev Sveriges Geologiska AB. De uppdrag som SGU åtar 
sig skall ha nära samband med karterings- och dokumentationsverk
samheten eller utrednings- och informationsverksamheten. 

Jag godtar SGU:s huvudförslag för tre år med en total real minskning av 
utgifterna om 5 % med fördelningen 1,5, 1,5 och 2 % för första, andra resp. 
tredje budgetåret. I enlighet vad jag nyss anfört beräknar jag därutöver 
1.5 milj. kr. per år under treårsperioden i ökat anslag för verksamheten. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
79 149 000 kr. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås 
slopad för SGU fr. o. m. den 1 juli 1989. 

SGU har efter regeringens godkännande infört en projektorganisation 
för den anslagsfinansierade verksamheten. Det innebär att bl. a. informa
tionsverksamheten bör betraktas som en gemensam kostnad. Det medför i 
sin tur att programindelningen bör ändras. Det ankommer på regeringen 
att besluta i denna fråga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 

m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
79 149 000 kr. 

D 2. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1211469 
2 500000 

35 513000 

Reservation 419291 

Anslaget är avsett att finansiera SGU:s investeringar i mer kostnads
krävande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalet be
lastar de program inom vilka utrustningen används. Utrustning som an
skaffas med betalning från anslaget tillförs SGU:s utrustningskapital. Me
del motsvarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet om
förs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Sveriges geologiska undersökning 

Anslaget bör för budgetåret 1989/90 uppgå till 7 772 000 kr. Av beloppet 
avser 3013 000 kr. anskaffning av en ny telefonväxel. lnvesteringsbehovet 
omfattar i övrigt ersättning av avskriven och utrangerad utrustning samt 
nyanskaffningar för rationaliseringar och kvalitetshöjning av pågående 
verksamhet. 

Föredragandens övenäganden 

Riksdagen har nyligen ställt sig bakom den av regeringen redovisade 
planen för en snabbare maringeologisk kartering av vår kontinentalsockel 
(prop. 1988/89: 25 bil. 7, NU 8, rskr. 91 ). Jag tar nu upp frågan om åtgärder 
för att genomföra planen. 

För att en snabbare maringeologisk kartering av vår kontinentalsockel 
skall komma till stånd, anser jag att SGU bör förstärkas med ett för 
verksamheten anpassat och väderstabilt fartyg. Kostnaden för anskaff
ningen kan beräknas till 30 milj. kr. Leveransen av fartyget beräknas kunna 

4 Riksdagl'n 1988189. !sam/. Nr WO. Bilaga 14 
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ske under budgetåret 1990/91. Jag avser att i 1990 års budgetproposition 
återkomma med förslag till finansiering av medel för avskrivning och 
förräntning av det i fartyget nedlagda kapitalet samt för de ökade drifts
kostnader som en snabbare maringeologisk kartering huvudsakligen i en
lighet med tidigare redovisat förslag kan kräva. 

Därutöver beräknar jag investeringsbehovet för budgetåret 1989/90 till 
5513000milj.kr. Av beloppet avser 3013000milj.kr. anskaffning av en 
ny telefonväxel och I 462 000 milj. kr. ersättning av äldre försliten utrust
ning. För nyanskaffning för rationalisering och kvalitetshöjning av pågåen
de verksamhet har jag beräknat I 038 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sl'eriges geologiska undersökning: Utrustning för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 35 513 000 kr. 

D 3. Bergsstaten 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 870 338 
3710000 
3 577000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 26 000 kr. inte ställts till bergssta
tens disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Bergsstatens verksamhet styrs i huvudsak av den gruvrättsliga lagstift
ningen, framför allt gruvlagen (1974: 342) och gruvförordningen 
(1974: 344). Bergsstatens myndighets- och kansli uppgifter omfattar främst 
ärenden om förvärv och försvar av gruvrättigheter. Vidare skall bergssta
ten anvisa områden för gruvdrift och undersökningsverksamhet. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är chefsmyndighet för bergs
staten. Bergsstaten är organiserad i ett nordligt och ett sydligt distrikt med 
expedition i Luleå resp. Falun. Chef för varje distrikt är en bergmästare. 
Vid bergsstaten arbetar för närvarande 12 personer. 

( I 000-tal kr.) 

Anslag: 
Förvalt ni ngskostnadcr 
Lokalkostnader 
K ungörclsekostnader 
Engångsanvisning 

1988/89 

2 873 1 

563 
190 
84 

3710 1 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 47 
-166 

- 14 

-133 
1 Av anslaget belopp har inte 26000kr. ställts till bergsstatens disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram. 

Med stöd av mincrallagstiftningen och motsvarande äldre lagstiftning 
tas genom bergsstatens försorg ut vissa avgifter på det gruvrättsliga områ-
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det. Vidare skall enligt förordningen (1966:315) angående tillämpningen 
av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln avgift erläggas till SGU för 
tillstånd till sand-. grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Samtliga 
dessa avgifter redovisas på statsbudgetens inkomstsida under titeln 2528 
Avgifter vid bergsstaten. Avgifterna uppgick budgetåret 1987 /88 till 
2,9 milj. kr. 

Sl·eriges geologiska undersökning 

I. SGU anser att för bergsstaten bör i avvaktan på statsmakternas beslut 

med anledning av minerallagskommittens betänkande (SOLJ 1986: 53 och 
54) Ny minerallagstiftning. som bl. a. innehåller förslag till utökade arbets

uppgifter för bergsstaten. en resursram endast läggas fast för budgetåret 

1989/90. Bergsstaten bör vidare undantas från en tillämpning av huvud

förslaget. 
2. För inköp av viss datautrustning m. m. begär SGU 70000kr. som en 

engångsanvisning. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har nyligen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ny 

minerallagstiftning. Jag avser att under våren 1989 återkomma till denna 

fråga. Mot denna bakgrund föreslår jag att medel för bergsstatens verksam

het nu beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en utgiftsminskning 
om 2 %. Därutöver har jag beräknat 70000 kr. som en engångsanvisning 

för inköp av viss datautrustning m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bert:sstatl'n för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsan

slag på 3 577 000 kr. 

Verksamheten vid nämnden för statens gruvegendom 

Nämnden för statens gruvegendom förvaltar statens mineralfyndigheter 

och annan gruvegendom som tillhör staten. Nämnden svarar för att sta
tens gruvegendom tillvaratas på bästa sätt och utökar denna genom pros
pekteringsvcrksamhet. när så är lämpligt. Nämnden skall särskilt ta initia

tiv till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utbytet av gruvegendo

men, besluta i frågor om kronoandel samt bereda ärenden angående stat

ligt stöd för prospektering. 

Riksdagen beslöt hösten 1982 (prop. 1982/83: 50 bil. 6, NU 18, rskr. 

111) att anvisa 300 milj. kr. för ett femårigt program för utökad prospekte

ring. Programmet har förlängts med tre år och ytterligare 96 milj. kr. har 
anvisats för ändamålet (prop. 1986/87: 74, NU 32, rskr. 370). Nämnden 

har regeringens uppdrag att svara för administrationen av programmet och 
följa upp de projekt som beviljas medel. Nämnden skall också lämna 

förslag på hur programmet skall fortsätta. 
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D 4. Statens gruvegendom: Prospektering m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

49558000 
45 580000 
46492000 

Reservation 11099000 

Kostnaderna för prospekteringsverksamhet och brytvärdhctsundersök
n ingar betalas från anslaget. 

Riksdagen fattade under våren 1988 beslut om ett tillskott av I 0 milj. kr. 
till anslaget (prop. 1987/88:86 bil. 8. NU 38. rskr. 348). Medlen avses 

täcka kostnaderna för koncentrerade borrningsinsatser i nämndens pros
pckteringsprojckt i Pahtohavarc. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Nämnden framhåller i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
Under de senaste åren har nämndens prospektering kunnat hållas på en i 

stort sett oförändrad nivå. Extra uppdrag, samarbetsprojekt och reserva

tioner har möjliggjort detta. Totalt i landet har dock prospekteringen 

minskat. då några företag kraftigt dragit ner sina insatser. En klar tendens 

till koncentration av insatserna till befintliga gruvors omedelbara närhet. 

s. k. närprospektering. har kännetecknat företagens prospektering. 
Nämnden har alltmer fått svara för den s. k. fältprospekteringen. Enligt 

nämnden. är det av flera skäl mycket angeläget. att fältprospekteringen 

kan upprätthållas på en i stort sett oförändrad nivå. En del av myndighe
tens projekt har under senare år utvecklats så positivt, att betydande 

insatser bör göras med bl. a. borrning. för att påskynda arbetena och nå 

önskade resultat. Detta kräver, enligt nämnden. den medelstilldelning om 
54 800 000 kr.. som begärs i årets an slagsframställning. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1989/90 till 46 492 000 kr. 
Med hänsyn till behovet av en långsiktig planering av nämndens verk

samhet bör, liksom vad gäller innevarande budgetår, ett bemyndigande att 

göra fleråriga åtaganden ges. Jag förordar därför att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1989/90 fatta beslut om 
prospektering som innebär åtagande på högst 35 620000 kr. för budgetåret 

1990/91, 23 I 50 000 kr. för budgetåret 1991 /92 och 15 000 000 kr. för bud

getåret 1992/93. 

Regeringen tillsatte under år 1987 en kommitte (I 1987:0 I) med uppgift 

att utreda marknadsförutsättningarna för olika mineralråvaror. Kommit

ten skall också, om utredningsarbetet visar att det är lämpligt, lämna 

förslag till en övergripande strategi för prospekteringsverksamheten i lan

det. Därvid kommer verksamheten vid nämnden för statens gruvegendom 

att behandlas. Jag anser att bedömningar av de marknadsmässiga förut

sättningarna för olika mineralråvaror är en viktig utgångspunkt för den 
framtida inriktningen av prospekteringen. 

I anslutning härtill kan nämnas, att riksdagens revisorer har genomfört 
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en granskning av de statliga insatserna för prospektering. Enligt vad jag 

erfarit, kommer revisorernas rapport Statliga insatser för prospektering 
(1987 /88:9) att behandlas av riksdagen under våren 1989. 

När det gäller forsknings- och utvecklingsprojekt inom mineralområdet 
vill jag framhålla att, i enlighet med riksdagens beslut (NU 198 7 /88: 38, 

rskr. 348), undersöks möjligheterna till finansiering av ett projekt avseende 
s. k. bakteriell lakning av malmer. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda sta

ten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för statens 

gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden på högst 

35 620 000 kr. för budgetåret 1990/91, 23 150 000 kr. för budgetåret 

1991192 och 15 000000 kr. för budgetåret 1992/93, 

2. till Statens gruregendom: Prospektering m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 46 492 000 kr. 

D 5. Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5029000 
6278000 
6070000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 32 000 kr. inte ställts till nämn

dens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Kostnaderna för nämndens för statens gruvegendom kansli samt för 

förvaltning av statens gruvegendom betalas från anslaget. Nämnden har 

för närvarande 14 anställda. 

Anslag: 
Förvalt ni ngskostnader 1 

Lokalkostnader 
lnmutningskostnadcr 
Utmålsläggningar 

1988/89 

4 729000 
549000 
400000 
600000 

6 278000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+203000 
-111000 
-100000 
-200000 

-208000 
1 Av angivet belopp har inte 32000kr. ställts till nämndens disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Nämnden anför i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

Nämnden föreslår en plan för besparing av utgifterna med 5 % för 

treårsperioden l 989/90- l 991/92. Myndigheten föreslår att besparingen 
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fördelas med 1 % för budgetåret 1989/90 och med 2 % för vardera budget
åren 1990/91 och 1991/92. Nämnden väljer att koncentrera besparingen 
till den senare delen av treårsperioden, eftersom kostnaderna för admini
strationen av det statliga prospekteringsstödet upphör under år 1990. 

Föredragandens överväganden 

För nämnden för statens gruvegendom bör medel under anslaget beräknas 
med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 5 % för treårsperio
den 1989/90- 1991 /92. För budgetåret 1989/90 föreslår jag att utgifterna 
minskas med 1.5 %. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens grUl'l'f?endom: Egendmmförmltning m. m. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 6 070000 kr. 

D 6. Delegationen för samordning av 
ha vsresursverksam heten 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2425000 
2660000 
1660000 

Reservation 1143000 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall verka för 
samordning av svensk verksamhet som innefattar nyttjande, skydd eller 
utforskande av havet eller som annars har anknytning till havet. Delegatio
nen skall också verka för att havsresursverksamheten såväl vid myndighe
ter som organisationer främjas och stöds. Det åligger delegationen särskilt 
att utarbeta ett förslag till program för svensk havsresursverksamhet samt 
lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningstaganden i 
frågor som rör utnyttjande och skydd av havet. I delegationen ingår 
representanter för samhällsintressena och olika fackområden. Delegatio
nens kansli har för närvarande fyra anställda. 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

Delegationen anför i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
Myndigheten föreslår ett huvudförslag om 2 645 000 kr. Delegationen är 

en liten myndighet med fåtalig personal jämte begränsade kontorsutrym
men och övriga faciliteter. Det har då inte varit möjligt för delegationen 

att genom rationaliseringsåtgärder genomföra någon väsentlig, årlig 
minskning av förvaltnings- och lokalkostnaderna. Den årliga reduktionen 
sedan budgetåret 1980/81 har därför väsentligen fallit på utredningskost
nader, som sålunda undergått en successiv och avsevärd minskning under 

denna period. 
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Nämnda omständighet innebär att delegationen, med utgångspunkt i 
huvudförslaget, från och med budgetåret 1989/90 får små möjligheter att 
fylla sin uppgift genom en program- och utrcdningsverksamhet. Delegatio
nen lägger därför också fram ett eget förslag. 

Statskontoret 

Regeringen uppdrog år 1986 åt statskontorct att utreda samordningen av 
havsresursvcrksamhctcn. I uppdraget ingick bl. a. ait pröva behovet av 
samordningsinsatscr och om detta har förändrats sedan tillkomsten av 
delegationen år 1979 samt att pröva om en myndighet med delegationens 
uppgifter, sammansättning och verksamhet är ett lämpligt samordningsor
gan. Ett alternativ utan särskild samordningsmyndighct skulle utredas 
närmare. Statskontorcts rapport Samordning av havsresursverksamhe
ten (1987:18) överlämnades till regeringen år 1987. Rapporten har re
m issbehandlats. 

I statskontorets rapport anförs bl. a. att det inte finns något behov av 
samordning av svensk havsresursverksamhet genom en särskild delega
tion. Delegationen för samordning av havsresursverksamheten bör därför. 
enligt statskontoret, upphöra som myndighet. Statskontoret framhåller, att 
varje berörd sektorsmyndighct har till uppgift att följa utvecklingen inom 
sitt resp. ansvarsområde, varför samordningsinsatser i första hand bör 
åvila de berörda myndigheterna. Vidare, har statskontoret identifierat ett 
behov av en långsiktig nationell policy inom havsresursområdet. Arbetet 
med sådana policyfrågor kan, enligt statskontoret, bedrivas inom ramen 
för ett råd eller en referensgrupp som är knuten till regeringskansliet. 

Flertalet remissinstanser ansluter sig i väsentliga delar till statskontorets 
rapport. De flesta tillstyrker statskontorets förslag,om att delegationen bör 
upphöra som myndighet. Vidare, ställer sig flertalet bakom statskontorcts 
bedömning om att det finns ett behov av en långsiktig nationell policy på 
havsresursområdet samt att ansvaret för ett eventuellt framtagande av en 
sådan policy bör ligga i regeringskansliet. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med statskontoret anser jag, att behovet av sektorsövergripande 
samordning numera kan tillgodoses under andra former än genom delega
tionen för samordning av havsresursverksamhet. Jag delar statskontorets 
bedömning, att delegationen bör avvecklas. Myndigheten har fullgjort 
flera viktiga uppgifter inom svensk havsresursverksamhet, vilket bl. a. 
tagit sig uttryck i ett ökat engagemang inom de olika sektorerna. 

Havsrcsursvcrksamhctcn i landet kommer även i fortsättningen att 
präglas av att ansvaret är delat, när det gäller såväl myndigheter, näringsliv 
som forskning. Utvecklingen under de senaste åren, vad främst avser 
lagstiftningsområdet, har emellertid lett till att sektorsmyndigheterna suc
cessivt har fått utökat ansvar för övergripande samordning. Ansvaret hos 
berörda myndigheter kan även förväntas utökas ytterligare framöver, när 
det gäller samråd och samarbete i aktuella frågor. 
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Jag förordar att delegationen för samordning av havsresursverksamhe
ten upphör som myndighet den 1 januari 1990. Det ankommer på rege
ringen att vidta de åtgärder som behövs för att avveckla verksamheten vid 
delegationen samt att besluta om hur de resurser som frigörs bör omförde
las inom området för havsresursutveckling. Jag beräknar medelsbehovet 
till I 660 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

Delegationen befinner sig för närvarande i slutfasen av arbetet med ett 
förslag till revidering av det övergripande program för havsresursverksam
heten. som myndigheten Jade fram år 1982. Det reviderade programmet 
med benämningen Svensk havsresursverksamhet på 90-talct planeras att 
överlämnas till regeringen under år 1989. Det är lämpligt att beredningen 
av delegationens förslag i regeringskansliet sker i särskilda former. 
Därvid bör bl. a. prövas om det är lämpligt att lägga fast ett övergripande 
program för havsresursområdet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. delegationen för samordning av havsresursverksamheten upp

hör som myndighet den l januari 1990, 
2. till Delegationen .for samordnint: a1• havsresursrerksamheten för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på l 660000 kr. 

Programmet för havsindustriell kompetensutveckling 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade år 1984 (prop. 1983/84: 10, NU 26, rskr. 275) om 
ett särskilt industripolitiskt program för havsindustriell kompetensut
veckling. 

Genom beslut den 20 juni 1984 uppdrog regeringen åt statens indust
riverk (SIND) att i nära samverkan med styrelsen för tekniskt utveckling 
(STU) genomföra ett treårigt program för havsindustriell kompeten
sutveckling. 

Utvärdering 

Det treåriga programmet för havsindustriell kompetensutveckling löpte ut 
den 30 juni 198 7. Programmet har, på regeringens uppdrag, utvärderats av 
riksrevisionsverket (RRV). I avvaktan på utvärderingen, har havsteknik
programmet förlängts med två budgetår(prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 171 
och prop. 1987 /88: I 00 bil.14, NU 24, rskr. 270). Resultatet av utvärderingen 
har redovisats i riksrevisionsverkets rapport Stöd till havsindustriell utveck
ling - erfarenheter och strategier (l 987: 1604 ). Rapporten har remissbe
handlats. 

Syftet med utvärderingen var att få till stånd en mer effektiv fördelning 
av det statliga stödet inom området. Utvärderingsuppdraget omfattade 
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bl. a. insatserna vid industriverket och andra berörda myndigheter inom Prop. 1988/89: 100 
havsteknikområdet. Vidare skulle en prövning göras av de allmänna förut- Bil. 14 
sättningarna för en fortsatt satsning på utvecklingsprojekt inom havsteknik-
området. 

Industriverkets stödinsatser inom ramen för havsteknikprogrammet har 
koncentrerats till industriella utvecklingsprojekt, främst avseende under
vattensteknik och arktisk teknik. 

Programmet vid industriverket har varit en del av ett tredelat industri
politiskt program för havsindustriell kompetensutveckling. De övriga de
larna utgjordes ursprungligen av satsningar vid styrelsen för teknisk ut
veckling samt arbetet inom delegationen för samordning av havsresurs
verksamheten (DSH). 

Riksrevisionsverket har bl. a. funnit, att den tredelade modellen inte har 
fungerat i praktiken. Utfallet kan, enligt riksrevisionsverket, delvis förkla
ras av att programmet ursprungligen fick en alltför bred målsättning. 
Vidare blev de sammanlagda programresurserna obestämda och alltför 
begränsade eftersom storleken av insatserna vid styrelsen för teknisk ut
veckling inte fastlades genom riksdagsbeslut. 

Det beslut som statsmakterna tog med anledning av den näringspolitiska 
propositionen år 1987 (prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 171) innebär att 
det inom STU:s verksamhet inte avsatts några särskilda medel för havstek
nik under programperioden 1987 /88-1989/90. Beslutet baseras på STU:s 
förslag till treårsprogram. 

Riksrevisionsverket drar slutsatsen att det inte är meningsfullt att som 
enda insats behålla industriverkets program med nuvarande inriktning 
och omfattning, om avsikten är att stödja en mer långsiktig kompetens
uppbyggnad. Industriverkets program är enligt riksrevisionsverket för be
gränsat, varvid bl. a. stödet till den institutionella forskningen uteblir. 

För att driva fram långsiktiga utvecklingsprojekt krävs, enligt riksrevi
sionsverket, att programmedel bl. a. används i former som liknar teknik
upphandling. 

En fortsatt industripolitisk satsning med inriktning på offshore och 
undervattensteknik måste, enligt riksrevisionsverket, samordnas med en 
mer långsiktig kompetensutveckling inom högskolorna. Ett nödvändigt 
komplement är ett långsiktigt stöd till den institutionella forskningen i form 
av tjänster och forskningsprojekt, som i sin tur genererar kompetens som 
kommer företagen tillgodo. 

Flertalet remissinstanser ansluter sig till riksrevisionsverkets analys. 
Många instanser pekar främst på vikten av att långsiktig kompetensupp
byggnad sker vid universitet och högskolor, parallellt med eventuella fort
satta satsningar på industriellt utvecklingsarbete inom havstekniken. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar i allt väsentligt riksrevisionsverkets bedömningar om de grund

läggande krav, som måste ställas på uppläggningen av ett eventuellt fort
satt industripolitiskt inriktat program för havsindustriell kompetens
utveckling. Det finns dock för närvarande inte förutsättningar för insatser 57 



i den omfattning och med den bredd som. bl. a. enligt RRV:s bedömning, 
vore nödvändigt för att fortsatta satsningar vid statens industriverk skall 
bli verkningsfulla. Särskilda skäl for att prioritera havstekniken föreligger 
inte. Denna bedömning ligger i linje med regeringens tidigare ställningsta
gande vad gäller STU:s förslag till program för innevarande treårsperiod. 

Det är således inte motiverat att industriverkets program för havsin
dustriell kompetensutveckling fortsätter. Det bör dock ankomma på in
dustriverket att inom ramen för det allmänna strukturutvecklingsprogram
met bevaka marknadsutvecklingen inom havsteknikområdet. Det bör 
framhållas att enskilda teknikutvccklingsprojekt kan erhålla stöd inom 
ramen för STU:s verksamhet. Vidare kan Industrifonden vara med och 
finansiera lämpliga projekt. Slutligen förtjänar det att understrykas att 
insatser som bl. a. STU gör inom olika teknik- och materialområden kan 
ha betydelse för utvecklingen inom havstekniken. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om programmet för hal'sindustrii!ll 

kompet ensUl redd i ng. 
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E. Statsägda företag m. m. 
Under denna rubrik redovisas anslag för vissa delar av den statliga före
tagssektorn. De flesta statsägda företagen är aktiebolag och finansieras inte 
över statsbudgeten. Affärsverket FFV:s investeringar finansieras fr. o. m. 
budgetåret 1988/89 inte genom anslag över statsbudgeten utan med rörel
semedel, avskrivningsmedel och/eller lånade medel. Upplåningen av 
medel för investeringar skall ske hos riksgäldskontoret inom en av riksda

gen fastställd ram. 
Flertalet av de statsägda företag som hör till industridepartementets 

verksamhetsområde är dotterbolag till Procordia AB eller Celsius Industri
er AB. Utanför båda koncernerna återfinns bl. a. Luossavaara-Kiirunava
ara AB (LKAB), AB Statens Skogsindustrier (ASSI), Ncb AB. SSAB 
Svenskt Stål AB. Sveriges Geologiska AB (SGAB) samt Zenit Shipping AB. 
Antalet anställda i dessa företag uppgick år 1987 till 69 000 personer. 

Årligen överlämnas en redogörelse för de statliga företagen till riksda
gen. 1988 års redogörelse (Skr. 1988/89: 20) innehåller bl. a. beskrivningar 
av affärsverken och de nyss nämnda företagens verksamhet under år 1987 
eller motsvarande verksamhetsår. Min redovisning i det följa'nde är därför 
inriktad på utvecklingen under år 1988. 

A.{färsrerkct FFV 

Utvecklingen inom FFV-koncernen har varit positiv under år 1988 inne
bärande en beräknad ökning av den fakturerade försäljningen med l 8 % till 
drygt 5,9 miljarder kronor i förhållande till år 1987. Resultatet före bok
slutsdispositioner och skatt beräknas för år 1988 överstiga 200 milj. kr. 
vilket är en förbättring med ca 50 milj. kr. jämfört med år 1987. Under år 
1988 har FFV levererat in 82 milj. kr. till staten. För år 1989 förväntas den 
positiva utvecklingen fortsätta för FFV-koncernen. Under år 1988 har 
affärsverket FFV efter beslut av riksdagen fått ändrade ekonomiska och 
finansiella befogenheter vilket bör förbättra FFV:s konkurrenskraft att 
arbeta under likartade villkor som gäller för bolag och medför att en 
effektivare affärsverksamhet uppnås. 

Domänrerket 

Domänverkets resultat efter finansiella intäkter och kostnader beräknas 
för år l 988 bli bättre än år 1987 (292. 9 milj. kr.). År 1987 levererades 
169.2 milj. kr. in till staten. Under år 1988 har Domänföretagen AB över
tagit ASSI:s sågverk vid Seskarö. Lövholmen och Karlsborg i Norrbotten 
samt komponentfabriken i Karlsborg. Sågverket i Karlsborg har under året 
lagts ner. Ett omfattande ny- och reinvesteringsprogram genomförs för 
närvarande. Domänverket finansierar självt sina investeringar. 

Luossarnara-Kiirunarnara AB ( LK-l.B) 

För år 1988 kommer LKAB:s intäkter att uppgå till 2,8 miljarder kronor 
(2, 9 miljarder kronor). Den lägre dollarkursen innebär ett intäktsbortfall 
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om ca 500milj.kr. och inflationen en kostnadsökning om ca 150milj.kr. 
En kraftig effektivisering inom gruvrörelsen har skett vilket begränsat 
resultatförsämringen till 200 milj. kr. Rörelseresultatet efter avskrivningar 
väntas uppgå till ca -250 milj. kr. ( + 25 milj. kr.) och efter finansiella poster 
till ca 50 milj. kr. (259 milj. kr.). Kapacitetsutbyggnad sker vid bolagets tre 
kulsinterverk i Kiruna, Svappavaara resp. Malmberget. LKAB har år 1987 
lämnat 35 milj. kr. i utdelning till staten. 

NcbAB 

Ncb AB bedömer att 1988 års resultat efter finansiella poster blir bättre än 
resultatet för är 1987 ( 143 milj. kr.). 

Ncb AB har under år 1988 genomfört en nyemmission som innebär att 
bolagets aktiekapital höjs med ca 198 milj. kr. till knappt 693 milj. kr. Med 

en emissionskurs på 2, I 0 kr. innebär det att Ncb erhållit drygt 400 milj. kr. 
i nytt ägarkapital. I och med att staten avstod från att teckna sin del av 
emissionen har en spridning av ägandet möjliggjorts. Efter den genomför
da emissionen innehar staten 50,9 % av aktiekapitalet. Nya ägare är all
mänhet. anställda, skogsägaranknutna och andra institutioner. Aktien är 
numera noterad på A: I-listan vid Stockholms fondbörs. 

Ncb AB har år 1987 lämnat 19,8 milj. kr. i utdelning, varav 72 % har gått 

till staten. 

Procordia AB 

Resultatet före finansiella poster bedöms år 1988 bli avsevärt bättre än 
1987 års resultat ( 1 362 milj. kr.). Till detta kommer extraordinära intäkter 
som en följd av avyttringen av Bero! Kemi AB. Kraftiga resultatökningar 
har skett främst inom sektorerna Konsument och Läkemedel. Kabi AB har 
förvärvat 51 % av det tyska läkemedclsföretaget Pfrimmcr & Co. Procor
dia har år 1987 lämnat 166.5 milj. kr. i utdelning till staten. 

S~~4B S\'enskt Stål AB 

Stålmarknaden förbättrades markant under året. Stålpriserna har därför 

kunnat höjas väsentligt. 
Avtal har träffats om försäljning av SSAB Profiler till Ovako Steel. SSAB 
koncentrerar därmed sitt produktprogram till tunnplåt och grovplåt inom 

stålrörelsen. 
Resultatet för år 1988 beräknas bli minst dubbelt mot föregående år 

(409 milj. kr.). SSAB har år 1987 lämnat 37.5 milj. kr. i utdelning, varav 

staten har fått 66 %. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 14 

60 



AB Statens Skogsindustrier (ASSI) 

AB Statens Skogsindustriers resultat efter finansiella poster för år 1988 
förväntas bli bättre jämfört med år 1987 (30 l milj. kr.). 

Marknaden för kraftliner och wellpapp har under år 1988 varit fortsatt 
god medan Karlsborg ännu inte uppnått förväntat resultat. ASSI har under 

året i och med försäljningen av Etri Fönster lämnat byggmaterialsektorn. 
ASSI har under år 1987 lämnat drygt 20 milj. kr. i utdelning till staten. 

Celsius Industrier AB 

Celsius-koncernen har dålig lönsamhet i några av dotterbolagen. Ett ge
nomgripande strukturarbete har under året inletts i syfte att koncentrera 

verksamheten till ett mindre antal enheter som prioriteras för fortsatt 
utveckling. Övriga enheter kommer att avyttras eller av- vecklas. Antalet 

anställda har under år 1988 minskat med mer än I 000 personer och beslut 

har fattats om ytterligare neddragningar inom bl. a. Götaverken Energy 
AB och GVA Teknologi. Resultatet för :ielåret 1988 är helt beroende av 

om riksgäldskontoret beviljar Götaverken Arendal AB ett riktat ackord 

om högst 900 milj. kr. Riksdagen har bemyndigat riksgäldskontoret att be

sluta om detta ( 1988/89 NU 10, rskr. 92) 

Sl'eriges Geologiska AB 

Sveriges Geologiska AB (SGAB) möter en stagnerande marknad inom 

prospektering och ingenjörsgeologi. Sedan :ir 1985 har SGAB anpassat 
resurserna till denna lägre efterfrågenivå. Vidare har verksamheten kom

pletterats genom förvärv. Resultatet efter finansnetto förväntas bli bättre 

än för år 1987 (9.2 milj. kr). 

Zenit Shipping AB 

Zenit Shipping AB har i samband med en nyemission i dotterbolaget 
Uddevalla Shipping AB sålt sina aktier till tre löntagarfonder. De nyemit
terade aktierna kommer att tecknas av två rederier, Nordström & Thulin 

AB och AB Bilspedition samt ett antal institutionella placerare och allmän
heten. Genom att staten nu inte längre är ägare till Uddevalla Shipping AB 
har uppdraget att avveckla Uddevallavarvets fartygsinnehav fullföljts. 

Affärsverket FFV 

Riksdagen har hösten 1987 beslutat om nya ekonomiska befogenheter för 

affärsverket FFV (prop. 1987 /88: 25 bil. 8. NU 12. rskr. 112). Besluten 

innebar bl. a. att regeringen skall fastställa rullande treårsplaner för affärs

verket FFV och att verket skall finansiera investeringar i fastigheter, 

maskiner och inventarier med rörelsemedel, avskrivningsmedel och/eller 

l:inade medel. Upplåningen av medel för dessa investeringar skall ske hos 
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riksgäldskontoret inom en av riksdagen för varje budgetår fastställd ram. 
Riksdagen skall enligt nämnda beslut även för varje budgetår fastställa en 
ram för upplåning av medel för affärsverket FFV:s investeringar i aktier. 

FFV har till regeringen överlämnat koncernens treårsplan för perioden 
1989- 1991. Denna treårsplan innehåller bl. a. en hemställan inom sju 
olika områden varav två som berör fastställande av ramar för investering
ar i fastigheter, maskiner och inventarier samt aktier skall underställas 
riksdagen. Det tredje området i FFV:s hemställan vilket skall underställas 
riksdagens prövning innebär att affärsverket FFV:s ram för att lämna 
ägartillskott till FFV AB begärs ökas från nuvarande 25 milj. kr. till 
50 milj. kr. Övriga områden i FFV:s hemställan skall beslutas av regering
en. 

Affärsverket FFV har i sin treårsplan för budgetåret 1989/90 beräknat 
låneramen för investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier till 
320 milj. kr. och låneramen för investeringar i aktier till 50 milj. kr. FFV:s 
beräknade investeringsramar för budgetåret 1989/90 avser i stor utsträck
ning investeringar i syfte att bredda verksamheten och därmed öka möjlig
heterna att möta en eventuell struktureringsprocess inom försvarsindustri
området. Som exempel på sådana investeringar kan nämnas de investe
ringar i mät- och kontrollutrustning som affärsområdet FFV Aerotech 
avser göra inom elektronikområdet. Jag delar FFV:s uppfattning att det är 
av vikt att investeringar genomförs för att bredda verksamheten och att 
beräknade ramar är rimliga nivåer för affärsverket FFV:s låneramar i 
riksgäldskontoret under budgetåret 1989/90 för nämnda ändamål. Jag vill 
därför förorda att riksdagen för budgetåret 1989/90 fastställer en ram på 
320 milj. kr. och en ram på 50 milj. kr. för affärsverket FFV:s upplåning i 
riksgäldskontoret för verkets investeringar i fastigheter, maskiner och in
ventarier resp. aktier. 

Riksdagen beslutade år 1982 (prop. 1981/82: 125 bil. 9, NU 53, rskr. 
405) att bemyndiga regeringen att medge förenade fabriksverken (numera 
affärsverket FFV) att lämna ägartillskott till FFV Företagen AB (numera 
FFV AB) med högst 25 milj. kr. per verksamhetsår. Mot bakgrund av den 
framtida marknaden för försvarsmateriel och därmed FFV-koncernens 
behov av att utvecklas inom andra områden delar jag FFV:s bedömning 
att ökade möjligheter måste finnas för affärsverket att lämna ägartillskott 
till FFV AB. Jag anser också att detta är i linje med riksdagens beslut år 
1987 (prop. J 986/87: 99, KU 29, rskr. 226) att affärsverken och deras bolag 
skall styras som sammanhållna grupper av företagsenheter. oavsett i vilken 
associationsform verksamheten bedrivs. Jag vill därför förorda att affärs
verket FFV efter regeringens godkännande i varje särskilt fall får lämna 
ägartillskott till FFV AB med högst 50 milj. kr. per verksamhetsår. 

Jag vill i detta sammanhang även ta upp en fråga som är direkt kopplad 
tiJI affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret. Förutom nämnda 
låneramar för investeringar har FFV enligt riksdagens beslut år 1981 
(prop. 1980/81: 161, NU 59, rskr. 369) rätt att disponera en rörlig kredit på 
300 milj. kr. hos riksgäldskontoret. Denna kredit skall balansera tillfälliga 
svängningar i likviditeten. FFV har inte rätt att ta upp lån för sådana 
ändamål i bank. Krediten är knuten till statsbudgeten varför dragningar på 
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krediten påverkar budgetsaldot. Jag anser det rimligt att affärsverket FFV 
i likhet med andra affärsverk medges rätt att inom en viss ram hos 
riksgäldskontoret låna även för rörelsekapitalbehovet. FFV har beräknat 
att denna låneram bör uppgå till samma belopp som den rörliga krediten 
dvs. 300 milj. kr. Jag delar denna uppfattning. Jag vill därför förorda att 
riksdagen fastställer en ram på 300 milj. kr. för affärsverket FFV:s upplå
ning i riksgäldskontoret för verkets rörelsekapitalbehov budgetåret 
1989/90. Samtidigt vill jag förorda att riksdagens beslut år 1981 om rörlig 
kredit för affärsverket FFV hos riksgäldskontoret upphävs. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna en ram på 320000000kr. för affärsverket FFV:s 

upplåning i riksgäldskontoret för verkets investeringar i fastigheter, 
maskiner och inventarier budgetåret 1989/90. 

2. godkänna en ram på 50000000 kr. för affärsverket FFV:s upp
låning i riksgäldskontoret för verkets investeringar i aktier budget
året 1989/90. 

3. godkänna - med upphävande av sitt beslut den 22 maj 1981 
om rörlig kredit för affärsverket FFV - en ram om 300000000kr. 
för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets 
rörclsekapitalbehov budgetåret 1989/90, 

4. godkänna att affärsverket FFV får efter regeringens godkännan
de i varje särskilt fall lämna ägartillskott till FFV AB med högst 
50 000 000 kr. per verksamhetsår. 

E 1. Ränta och amortering på statens skuld till SSAB 
Svenskt Stål AB 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

44243000 
31926000 
30061000 

SSAB Svenskt Stål AB bildades år 1978 i enlighet med beslut av riksda
gen (prop. 1977/78:87, NU 45, rskr. 198). Av SSAB:s ägarkapital innehar 
staten numera 67%. 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att fullmäktige i riksgäldskontoret be
myndigades att utfärda skuldebrev till det nya handclsstålbolaget på högst 
350 milj. kr. 

Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat 
ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stål AB på 343,3 milj. kr. Staten skall 
betala skulden genom årliga amorteringar und;!r tolv år fram till år 1991, 
enligt en upprättad betalningsplan. På den vid varje tidpunkt utestående 
kapitalskulden utgår en fast årlig ränta av 8.25 %. 

Kostnaden för amortering och ränta för skuldebrevet har under budget-
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året 1987/88 uppgått till 44,2 milj. kr. och beräknas under budgetåret 
1988/89bli 31,9milj.kr. 

Under budgetåret 1989/90 beräknas kostnaderna för amortering och 
ränta bl i 30 061 000 kr. Anslaget bör därför föras upp med detta belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt 
Stål AB för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
30 061 000 kr. 

E 2. Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

46 575000 
I 000 
I 000 

Riksdagen beslutade år 1983 att staten, i enlighet med ett preliminärt 
avtal mellan staten och Statsförctag AB (nuvarande Procordia AB), skulle 
överta aktierna i Norrbottens Järnverk AB (NJA) från dåvarande Statsfö
retag AB per den 31 december 1982 (prop. 1982/83:68, NU 25, rskr. 181 ). 
Köpeskillingen uppgick till 450 milj. kr. Denna betalades genom att staten 
övertog betalningsansvaret för en skuld som Statsföretag hade till NJA på 
450 milj. kr. NJA:s tillgångar bestod vid övertagandet i huvudsak av 
nämnda fordran på ägaren. Riksdagen anvisade samtidigt medel så att 
staten skulle kunna betala ränta och amortering på skulden för första 
halvåret 1983. Några amorteringar görs för närvarande inte på skulden. 
Ränta utgår med 2,35 procentenheter över av riksbanken fastställt diskon
to. 

Med hänsyn till kopplingen mellan anslaget och utdelningen tillförs 
utdelningen från NJA detta anslag. Utdelningen beräknas uppgå till minst 
det belopp som motsvarar räntekostnaderna. Räntan beräknas uppgå till 
ca 44.3 milj. kr. budgetåret 1988/89. Utdelningen uppgick till 50 milj. kr. 
år 1987. 

Avveckling av Norrbottens Järmerk AB 

Den främsta anledningen till att regeringen föreslog år 1982 att staten 
skulle överta NJA var att bolaget skulle användas som moderbolag för en 
nybildad gruv- och stålkoncern bestående av Luossavaara-Kiirunavaara 
AB (LKAB) och SSAB Svenskt Stål AB. Riksdagen ansåg emellertid att 
LKAB och SSAB var för sig var så stora och hade delvis så olikartade 
problem att regeringens förslag i detta avseende inte kunde godkännas. 

Riksdagen beslutade emellertid att staten ändå skulle förvärva aktierna i 
NJA, eftersom denna transaktion ingick som en del av rekonstruktionen 
av dåvarande Statsföretagsgruppcn. ' 
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Järnverksrörclsen i NJA upphörde år 1978 när SSAB Svenskt Stål AB 
bildades. SSAB övertog då NJA:s anläggningstillgångar och varulager, men 
i princip inte bolagets fordringar och skulder. Sedan år 1978 har NJA 
reglerat ett antal ärenden om krav på ersättning. Såvitt är känt återstår nu 
endast tre smärre tvister och NJA anser för bolagets del dessa vara avklara
de. 

NJA driver numera inte någon rörelse. Bolagets största tillgångar är dess 
fordran på staten av 450 milj. kr. Därutöver finns likvida medel som 
uppgår till ca 61 milj. kr. vid årsskiftet 1987/88. Bolaget har inga skulder. 
NJA:s balansräkning per den 31 december 1987 bör bifogas som bilaga 
14.1. 

Föredragandens överväganden 

Enligt min mening har NJA inte längre någon uppgift att fylla. Jag anser 
därför att NJA bör likvideras. Det innebär att tillgångarna skiftas ut till 
ägaren dvs. staten och bolaget upphör att finnas. Eftersom värdet av 
bolagets tillgångar överstiger statens skuld till bolaget med ca 60 milj. kr. 
blir resul~atct av utskiftningen att statskassan tillförs ca 60 milj. kr. 

En utskiftning beräknas ta viss tid från det bolagsstämman i NJA fattat 
beslut om att träda i likvidation till dess bolaget är avvecklat. Senast i 
slutet av budgetåret 1989/90 bör dock utskiftning av tillgångarna äga rum. 
Detta innebär att räntebetalning på statens skuld till bolaget kan bli aktuell 
även under budgetåret 1989/90. Anslaget bör därför föras upp med ett 
formellt belopp på 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att 

Norrbottens Järnverk AB skall avvecklas i enlighet med vad jag har 
anfört, 

2. till Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnrerk AB för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

E 3. Räntestöd m. m. till varvsindustrin 

1987188 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

199866430 
210000000 
200000000 

Jag vill nu under detta anslag samlat ta upp frågan om fortsatt stöd till 
varvsindustrin. 

Bakgrund 

Riksdagen beslöt våren 1986 (prop. 1985/86: 120. NU 34, rskr. 314) om 
stöd till svensk varvsindustri fram t. o. m. år 1989. Beslutet innebar ett 
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fortsatt men reducerat stöd och omfattade kreditgarantier och räntestöd 
alternativt kontantstöd för fartygsordcr som tecknas före utgången av år 
1989. Riksdagens beslut omfattade också ändrad minsta storlek för erhål
lande av stöd, reducerat borgensåtagandc för varv inom Celsius Industrier 
AB (f.d. Svenska Varv-koncernen) och ändrade avgifter för statliga far
tygskreditgarantier. 

Som underlag för regeringens ställningstagande om fortsatt stöd till 
svensk varvsindustri efter år 1989 uppdrog regeringen till statens industri

verk att utreda varvens marknadssituation och redovisa stödets hittillsva
rande och beräknade utveckling. omfattning och kostnader. Den framtida 
bedömningen skulle omfatta perioden 1990-1992. Statens industriverk 
har överlämnat resultatet av utredningen till regeringen. Sveriges Varvsin
dustriförening, Sveriges Redareförening och riksgäldskontoret har beretts 
tillfälle att komma in med synpunkter på industriverkets utredning. 

Sverige var det första land som tog konsekvenserna av varvskrisen som 
började år 1973 och började därmed anpassa kapaciteten till rådande 
efterfrågan. Såväl kapacitet som antalet anställda har reducerats med 80-
90% sedan år 1976. I början av år 1988 sysselsatte svensk varvsindustri ca 
5 000 personer av vilka ca 3 800 ingår i Celsius Industrier AB. Av dessa 
totalt ca 5000 personer är i dag mindre än en femtedel sysselsatta med 
nybyggnad av civila fartyg. Efter att ha varit näst största varvsnation efter 
Japan år 1976 är den svenska varvsindustrin i dag av mycket liten omfatt
ning och inriktad på mindre specialfartyg. Det finns ca tio varv utanför 
Celsius-koncernen som på grund av sin produktion kan erhålla statligt 

stöd. 
Sedan varvskrisens början har de olika ländernas stöd till varvsindustrin 

successivt ökat medan det svenska varvsstödet successivt reducerats. Som 
exempel kan nämnas att länder inom EG kan erbjuda en subvention på 
högst 28 % exkl. den subvention som en normal OECD-finansiering med
ger. I Norge ger kontantstödet en subvention om ca 17 %. Det svenska 
kontantstödct motsvarar i dag en subvention om ca 7 %. 

Statens industriverk konstaterar i sin utredning att i 78 % av de av verket 
behandlade stödärendcna under budgetåren 1986/87 - 198 7 /88 skulle or
dern till varvet uteblivit om inte statligt stöd utgått. Produktionen utan 
stöd till varven utgörs i regel av fartyg understigande 200 bruttoregisterton 
och är därför inte stödberättigad. 

Ett totalt avskaffande av stöd till varvsindustrin skulle enligt industri
verket innebära en försämring av de kvarvarande varvens möjligheter att 
konkurrera på den internationella marknaden. Ett avskaffande av svenskt 

varvsstöd skulle inte heller påverka andra länders varvsstöd. Detta skulle i 
sin tur leda till en utslagning av en stor del av den svenska varvsindustrin 
som i dag arbetar med stödberättigad produktion. Möjligheterna att ställa 
om till alternativ produktion är begränsade. 

Föredragandens öven'äganden 

Stödet till varvsindustrin bör successivt avvecklas. Kontantstödct infördes 
år 1986 i syfte att bl. a. undvika statens förlustrisker som är förenade med 
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garantigivning. SIND:s utredning visar också att kontantstödet varit den Prop. 1988/89: 100 
klart dominerande stödformen under hittillsvarande stödperiod. Jag anser Bil. 14 
att staten bör fortsätta att begränsa stödet till varvsindustrin och därmed 
ytterligare begränsa statens risk. Den svenska varvsindustrin bör därför 
ges möjligheter till ett fortsatt begränsat stöd för ytterligare en period, åren 
1990-1992. 

I det följande kommer jag att föreslå att endast s. k. kontantstöd skall 
utgå till svensk varvsindustri under perioden 1990-1992 och att därmed 
kreditgarantier och räntestöd fr. o. m. den 1 januari 1990 inte kan utgå som 
stöd, dvs. efter utgången av nuvarande stödperiod. Undantaget är att 
kreditgarantier under byggnadstidcn vid kontantstöd liksom hittills skall 
kunna utgå. De regler och villkor som nu gäller för kontantstödct bör gälla 
också för ytterligare en tidsperiod. 

Den stödberättigade produktionen beräknas uppgå till totalt ca 
400 milj. kr. per år under perioden 1990-1992. Kostnaden för kontantstö
det beräknas under perioden uppgå till totalt ca 34 milj. kr., vilket skall 
jämföras med ca 95 milj. kr. för hittillsvarande period. På grund av tidiga
re åtaganden och utbetalningsperiodens längd för kontantstöd kommer 
utbetalningar av stöd att ske även efter år 1992. Kostnaden för kontantstö
det efter år 1992 och som beslutas under perioden 1990-1992 beräknas 
uppgå till ca 62 milj. kr. 

Räntestöd 

Mitt förslag: Systemet med räntestöd upphör vid utgången av år 
1989. 

Bakgrund och skäl för mitt förslag: Räntestöd lämnas för lån som tas upp 
med hjälp av kreditgarantier. Räntestöd kan utgå till såväl inhemska 
heställare som vid export. Syftet med räntestöd är att utjämna skillnaden i 
konkurrensvillkor mellan svenska och utländska varvsföretag när det gäl
ler ränta i samband med kredit. Med hänsyn till nuvarande ränteläge 
uppgår räntestödssubventionen för närvarande till 0,5 %. 

Kostnaden för redan beviljat räntestöd för såväl inhemska som utländs
ka beställare beräknas under budgetåren 1989/90- 1991/92 uppgå till ca 
500milj. kr. 

Som jag tidigare har framhållit kommer de kvarvarande varven att 
behöva visst stöd för att kunna konkurrera om beställningar. Enligt min 
mening bör detta tillgodoses genom att kontantstöd skall kunna utgå även 
under perioden 1990- 1992. Däremot anser jag att räntestöd inte skall 
utgå under denna period utan upphöra som stödform efter utgången av år 
1989. På grund av tidigare åtaganden kommer dock staten även i fortsätt
ningen att ha kostnader för räntestöd varför anslag får detta ändamål 
måste tas upp. Löptiden för lån med räntestöd kan maximalt uppgå till 15 
år. Detta gäller för inhemska beställare samt vid export. 
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beställare budgetåret 1989/90 till 200 milj. kr. Jag instämmer i denna be
dömning och förordar därför att 200 milj. kr. anvisas för budgetåret 
I 989/90 för ändamålet. 

Vid fartygscxport lämnar AB Svensk Exportkredit (SEK) enligt riksdags
beslut åren 1978 och 1981 statsstödda exportkrediter i form av räntestöd 
till utländska beställare. SEK kan enligt detta system under vissa förutsätt
ningar lämna lån för finansiering av exportkostnader i svenska kronor eller 
lämlig utländsk valuta. till fast ränta som har överenskommits internatio
nellt för statligt stöd till exportkreditgivning. Systemet innebär att SEK har 
givits möjligheter att finansiera exportkrediter till räntor som ligger under 
upplåningskostnaderna. Företagen kan därigenom redan i samband med 
offertgivningen erbjuda fast ränta för finansieringen av en exportaffär. 
Staten täcker skillnaden mellan utlånings- och upplåningsränta. Den 
statsstödda kreditgivningen brukar benämnas SEK-systemet. 

Enligt min bedömning har SEK-systemet haft stor betydelse för varvens 
möjligheter att exportera fartyg. I likhet med mitt förslag beträffande 
räntestöd till inhemska beställare anser jag att räntestöd vid export av 
fartyg inte skall lämnas efter utgången av år 1989. Även för räntestöd vid 
export av fartyg måste på grund av tidigare åtaganden anslag tas upp för 
att täcka kostnaderna för dessa åtaganden. 

SEK har beräknat kostnaden för statsstödd exportkreditgivning avseen
de export av fartyg till 50 milj. kr. budgetåret 1989/90. Jag instämmer i 
denna bedömning och förordar därför för budgetåret 1989/90 ett förslags
anslag på 50 milj. kr. Jag har tidigare under anslaget C 2. Kostnader för 
statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m. m. tagit upp 
denna anslagsfråga. 

Kontantstöd 

Mitt förslag: Kontantstöd för svensk varvsindustri skall kunna läm
nas för order som tecknas före utgången av år 1992. 

Bakgrund till och skäl för mitt förslag: Som alternativ till projektstöd i 
form av kreditgarantier och räntestöd infördes fr. o. m. den I juli 1986 ett 
s. k. kontantstöd. Kontantstöd kan utgå till beställare av ny- eller ombygg
nad av fartyg om efterleveransfinansieringen sker utan statlig kreditgaran
ti. Kontantstödet skulle i princip motsvara räntestödssubventioner men 
gjordes avsiktligt något större än denna för att beställarna skulle stimuleras 

att föredra kontantstödet och för att staten skulle undgå garantigivningen 
och därmed förenade förlustrisker. Stödet i ett enskilt ärende utbetalas 
enligt av SIND fastställd plan i tio poster under en femårsperiod efter 

fartygets leverans från varvet. 
Kontantstödet har varit den dominerande stödformen under den hit

tillsvarande stödperioden. En lika markant dominans för kontantstöd är 
inte att påräkna under perioden 1990- 1992. Dock förefaller det sannolikt 
att kontantstödet kommer att föredras och kunna utnyttjas i flertalet 
stödärenden även vid en kärvare kreditmarknad. framför allt vad gäller 

nybyggen. 
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Kostnaderna för kontantstödet påverkas enligt nu tillämpade regler av 
dels produktionsvolymen. dels marknadsräntan. Statens kostnader för 
kontantstödet under perioden 1988- 1992 där stöd beviljats före den 1 juli 
1988 uppgår till 84 milj. kr. Med en beräknad kontraktssumma för kon
tantstödsärenden på 320milj. kr. kan kostnaden för tillkommande kon
tantstöd beräknas till 34 milj. kr. för perioden 1990-1992. Kostnaden för 
kontantstödet belastas anslaget för räntestöd till inhemska beställare. 

Enligt min mening har kontantstödet spelat en avgörande roll under den 
hittillsvarande stödperioden och därmed förbättrat konkurrenskraften för 

de svenska varven. För staten har kontantstödet inneburit att förlustrisken 
bortfallit. Jag förordrar därför att regeringen föreslår riksdagen att godkän
na att kontantstöd för svensk varvsindustri skall kunna lämnas för order 
som tecknas före utgången av år 1992. Hittillsvarande villkor för stödet 

bör bibehållas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna de riktlinjer för stöd till svensk varvsindustri som jag 

har förordat, 
2. till Räntestöd m. m. till varvsindustrin för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 200 000 000 kr. 

E 4. Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk 
varvsindustri och beställare av fartyg 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

228 766625 
30000000 
30000000 

Mitt förslag: Fullmäktige i riksgäldskontoret bemyndigas att t. o. m. 
år 1992 utfärda statliga garantier under byggnadstiden vid kontant
stöd för lån upptagna av svenska varv eller beställare av fartyg hos 
svenska varv avseende order som tecknas före utgången av år 1992 
- inkl. tidigare lämnade garantier - intill ett vid varje tidpunkt 
sammanlagt belopp av högst 15 miljarder kronor. 

Bakgrund och skäl för mitt förslag: 

Förlusttäckning til/Jö~id ar statliga garantier och utvecklingen inom det 
statliga.fårtygskreditgarantis_vstemet. 

Riksdagen beslöt våren 1986 (prop. 1985/86:120, NU 34. rskr. 314) 
bl. a. om att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att till utgången av 
år 1989 ikläda staten garantier till svensk varvsindustri och till beställare 

av fartyg hos svenska varv intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt belopp 
av högst 25 miljarderkronor inkl. tidigare lämnade garantier. Mot bak
grund av minskningen av statens garantiåtagande inom fartygskreditga
rantisystemet beslöt regeringen i november 1987 att sänka den s. k. garan

tiramen från 25 miljarder kronor till 18 miljarder kronor. 
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I de fall staten genom riksgäldskontoret får infria utfärdade kreditgaran
tier uppstår förluster inom fartygskreditgarantisystemet. Medelsbehovet 
för att täcka förluster inom fartygskreditgarantisystemet sker genom detta 
anslag. 

Eftersom jag räknar med ett oförändrat medelsbchov under budgetåret 
1989/90 förordar jag ett oförändrat förslagsanslag på 30 milj. kr. 

I nämnda proposition anmälde dåvarande industriministern att han 
avsåg återkomma varje år i sin anmälan till budgetpropositionen med en 
redovisning av utvecklingen inom det statliga fartygskreditgarantisyste
met. Jag vill därför lämna följande redovisning. 

Av kreditramen om 18 miljarder kronor hade den 30 juni 1988 ianspråk
tagits 8 910 milj. kr. i form av utestående garantier. varav 6 924 milj. kr. 
avsåg beställare av fartyg vid svenska varv, I 738 milj. kr. avsåg Zenit 
Shipping AB och Uddevalla Shipping AB samt 249 milj. kr. avsåg Celsius 
Industrier AB. Utöver detta tillkommer utfästelser om garantier på ca 
330milj. kr. 

Den totala garantivolymen har minskat från 19,4 miljarder kronor den 
31 december 1985 till 8,9 miljarder kronor den 30 juni 1988. De huvudsak
liga orsakerna till denna minskning är amorteringar större än nya garanti
er. försäljningar och dollarkursens utveckling. 

Beträffande statens kostnad för fartygskreditgarantisystemet får jag 
meddela följande. Garantiavgifter började tas ut inom systemet fr. o. m. 
budgetåret 1976/77. Syftet med dessa avgifter var att de skulle täcka 
dåvarande nämndens för fartygskreditgarantier (FKN) och riksgäldskon
torets kostnader för administration av kreditgarantierna samt eventuella 
förluster inom garantisystemet. Erhållna garantiavgifter under perioden 
l 976/77 - 1987188 uppgick till 608 milj. kr. och nettoutbetalningarna inom 
fartygskreditgarantisystcmet uppgick till 4 191 milj. kr. under samma peri
od. Utbetalningarna inom garantisystemet överstiger sålunda kraftigt er
hållna garantiavgifter under perioden 1976/77 - 1987 /88. Nettoutbetal
ningarna inom fartygskreditgarantisystemet avser bl. a. följande. 

•Konkurserna i Salen-koncernen (885 milj. kr.) 

•Konkurserna i Johansson-gruppen (441 milj. kr.) 

•Rekonstruktionen av Broströms Rederi AB(389 milj. kr) 

Jag vill vidare erinra om att riksgäldskontoret i april 1985 övertog betal
ningsansvaret för ca 1.1 miljarder kronor av statsgaranterade lån till Zenit 
ShippingAB. Vidareharriksgäldskontorct i novembersamma år i rambeslut 
åtagit sig att för Zenit Shipping AB och Uddevalla Shipping AB överta 
betalningsansvaret för statsgaranterade lån upp till I, 7 miljarder kronor för 
vardera bolaget. Av dessa ramar har per den 30 juni 1988 ianspråktagits 
972 milj. kr. för Zenit Shipping AB och 223 milj. kr. för Uddevalla Shipping 
AB. Jag vill i detta sammanhangockså framhålla att den nyemission som i 
slutet av år 1988 genomförs i Uddevalla ShippingAB kommer att medföra att 
företaget får möjligheter att finansiera sin fartygsflotta på annat sätt än 
tidigare. Företagets samtliga beviljade lånegarantier i riksgäldskontoret 
kommer därför i slutet av år 1988 att upphöra att gälla. 
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Be111y11diga11deji:ir.fidlmäktige i riksgä/dsko11toret all u(!iirda statliga 
garantier under byggnadstiden rid kontantstöd 

Alltsedan kreditgarantier infördes år 1963 har de spelat en central roll i 
varvens finansiering av erhållna order. För att ytterligare begränsa statens 
risk skall kreditgarantier i kombination med räntestöd (s. k. projektstöd) 
vid efterleveransfinansiering av fartyg inte utgå efter nuvarande stödpe

riod dvs. efter år 1989. Statens totala garantiåtaganden har mer än halve

rats mellan utgången av år 1985 och halvårsskiftet 1988. Garantivolymen 

kommer ytterligare att minska kraftigt fram till år 1992 och beräknas då 
uppgå till ca 1,9 miljarder kronor (exkl. Zenit Shipping AB och Uddevalla 

Shipping AB). Statens industriverk har beräknat en årlig tillkommandevo

lym för garantier under byggnadstiden vid kontantstöd till 100-

150 milj. kr per år under perioden 1990- 1992. Löptiden för dessa garanti

er är maximalt ett och ett halvt år. Jag instämmer i verkets bedömning. 
Jag förordar därför att fullmäktige i riksgäldskontoret bemyndigas att 

utfärda statliga garantier under byggnadstiden vid kontantstöd avseende 
de svenska varvens produktion under förutsättning att kontantstöd har 

lämnats och att ordern har tecknats före utgången av år 1992 - inkl. 

lämnade garantier - intill ett belopp av högst 15 miljarder kronor. Efter
som garantiramen är en s. k. engagemangsram ingår i beräknad ram även 

tidigare utfärdade garantier. Fullmäktige i riksgäldskontoret bör även 

liksom nu kunna göra omfördelningar inom ramen av kreditgarantier som 

utfärdats fram t. o. m. år 1989. Vid beräkningen av denna nya garantiram 

har enligt gällande regler även hänsyn tagits till de ackumulerade nettout

betalningarna inom garantisystemet. Jag vill också anmäla att jag avser 
återkomma varje år i min anmälan till budgetpropositionen med en beräk

ning av framtida garantiram. Denna bör i snabb takt kunna minskas under 
kommande år. 

Jag anser också att de regler och villkor som i dag gäller för statliga 
fartygskrcditgaranticr och som bl. a. regleras i förordningen ( 1986: 553) om 
statligt stöd till fartygsfinansiering bör i tillämpliga delar gälla även under 
stödperioden 1990-1992. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontorct att till utgången av 

år 1992 utfärda statliga garantier för lån upptagna av svenska varv 

eller beställare av fartyg hos svenska varv avseende order som 

tecknas före utgången av år 1992 under byggnadstiden vid kontant

stöd - inkl. tidigare lämnade garantier - intill ett vid varje tid

punkt sammanlagt belopp på högst 15 000000000 kr., 

2. till Förlusttäckning till fO/jd av statliga garantier till srensk 
l'arl'sindustri och beställare av fartyg för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag pä 30 000 000 kr. 
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F. Teknisk utveckling m. m. 
Verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är en central förvaltningsmyndighet 
för statens initiativ och stöd till teknisk forskning och industriellt utveck
lingsarbcte, samt planläggning och rådgivning inom området. 

STU:s finansiella stöd kan lämnas i form av bidrag. lån eller utfästelse 
om stöd, s. k. projektförsäkring. Stöd kan också ges i form av stipendier 
eller uppfinnarpriser. 

Utöver finansiellt stöd kan STU bistå med rådgivning och service. 
Den I juli 1988 var 260 personer anställda vid STU. Av dessa var 176 

handläggare. 
Vid STU tillämpas programbudgetering med följande programindelning 

fr. o. m. budgetåret 1987188. 
I. Ny kunskap 
2. Ny teknik 
3. Nya produkter 
STU:s program verksamhet finansieras under innevarande budgetår från 

reservationsanslaget F I. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forsk
ning och utveckling. 

Från anslaget F I. finansieras dessutom teknisk forskning, utvecklingsar
bctc, och viss annan verksamhet inom området informationsförsörjning. 
samt mikroelektronikverksamhet. 

Kostnader för STU:s förvaltnings- och medelsfördelande verksamhet 
finansieras från förslagsanslaget F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: 
Förvaltningskostnader. 

STU:s stöd till forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet 
lämnas inom ramen för energiforskningsprogrammet under innevarande 
budgetår från reservationsanslaget C6. Energiforskning under miljö- och 
energidepartementets huvudtitel. För att långsiktigt trygga kunskapsupp
byggnaden på energiforskningsområdct har vissa delar av programmet 
överförts till berörda myndigheters basanslag. För STU har 80 milj. kr. 
tillförts för energiforskningsinsatser under treårsperioden 1987188-
1989/90 för delprogrammet Energiteknik för transporter. Jag har vid min 
medelsberäkning för budgetåret 1989/90 beräknat 27 milj. kr. för delpro
grammet. Härav tillförs anslaget F I. Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling 25 milj. kr. och anslaget F 2. Styrelsen 
för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader 2 milj. kr. Chefen för miljö
och energidepartementet kommer senare (bil. 16) att ge en översiktlig 
presentation av energiforskningsprogrammet, inkl. de i STU:s verksamhet 
integrerade delarna. 
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F 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 
utveckling 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

713754862 
778 700000 
830300000 

Reservation 324170 202 1 

' A\' STU uppbundna medd till anslagsmottagare 266 149 923. 

Under denna anslagsrubrik anvisas medel till teknisk forskning och 
utveckling. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 
under detta anslag (milj. kr.). 

1987/88 
Utfall 

Kostnader 
Program I 

Ny kunskap 331.7 

Program 2 
Ny teknik 336,8 

Program 3 
Nya produkter 133,5 

(Totalt STU) (802,0) 

lnformationsförsörj n ings-
verksamhet 12.4 
Mikroclektronikverksamhet 
Ofördelade medel 0,7 
SICOMI'·' 

Vcrksamhetsvolym/ 
Summa kostnader 815,I 

A\·går finansiering utöver anslag 

Atcrbetaladc projektmedt:I 31.1 
J;'.j utnyttjade projektmedel 30.9 
Ovrigt' 23.3 

Summa I' I 731,8 

' Inkl. integrerade energiforskningsinsatscr. 
·'Medel för Swedish Jnstitutc of Compositcs. 

1988/89 1989/90 
Budget Beräknar' 

STU Föredra-
m.11. gandc 

345,0 366.7 

327.0 356,0 

137.6 138,0 

(809.6) (860,7) (852.7) 

5.05 5.6 5.4 
4,95 10,l 10,05 
5. I 5,0 9.15 

10.0 

824,7 881,4 887,3 

29 30 32 
17 25 25 

778,7 826,4 830,3 

-'Utnyttjande av tidigare års överskott. Överföring frän departement och myndig
heter. 

Strrelsen för teknisk utveckling m. n. 
Riksdagen beslutade våren 1987 om ett treårigt program för STU:s stöd till 
teknisk forskning och utveckling under budgetåren 1987 /88- 1989/90. 

STU:s förslag för budgetåret 1989/90 innebär att detta treårsprogram 

fullföljs. Det innebär rörstärkta insatser främst på områdena informations
teknologi och verkstadsteknik. Fortsatta stora insatser görs inom bl. a. 
områdena massa- och pappersteknik, träteknik, transportteknik och inom 
STU:s del av det statliga cnergiforskningsprogrammet. 
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STU har intensifierat arbetet med att stimulera uppbyggnaden av inter
nationella FoU-kontakter med ökad tonvikt på europeiskt forskningssam
arbete. Detta arbete kommer att ytterligare utvecklas under budgetåret. 

STU:s stöd till forskningsprojekt med hög inomvetenskaplig kvalitet 
inom ramen för STU:s tekniska forskningsråd bibehålls på minst samma 
nivåjämfört med innevarande budgetår. 

Våren 1988 beslutades att inrätta Swedish lnstitute of Composites (SI
COMP) i Piteå (prop. 1987 /88: 86 bil. 8, NU 38. rskr. 348). Institutet är en 
stiftelse och har bildats enligt avtal mellan staten och ASEA Brown Boveri 
AB. Medel för SICOMP anvisas över anslaget F I. 

STU:s stöd till produktutveekling bibehålls under innevarande treårspe
riod på en hög nivå. I det programmet ingår ett fortsatt stöd till Svenska 
Uppfinnareföreningen. 

Under anslagsposten mikroelektronikverksamhet beräknas medel för 
avslutning av det nationella mikroelektronikprogrammet NMP-4. 

Inom STU :s program för energi forskning kommer satsningarna på 
skogsindustrins energiprodukter och effektivare elanvändning att ökas. 
Kopplingen mellan energi- och miljöteknisk FoU kommer att särskilt 
beaktas i STU:s programarbete. 

Under anslagsposten lnformationsförsörjningsverksamhet beräknas me
del för viss teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet via forsknings
rådsnämnden, bidrag till Tekniska nomenklaturcentralen, Tekniska litte
ratursällskapet samt Kungliga Biblioteket. 

Föredragandens övenäganden 

Teknisk forskning och utveckling är av grundläggande betydelse för indu
striell utveckling och förnyelse. Huvuddelen av statens stöd till sådan 
verksamhet kanaliseras genom STU. som härigenom utgör ett viktigt 
industripolitiskt instrument i det medellånga och längre tidsperspektivet. 

Genom riksdagens beslut våren 1987 (prop. 1986/87:80 bil. 10, NU 33, 
rskr. 292) har ett treårsprogram och en treårig medelsram för STU:s stöd 
till teknisk forskning och utveckling lagts fast för budgetåren 1987 /88-
1989/90. För den verksamhet som finansieras över anslaget F l. Styrelsen 
för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling har medelsbc
hovet beräknats till 2 325,8 milj. kr. för treårsperioden 1987 /88-1989/90. 
Av beloppet avser 726.8 milj. kr. föregående budgetår och 778,7 milj. kr. 
innevarande budgetår. För budgetåret 1989/90 har jag beräknat medelsbe
hovet till 830.3 milj. kr. I detta belopp ingår 10 milj. kr. för verksamheten 

vid SICOMP. 
Eftersom riktlinjerna för treårsprogrammet redovisades i propositionen 

om forskning (prop. 1986/87: 80) avser jag att nu endast kortfattat beröra 
vissa delar av programmet. I treårsprogrammet prioriterades särskilt in
formationsteknologi. ma'terialteknik, bioteknik. biomedicinsk teknik, 
miljövårdsteknik. verkstadsteknik och mikronik. Denna prioritering ligger 

fast. 
Jag vill här särskilt kommentera informationstl'knolot;iomrddi!t. Ett na

tionellt informationsteknologiskt program, IT-programmet. har i enlighet 
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med riksdagens beslut (prop. 1986/87: 74, NU 30, rskr. 271) startats den I 
juli 1987. Det består av insatser för grundläggande och målinriktad forsk
ning och av ett delprogram (IT 4) för industriell utveckling i samverkan 
mellan staten och industriföretag. Jag återkommer beträffande den indu
striella utvecklingsverksamhetcn under anslaget F 18. Industriell utveck
ling m. m. inom informationsteknologiområdct. Åtgärderna för att stärka 
den målinriktade forskningen inom informationstcknologiområdet (IT 3) 
består i en vidgad ram för STU:s stöd till forskningsprojckt så att det 
vetenskapliga kunnandet utvecklas i enlighet med behoven inom den 
teknisk-industriella utvecklingsverksamheten på området. Riksdagen har 
budgetåret 1987 /88 beviljat 11,5 milj. kr. för forskningsprojekt utöver vad 
STU hade budgeterat i sitt basförslag och för innevarande budgetår 30 
milj. kr. I enlighet med riksdagens beslut beträffande IT-programmet 
föreslår jag att STU:s basförslag utökas med 43 milj. kr. budgetåret 
1989/90. Ramprogrammen för kunskapsutveckling: "Digital kommunika
tion". "Datoriserad bildbehandling" och "Datavetenskap" som alla ingår 
i systemteknisk forskning, bedrivs enligt planerna. Satsningarna budget
året 1988/89 på dessa ramprogram uppgår till 45 milj. kr. Satsningarna på 
kollektiv forskning inom systemteknik beräknas uppgå till 16,8 milj. kr. 
budgetåret 1988/89. 

I treårsprogrammet som riksdagen lade fast våren 1987 har beräknats en 
kraftfull ökning av STU:s resurser för projekt som utförs i europeiskt 
samarbete, exempelvis inom ramen för EG:s FoU-program. EU REKA etc. 
STU bör därför särskilt beakta de möjligheter som nu öppnats för svensk 
medverkan i EG:s ramprogram för forskning och utveckling. STU har 
under innevarande år kraftigt ökat sina insatser för att främja planering 
och genomförande av FoU-verksamhet vid svenska institutioner och före
tag i projekt som genomförs i det europeiska samarbetet. STU har också 
strävat efter att under perioden ge Europa-frågorna en ökad tyngd genom 
att dels avsätta särskilda medel för deltagande inom EG:s forskningspro
gram dels successivt skapa utrymme inom pågående ramprogram för kun
skapsutveckling samt insatsområden för deltagande i europeiska FoU
projekt. Jag anser att STU här initierar mycket värdefullt ö.rbete. Jag 
återkommer senare under anslag F 7 till frågan om stöd för att främja 
europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. 

STU:s kompetens har under senare år i ökande omfattning utnyttjats för 
att genomföra olika regionala program och verksamheter. STU spelar 
således en viktig roll för t. ex. materialteknikprogrammet i Bergslagen, 
insatser i Uddevallaregionen och övriga insatser av regional tekniksprid
ningskaraktär. 

Från anslaget skall också bekostas långsiktig kunskapsuppbyggnad inom 
handikappområdet. Fördelningen av medel för detta ändamål skall enligt 
1987 års proposition om forskning samordnas av forskningsrådsnämnden. 

STU:s insatser inom programmet Ny kunskap görs dels i form av ram
program för kunskapsutveckling, dels i form av enskilt projektstöd, dels 
via STU:s tekniska forskningsrådsfunktion. 

För närvarande genomförs 25 ramprogram vid STU för en sammanlagd 
årsbudget av 164,8 milj. kr. STU bör även i fortsättningen sträva efter att 
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hålla hälften av resurserna under detta program fria utanför ramprogram
men för kunskapsutveckling för att kunna upprätthålla en tillräcklig grad 
av flexibilitet. 

Inom programmet Ny kunskap har jag även för budgetåret 1989/90 
beräknat en ram om minst 25 milj. kr. för STU:s tekniska forskningsråd 
(STUF). STUF är en viktig del av STU:s verksamhet och satsningar för 
förnyelse. STUF:s funktion inom STU är betydelsefull för att med enskilt 
projektstöd vidareutveckla unik svensk kompetens. vars kvalitet kan ska
pa intressanta industriella förutsättningar på lång sikt. 

Under programmet Ny kunskap planeras och stöds även STU:s interna
tionella kontaktvcrksamhet. Vidare inryms medel för STU:s biträde till 
departementet och myndigheter vid förhandlingar med främmande länder 
och internationella organisationer. 

De samlade större insatserna inom programmet Ny teknik sker i form av 
kollektiv forskning och insatsområden. Dessa programformer känneteck
nas av en bred samverkan med både industrin och olika FoU-genomföran
de organ. 

Jag har för budgetåret 1989/90 beräknat medel för en fortsättning av 
redan påbörjade insatsområden. Sammanlagt drivs insatsområdena på en 
15 % lägre nivå än tidigare. De frigjorda medlen används för deltagande i 
europeiska FoU-projekt. 

Programmet N.va produkter omfattar produktutvcckling, teknikupp
handling (TU), arbetstagarinitierade projekt (A TIP), småföretagsservicc 
och innovationsbefrämjandc åtgärder. 

Jag har för budgetåret 1989/90 beräknat medel för STU:s stöd till 
produktutveckling på en oförändrad nivåjämfört med innevarande år. 

STU har under ett antal år bedrivit verksamhet för att stimulera an
vändningen av teknikupphandling. STU:s insatser har främst tagit sikte på 
att göra möjligt för svensk industri att utveckla nya produkter och system. 
Detta sker genom att underlätta för offentliga användare att samordna 
anskaffning av produkter eller system som bättre svarar mot användarens 
behov och krav. Genom denna samordning uppnås erforderligt underlag 
för industriell tillämpning. STU har även ett ansvar för att allmänt främja 
teknikupphandling genom utbildning och information. 

Inom landstingssektorn stöds teknikupphandlingsprojekten av den av 
STU och landstingsförbundet bildade Landstingens Fond för Teknikupp
handling och Produktutveckling (LFTP). För närvarande pågår ca 30 
projekt där LFTP har engagerat sig. Dessutom pågår inom STU:s samver
kan med den kommunala sektorn ett 20-tal projekt med primärkommuner 
som avnämare. Erfarenheterna av verksamheten är god och det finns 
behov av fortsatta teknikupphandlingsinsatser från STU för att få fram 
nya produkter eller system som bättre svarar mot användarnas behov och 
krav. STU medverkar också vid teknikupphandling för att lösa problem 
fört. ex. en viss yrkesgrupp, äldre eller rörelsehandikappade. 

STU har till industridepartementet redovisat en utvärdering av stödfor
men arbetstagareinitierade projekt (ATIP). Stödformen har nu tillämpats i 
ca åtta år och tillkom efter ett initiativ från riksdagen. I utvärderingen 
konstateras att i förhållande till intentionerna i det riksdagsbeslut som 
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ligger till grund för A TIP har verksamheten i huvudsak givit förväntade 
resultat och effekter. 

Utmärkande för ATIP-vcrksamhetcn är den intensiva kontaktvcrksam
hcten med företagens anställda och ledning. Genom ATIP har skapats nya 
kontaktytor för STU. Enligt STU:s uppfattning finns därmed en möjlighet 
att vid sidan av informationen om ATIP få en mer allmän diskussion om 
företagens tekniska problem och möjligheter. 

rutvärderingen konstateras att om A TIP ses som ett medel för att dels ta 
fram nya produkter/ny teknik, dels utveckla problemlösning och produkt
utvcckling i näringslivet i en riktning som demokratiserar arbetsorganisa
tionen är nuvarande verksamhet och medclstilldelning i huvudsak lämp
lig. 

Mot bakgrund av den genomförda utvärderingen har jag beräknat medel 
för denna verksamhet på en oförändrad ambitionsnivå under budgetåret 
1989/90. 

Vad avser stödet till enskilda uppfinnare beslutade riksdagen våren 1987 
om en treårig försöksvcrksamhet vid Svenska Uppfinnarcföreningcn. 
Denna omfattar 
- uppbyggnad och vidmakthållande av ett nät av lokala och regionala 

rådgivare. 
- informationsservicc för lokala ide- och uppfinnareförcningar, 
- prqjekt som främjar samarbetet mellan uppfinnare/innovatörer och 

andra som arbetar för att uppfinningar skall tillgodogöras i samhället. 
Regeringen beslutade år 1987 om den närmare omfattningen och inrikt

ningen av försöksverksamhcten. 
För denna försöksverksamhet beräknar jag 3 milj. kr. under programmet 

Nya produkter för budgetåret 1989/90. 
Under budgetåret 1987 /88 tillsattes en arbetsgrupp för innovationsfrå

gor av STU på regeringens uppdrag. Gruppen har under innevarande 
budgetår tilldelats extra medel för att genomföra sitt uppdrag på en högre 
ambitionsnviå. En rapport till regeringen ska föreligga den I september 
1989. 

Chefen för utbildningsdcpartementet har tidigare i dag lämnat förslag 
till åtgärder inom området informationsförsörjning (bil. I 0). Jag har under 
anslagsposten lnformatiom:försörjning beräknat 5 365 000 kr. för de insat
ser som faller inom industridepartementets ansvarsområde. Dessa medel 
avser bl. a. stöd till forskning (2 milj. kr) att fördelas av forskningsråds
nämnden. Vidare beräknas medel för bidrag till Tekniska litteratursällska
pet, Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) och till samordning inom bib
lioteksområdet. De delar av TNC:s basverksamhet som tidigare finansi
erats av STU och byggforskningsrådet finansieras nu under denna anslags
post. Det ankommer på regeringen att besluta om den närmare fördelning
en av medlen. 

STU ansvarar vidare för stöd till tekniskt utvecklingsarbetc samt övriga 
frågor rörande informationsförsörjning som faller inom STU:s verksam
hetsområde. 

Under anslagsposten Mikroelektronikrerksamhet har medel beräknats 
för att fullfölja vissa tidigare beslutade projekt, huvudsakligen tillämp-
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ningsprojekt, inom delprogram 4. Industriell utveckling inom mikroelck
tronikprogrammet (prop. 1983/84: 8, NU 11. rskr. 130 och prop. 
1983/84: 135, NU 42, rskr. 379). På grund av programmets försenade start 
kommer det att behöva förlängas tidsmässigt med upp till två år. För 
budgetåret 1989/90 har jag beräknat medelsbehovet till 10 050 000 kr. 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för försvars- och kommuni
kationsdepartemcnten. 

För budgetåret 1988/89 har regeringen i likhet med tidigare budgetår av 
riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut som rör stöd till 
teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. vilka innebär 
åtaganden för flera budgetår. Även under budgetåret 1989/90 bör STU ha 
möjlighet att för delar av sin verksamhet göra ekonomiska åtaganden 
under en femårig planeringsperiod. Jag förordar därför att regeringen 
inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1989/90 få fatta 
beslut om stöd till niimnda ändamål som inberäknat löpande avtal och 
beslut, innebär åtaganden om högst 415 milj. kr. under budgetåret 
1990/91. högst 357 milj. kr under budgetåret 1991/92, högst 294 milj. kr. 
under budgetåret 1992/93 och högst 249 milj. kr. under budgetåret 
1°993194. Lämnas bemyndigande ankommer det på regeringen att meddela 
de närmare föreskrifter som behövs. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90, i enlighet 

med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomiska förpliktelser i 

samband med stöd till teknisk forskning och utvecklingsarbete 
m. m. som - inberäknat löpande avtal och beslut - innebär åtagan
den på högst 415 000 000 kr. under budgetåret 1990/91. högst 
357000000 kr. under budgetåret 1991/92, högst 294000000 kr. 
under budgetåret 1992/93 och högst 249 000000 kr. under budget
året 1993/94, 

2. till Styrelsen för teknisk llli>eckling: Teknisk forskning och ut-
1·eckling för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 
830 300000 kr. 

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader 

1987/88 Utgift 81161000 
1988/89 Anslag 80000000' 
1989/90 Förslag 82 963 000 
' Av angivet belopp har 532000 kr. inte ställts till STU:s disposition till följd av 
tillämpande! av en utgiftsram. 

Från anslaget bekostas styrelsens för teknisk utveckling (STU) förvalt
ning och medclsförvaltande verksamhet. Anslagsberäkningen framgår av 
sammanställningen. 
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Anslag 

l'lg(tier 
Förvalt ni ngskostnader 

(dlirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

/11ko111s1a 

Medel som tillförs anslaget 
fr:in anslaget XIV C6. 
Energi forskning 

Nct1outgift kr. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

1988/89 

79 379 000 
(52645000) 

8309000 

87688000 

snoooo 
79468000 

Beräknad ändring 1989/90 

+2916000 
(+3607000) 

+ 164000 

+ 3080000 

+ 415000 

+3495000 

STU beräknar att kostnaderna under anslaget skall uppgå till 86 956 000 
kr. för budgetåret 1989/90. STU har i sin anslagsframställning, i likhet 
med föregående år. föreslagit en förändring av detta anslags konstruktion 
för att bl. a. möjliggöra en mer långsiktig planering. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att för nästa budgetår medel för STU:s förvaltningskostnader 
beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en real minskning av utgifter
na om 2 %. Med tanke på den utökning av verksamheten som treårspro
grammet innebär bör utgiftsminskningen inte belasta lönedelcn av ansla
get. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
STU fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Jag är inte beredd att nu föreslå någon ny anslagsform för detta anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styre/.1·en för teknisk utreck/ing: Fön·a/tningskostnader för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 82 963 000 kr. 

F 3. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 
attacheverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

26400000 
26400000 
27995000 

Under detta anslag anvisas medel till Stiftelsen Sveriges teknisk-veten
skapliga attachcverksamhet, STATT. Denna är sedan 1981 en ofTentlig 
stiftelse med svenska staten och lngenjörsvetenskapsakademien som hu-
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vudmän. Verksamheten finansieras till ca 75 % av statsbidraget och till ca 
25 % av egna intäkter från uppdrag, publikationer och konferenser. 

STATT har som huvuduppgift att följa den tekniska utvecklingen inom 
olika industrinationer och att rapportera till svenska företag, myndigheter 
och forskningsorganisationer om denna utveckling. Attachcverksamheten 
har för närvarande kontor i Washington, Los Angeles, San Francisco, 
Tokyo, Peking, Moskva, Bonn, Paris. London, Bryssel och New Delhi. 
Under budgetåret 1988/89 öppnas på försök ett attachekontor i Milano. 
Den sammanlagda personalstyrkan utomlands uppgår till ca 65 p~rsoner. 
Verksamheten administreras från ett hemmakontor i Stockholm på tolv 
personer. 

Stiftelsen s,·eriges teknisk-vetenskapliga attacheverksamhet 

Stiftelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 föreslagit 
att 33 050000 kr. anvisas för verksamheten. Förslaget att öka anslaget 
innefattar dels en förstärkning av de fyra kontoren i Europa, dels ett antal 
analyser av för svenskt näringsliv intressanta länder, där det för närvaran
de inte finns några attachekontor. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Sverige är ett framstående industriland med avancerad forskning och 
utveckling. Alla områden kan dock inte täckas in genom egen forsknings
verksamhet. Det är därför enligt min mening viktigt att på ett initierat sätt 
följa och bevaka vår tekniska omvärld. STATT är ett bra instrument för 
detta. Forskare, tekniker och administratörer inom näringsliv och myndig
heter har genom attacheverksamheten utmärkta möjligheter att följa ut
vecklingen i olika industrinationer. 

Jag anser det emellertid inte motiverat att för närvarande utöka verk
samheten. Den bör enligt min mening snarare konsolideras på nuvarande 
nivå. 

Jag har för nästa budgetår berä~nat ett bidrag på 27 99 5 000 kr. för 
stiftelsens verksamhet. Jag har då i mitt förslag beaktat att tjänstebrcvsrät
ten föreslås slopad för ST ATT fr. o. m. l juli 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag !il! S°l(fie/sen Sreriges teknisk-1·e1rnskap/iga 

a1tad11!verksamlu.'l för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsan
slag på 27 995 000 kr. 
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F 4. Europeiskt rymdsamarbete, m. m. 

1987 /88 Utfall 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

229016357 
247000000 
276 323000 

De nu gällande riktlinjerna för industripolitiken på rymdområdet lades 
fast år 1986 (prop. 1985/86: 127, NU 21, rskr. 305). 

Statens delegation för rymdverksamhet (DFR) har i sin anslagsfram
ställning utgått från nämnda riktlinjer vad avser det europeiska rymdsam
arbetet. DFR har även hemställt att delegationens benämning ändras till 

svenska rymdstyrelsen. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1988/89 har jag räknat med att verksamheten skall bedri
vas inom den ram som beskrevs i prop. 1985/86: 127. Jag beräknar medels

behovct för anslaget i 1988 års prisnivå till 276 323 000 milj. kr. Av detta 
belopp anser jag att 4,5 milj. kr bör disponeras för myndighetsuppgifter. 

Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikläda staten 

ekonomiska förpliktelser inom rymd- och fjärranalysområdet med betal
ningar under kommande budgetår. Jag beräknar att regeringen vid utgång

en av budgetåret 1988/89 inom ramen för tidigare bemyndiganden, kom
mer att ha fattat beslut om projekt i en sådan omfattning att bemyndigan
deskulden vid budgetårets utgång uppgår till 1 790 milj. kr. Vid utgången 
av budgetåret 1989/90 beräknar jag att den utgående bemyndigandeskul
den kommer att uppgå till 1 536 milj. kr. Under budgetåret 1989/90 kan 
nya projekt komma att aktualiseras med betalningar under kommande 
budgetår inom en ram av 252 milj. kr. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstcbrevsrätten föreslås slopad för 
DFR fr. o. m. den l juli 1989. 

Jag anser det för närvarande inte motiverat att ändra delegationens 
benämning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda 

staten nya förpliktelser inom europeiskt rymdsamarbete på högst 
252000000 kr., 

2. till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 276 323 000 kr. 

6 Riksdag<'n 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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F 5. Bidrag till Tele-X-projektet 

1987 /88 Utfall 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

11 357000 
I 000 
I 000 

De nu gällande riktlinjerna för Tele-X-projektet lades fast genom beslut 
av statsmakterna år 1983 (prop. 1982/83: 168, NU 53, rskr. 390). 

Genom avtal med Norge (benämnt överenskommelse mellan Sverige 
och Norge om samarbete på telesatellitområdet) och Finland (benämnt 
överenskomelse mellan republiken Finlands regering och Konungariket 
Sveriges regering vid genomförande av Telcsatellitprojektet Tele-X) har 
Sverige gjort vissa betalningsåtaganden. 

Enligt nuvarande planer bedöms Tele-X kunna skjutas upp under våren 
1989. Utvecklingskostnaden för systemet ligger inom den planerade eko
nomiska ramen och om inte något oförutsett inträffar kommer projektet 
att kunna genomföras till den planerade kostnaden. På grund av försening
en av uppsändningen kommer vissa extra kostnader att uppstå men dessa 
ryms inom de ekonomiska reserver som finns inom projektet. 

Statens delegation för rymdverksamhet har i sin anslagsframställning 
föreslagit att ett formellt anslagsbelopp på I 000 kr. tas upp för att täcka 
eventuella ytterligare kostnader för Tele-X-projektet. 

Förhandlingar har inletts med de norska och finska regeringarna om att 
förändra nuvarande regeringsavtal. Utgångspunkt från svensk sida är att 
en ny driftsorganisation skall bildas samt att ett nytt bolag skapas för att 
marknadsföra systemets data/videotjänster i Sverige. Förhandlingarna be
räknas slutföras under januari 1989. 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 ett formellt belopp på I 000 kr. för 
eventuella ökade kostnader för Tele-X-projektet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Tl!fe-X-projektet för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 6. Nationell rymdverksamhet 

1987 /88 Utfall 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

42 252 428 
36 500000 
37813000 

Reservation 25 646 335 

Jag har under anslaget F 4. Europeiskt rymdsamarbete, m. m. redogjort 
för de av statsmakterna fastlagda ramarna som gäller för de industripolitis
ka insatserna på rymdområdet. 

Statens delegation för rymdverksamhet (DFR) har i sin anslagsfram
ställning följt dessa riktlinjer för den nationella rymdverksamheten. 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar för budgetåret 1989/90 medel för den nationella rymdverk
samheten i enlighet med de riktlinjer som lades fram i propositionen om 
riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet (prop. 1985/86: 127, NU 
21, rskr. 305). Jag förordar därför att anslaget förs upp med 37 813 000 kr. 

Jag beräknar att vid utgången av budgetåret 1987 /88 kommer den utgå
ende bemyndigandeskulden att uppgå till 10 milj. kr. Vid utgången av 
budgetåret 1988/89 beräknar jag att bemyndigandeskulden uppgår till 10 
milj. kr. 

Under budgetåret 1989/90 kan nya nationella rymdprojekt komma att 
aktualiseras med betalningar under kommande budgetår inom en ram av 
10 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda 

staten nya förpliktelser på det nationella rymdområdet på högst 
10000000 kr., 

2. till Nationell rymd1wksamhet för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
reservationsanslag på 3 7 813 000 kr. 

F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

621483 
1000000 
I 000000 

Reservation 895 993 

Under detta anslag anvisas medel för att främja forsknings-·oeh utveck
lingssamarbete inom ramen för det särskilda avtal som Sverige slutit med 
de Europeiska Gemenskaperna (EG) samt Eureka-samarbetet. 

Föredragandens överväganden 

EG:s ramprogram för forskning och utveckling har en budget på ca 40 
miljarder· kr. Det innevarande ramprogrammet omfattar åren 1987 -
1991. 60 % av insatserna i programmet syftar till att höja den europeiska 
industrins konkurrenskraft. Efter beslut i EG:s råd i september 1987 har 
större delen av Tam programmet öppnats för deltagande av företag .och 
institutioner från EFTA-länder som har ramavtal om FoU-samarbete·med 
EG. Sverige har ett sådant avtal sedan 1986. 

Inom de industriellt inriktade delarna av EG:s FoU-program kommer 
det att växa fram system och standarder som är avpassade för den kom
mande inre marknaden. Denna blir av vital betydelse för svensk industri, 
som således har ett stort intresse av att kunna delta i den europeiska 
teknologiutvecklingen och därmed skapa sig en position på den europeiska 
marknaden. 
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Jag bedömer det som väsentligt att svensk industri och svenska forsk
ningsinstitutioner ges möjlighet att delta i de industristrategiska program
men inom informationsteknologi, ny teknik för tillverkningsindustrin 
samt utveckling av avancerade material. 

Av regeringens finansplan framgår att särskilda resurser har avsatts för 
bl. a. svenskt deltagande i delar av EG:s forsknings- och utvecklingspro
gram. Jag avser därför att föreslå regeringen att återkomma till dessa 
frågor i vårens kompletteringsproposition. 

Jag vill också hänvisa till vad jag tidigare anfört under anslag F I. 
Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling om 
pågående satsningar på projekt inom ramen för EGs FoU-program. 

Sverige anslöt sig till deklarationen om Eureka år 1985. Eureka har fått 
en betydande projektvolym. I juni 1988 hade 214 samarbetsprojekt star
tats varav svenska företag deltar i 34. Det samlade värdet av Eureka
projekten uppgår till ca 30 miljarder kronor. 

Möjligheterna till europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete som 
erbjuds genom EG och Eureka bör utnyttjas. För att uppnå detta krävs ett 
avsevärt sonderings- och förberedelsearbete samt kontaktskapande aktivi
teter och resor. Jag beräknar medelsbehovet för sistnämnda verksamheter 
till I milj. kr. under budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiskt forsknings- och utl'ecklingssamarbete för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på I 000000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt (SP) är landets centrala myndighet för teknisk 
utvärdering, mätteknik och provning samt därmed förenad rådgivning, 
forskning och utveckling. 

SP utför undersökningar, provningar och tekniska utvärderingar av 
material, produkter och system, och därmed förenad verksamhet. 

SP bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområ
de, medverkar som teknisk rådgivare åt myndigheter och utredningar samt 
biträder med expertis i nationellt och internationellt standardiseringsarbe
te m. m. 

SP är kontrollmyndighet enligt förordningen ( 1987:423) om handel med 
ädelmetallarbeten samt meddelar föreskrifter om avgifter för registrering 
som avses i 11 §i lagen. 

Omräknat till helårstjänster var personalstyrkan vid provningsanstalten 
439 den 30 juni 1988. 

Vid provningsanstalten tillämpas programbudgetering med verksamhe
ten uppdelad i tre produktionsområden. 

Produktionsområde I, Teknisk utvärdering, omfattar uppdrag från nä
ringsliv, förvaltning och enskilda avseende mätning, provning, kontrollbe-
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siktning, beräkning m. m. I produktionsområdet ingår även riksprovplats
uppgifter samt riksmätplatsuppdrag från statens mät- och provråd. 

Produktionsområdc 2, Forskning och utveckling, omfattar den verksam
het som syftar till att utveckla teknisk kompetens, mät- och provningstek
nik inom områden som bedöms angelägna efter samråd med föreskrivande 
myndigheter och med olika standardiserings- och branschorgan m. m. 
Vidare omfattas den grundläggande verksamhet som syftar till att fortlö
pande upprätthålla provningsanstaltens kompetens inom teknisk utvärde
ring och som rådgivare till de föreskrivande myndigheterna i deras arbete. 

Produktionsområde 3, Rådgirning, omfattar det arbete som hänför sig 
till provningsanstalten som expertorgan inom provningens och mättekni
kens område, dvs. konsultinsatser och utredningar av teknisk natur åt 
regeringen eller föreskrivande myndigheter, utarbetande av remisser. del
tagande i nationellt eller internationellt standardiserings- och kommittear
bete m. m. 

SP:s verksamhet finansieras genom intäkter av uppdragsverksamhet åt 
näringsliv och förvaltning. forsknings- och utvecklingsprojekt åt forsk
ningsråd m. fl. samt genom anslag över statsbudgeten. Produktionsområde 
I skall i princip finansieras med uppdragsintäkter. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag: 
F 8. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet. 
F 9. Bidrag till statens provningsanstalt. 
F 10. Statens provningsanstalt: Utrustning. 
Anslag F 8 är ett förslagsanslag, som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamhe
ten. Som inkomst under anslaget redovisas uppdragsintäkter och ianspråk
tagna medel från anslag F 9. Medel som svarar mot avskrivning och 
förräntning av delar av utrustningskapitalet omförs innevarande budgetår 
till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Anslag F 9 är ett reservationsanslag över vilket statens bidrag utgår i 
första hand till produktionsområdena 2 och 3, men även till att täcka 
eventuellt underskott i uppdragsverksamhetcn. 

Anslag F 10 är ett reservationsanslag, som innevarande budgetår finan
sierar investeringar i utrustning. En ny modell för finansiering av SP:s 
investeringar föreslås. 

Anslag F 8 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong
mässiga likviditetsproblcm för uppdragsverksamheten och för att tillgodo
se behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstalten en rörlig kredit 
i riksgäldskontoret på 10 milj. kr. 

SP ingår bland de myndigheter som har fått särskilda direktiv för an
slagsframställningen för budgetåret 1989/90 avseende treårig budgetram. 
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F 8. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000 
I 000 
1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov
ningsverksamheten m. m. vid SP. 

Statens provningsanstalt 

SP har framgångsrikt etablerat och utvecklat sin verksamhet i Borås. 
Under denna tid har behoven av SP:s tjänster ökat kraftigt inom näringsliv 
och förvaltning, liksom i det internationella, speciellt det europeiska, 
samarbetet. 

Teknisk utvärdering. provnings- och mätteknik kommer in i alla skeden 
i utvecklingen av ny teknik och nya produkter. Material och system blir 
mer komplexa. Kraven blir mer sammansatta. Funktion, säkerhet och 
beständighet måste kunna verifieras. System för kvalitetssäkring införs. 
Internationell acceptans av svenska resultat och produkter erfordras. 

SP har genom sin unika kombination av specialisering och teknisk bredd 
goda möjligheter att tillgodose dessa behov. De viktigaste punkterna i 
treårsplaneringen gäller därför verksamhetens förnyelse, SP:s ställning och 
SP:s tillgänglighet. 

För att anpassa verksamheten till förändringarna i omvärlden krävs 
åtgärder vad gäller investeringar, forskning och utveckling samt personal
utveckling och rekrytering. 

Investeringsnivån beräknas till 16-17 milj. kr.lår under treårsperioden. 
En ny finansieringsmodell med statskapital föreslås för utrustningsinvcste
ringar i uppdragsverksamheten. FoU-inriktad utrustning föreslås finansi
erad genom anslag. För större nyinvesteringar förutses beslut i varje sär
skilt fall. 

FoU-verksamheten är basen i SP:s kompetensuppbyggnad och utveck
ling av mät- och provningsteknik. Anslaget föreslås bibehållet på realt 
oförändrad nivå. Därmed stärks även SP:s möjligheter att stödja myndig
heter och standardisering i Europa-samarbetet. Vidare förutsätts att vid 
särskilda statliga insatser, där teknisk utvärdering, provning och mättek
nik ingår, skall prövas om dessa tjänster kan erhållas från SP. 

Rekrytering och personalutveckling är av stor strategisk betydelse. SP 

kommer att arbeta vidare med utveckling av chefsskap och teknikerkar
riär. Häri ingår tidsbegränsat chefsskap liksom utvidgat samarbete med 

högskolorna. bl. a. genom ytterligare adjungerade professorer liksom for
mer för SP-professur enligt internationell modell. 

SP:s tillgänglighet påverkas i hög grad av kostnadsnivån och i viss 
utsträckning av den regionala placeringen. Dessa problem påverkar i förs
ta hand myndigheter, forskningsråd samt små och medelstora företag. 
Under planeringsperioden prövas att för teknikspridning till små och 
medelstora företag under en begränsad tid tillämpa ett system med lägre 
pris för inledande rådgivning. 
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SP har i sin anslagsframställning för budgetåret 1989/90 hemställt om 
ett realt oförändrat bi dragsanslag av 35 385 000 kr. SP har även redovisat 

ett huvudförslag. 
Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den verksam

het som omfattas av programbudgeteringen (I 000 kr.). 

1987/88 1988/89 1989/90 
Utfall Budget Beräknar 

Provnings- Föredra-
anstalten ganden 

Produktionsområde I 
Teknisk wriirdering 
Intäkter I 12991 I 15590 123 730 
Kostnader 78097 80540 86320 
Resultat 34894 35050 37410 

Produktionsområde 2 
Forskning och l//l'<'t'kling 
Intäkter 11 852 19450 20830 
Kostnader 20959 31095 32 705 
Resultat - 9107 -11645 -11875 

Produktionsområdc 3 
Radgirning 
Intäkter 868 1740 1450 
Kostnader 10356 9930 9 730 
Resultat - 9488 - 8190, - 8280 

Indirekta kostnader 
och intäkter 
Intäkter 4202 4940 4835 
Kostnader 52 797 55240 57 175 
Resultat -48595 -50300 -52340 

Total nettokostnad 32296 -35085 -35085 
Bidragsanslag 34969 35 385 I 35 385~ 38075 
Resultat före avsättningar 2 673 300 300~ 

Anm.: Intäkter och kostnader redovisade exkl. interndebiteringar. 
1 Enligt rcglcringsbrev. 
~Tillkommer pris- och löncomräkning. 

Föredragandens överväganden 

SP har redovisat en verksamhetsplanering för budgetåren 1989/90-
1991 /92. Den planerade verksamheten utgör en god grund för att förstärka 
den tekniska infrastrukturen. Det är av stor betydelse för svensk industris 
fortsatta utveckling och konkurrenskraft att ha tillgång till en kvalificerad 
nationell resurs på området prov- och mätteknik. Denna resurs utgör även 
en viktig förutsättning för den rådgivningsverksamhet SP bedriver åt 

statliga myndigheter och andra organ. 
FoU-verksamheten utgör basen i SP:s kompetensuppbyggnad och ut

veckling av mät- och provningsteknik. För att SP skall ha möjlighet att 
motsvara kraven att utgöra en kvalificerad nationell resurs på området är 
det angeläget att SP ges möjlighet att utveckla utvärderingsmetodik och 
kompetens. Jag har därför beräknat utökade resurser för SP:s FoU-verk
samhet. 

SP har vidare en viktig roll när det gäller medverkan i nationellt och 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 14 

87 



internationellt standardiserings- och kommittearbete samt när det gäller 
att lämna experthjälp till utredningar och myndigheter. De utökade resur
ser som jag har beräknat för SP:s verksamhet skall även möjliggöra för SP 
att vidga det internationella samarbetet, särskilt inom Europa. 

SP avser att under treårsperioden bedriva en försöksverksamhet med 
rabatterad inledande rådgivning till små och medelstora företag. Denna 
verksamhet kan komma att utgöra ett viktigt komplement till övriga 
insatser som görs för att stödja den regionala teknikspridningen. 

För budgetåret 1989/90 har jag med utgångspunkt i SP:s huvudförslag 
beräknat ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens provningsanstalt: Uppdragsl'erksamhet för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

F 9. Bidrag till statens provningsanstalt 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

34096 140 
35 605000 
38 075 000 

Reservation 6664 860 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 220000 kr. inte ställts till prov
ningsanstaltens disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Jag anser att SP:s förslag bör ligga till grund för inriktningen av verksam
heten under treårsperioden 1989/90-1991/92. Omfattningen av verksam
heten anges av den anslagsnivåjag nu ämnar föreslå. 

Som har framgått av min redogörelse under anslaget till uppdragsverk
samheten föreslår SP att bidragsanslaget skall uppgå till 35 385 000 kr. före 
pris- och löneomräkning. Jag beräknar en real ökning av anslaget med 1,2 
milj. kr. för att finansiera dels en utökad FoU-verksamhet. dels skapa 
förutsättningar för SP att vidga det internationella samarbetet inom mät
och provområdet. Jag beräknar bidragsanslaget till 38 075 000 kr. Detta är 
beräknat med utgångspunkt i en real minskning med 5 % för treårsperio
den 1989/90 - 1991/92. Minskningen uppgår till 1.66 % per år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens prorningsanstalt för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 38 075 000 kr. 
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F 10. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

10538212 
9 500000 
5000000 

Reservation 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till SP. 

Statens provningsanstalt 

7017010 

SP beräknar nivån för ersättningsinvesteringar och mindre nyinvestering
ar till 16-17 milj. kr. per år under treårsperioden. SP föreslår dels ett 
anslag på 5 milj. kr. per år för FoU-investeringar som direktavskrivs, dels 

en ny finansieringsmodell med statskapital (alternativ IV. RRV PM 
1980: 18) för utrustningsinvesteringar i uppdragsverksamheten. 

Föredragandens överväganden 

För en fortsatt gynnsam utveckling av verksamheten vid SP är det angelä
get att SP har möjlighet att göra nödvändiga investeringar. Verksamheten 
bör bedrivas så att utgifter för såväl FoU-investeringar som investeringar 

för uppdragsverksamheten kan finansieras inom ramen för SP:s ekonomi. 
Mot den bakgrunden föreslår jag att SP fortsättningsvis bör få finansiera 
sina investeringar med de avskrivnings- och överskottsmedel som verk
samheten genererar. Detta bör medföra ett incitament för SP att ytterliga
re effektivisera sin verksamhet. För att investeringsnivtm på detta sätt skall 
kunna hållas på den nödvändiga nivån 17 milj. kr. per år under treårspe
rioden krävs dock ett medclstillskott på 5 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 
Därefter bör utrustningsanslaget avskaffas. Större investeringar kommer 
normalt inte att kunna inrymmas inom denna ram. Finansieringen av 

dessa får beslutas i varje särskilt fall. Det bör ankomma på regeringen att 
besluta om de närmare föreskrifterna om hur SP:s investeringar skall 
finansieras. Riksdagens bemyndigande härtill bör inhämtas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om att försörjningen av kapi

tal till investeringar i statens provningsanstalt i fortsättningen skall 
ske med anlitande av driftmedel under självkonsolideringsansvar, 

2. till S1a1ens prol'flingsan.1·1a/1: Utrustning för budgetåret 1989/90 
anvisa ett rescrvationsanslag på 5 000000 kr. 

7 Riksdagen /988/89. Isaml. Nr /()0. Bi/aga 14 
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F 11. Statens mät- och provråd 

1987/88 Utgift 2734150 Reservation 5831524 1 

1988/89 Anslag 3 700000 
1989/90 Förslag 6 667 000 
1 5 034 705 kr. avser rådets egen verksamhet. 796 819 kr. avser anslag för riksmätplat
scrna varav 100000 kr. enligt rådet är disponibla. 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 12 000 kr. inte ställts till statens 

mät- och provråds disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Under detta anslag redovisas samtliga inkomster och utgifter vid statens 

mät- och provråd. Anslaget är uppbyggt av två poster varav den första är 

en tusenkronorspost för rådets egen verksamhet och den andra posten ett 

bidrag till verksamheten vid riksmätplatserna (jfr prop. 1979/80: I 00 bil. 
17 s. 281 f.). 

Statens mät- och provråd är sedan den I juli 1983 central förvaltnings

myndighet för teknisk kontroll och mätteknik. Rådet leds av en styrelse. 

Styrelsens ordförande är chef för myndigheten. Verksamheten är organi

serad i två enheter, mätcentrum och provcentrum, samt ett kansli. Vid 

myndigheten finns två nämnder, mätnämnden och provnämnden. Dessa 

• får inom sina fackområden fatta beslut i styrelsens ställe. 

Verksamheten finansieras dels med en avgift, för närvarande motsva

rande O. 75 % av riksprovplatsernas omsättning från obligatorisk kontroll. 

dels med avgifter från auktoriserade mät- och provplatser, dels med övriga 

uppdragsintäkter. 

Utgifter och inkomster i rådets egen verksamhet framgår av följande 

sammanställning. 

U1g!fier 

Myndighctsverksamhet 
(därav lönekostnader) 

lJ ppdragsvcrksamhct 
Resultat 

Summa 

lnkomsler 
Avgifter från riksprovplatserna 
U ppd ragsi ntäktcr 
Övriga intäkter 
Anslag 

Summa 

1 Enligt regleringsbrev. 

Statens mät- och provråd 

1988/89 

7009000 
(3800000) 1 

5148000 
-354000 

12511000 

7060000 
3 350000 
2100000 
I 000 

12 511000 

Statens mät- och provråd beräknar behovet av medel till myndighetsupp

gifter för budgetåret 1989/90 till 7 513 000 kr. 

Medel för verksamheten vid riksmätplatserna anvisas över en särskild 

anslagspost under detta anslag. För innevarande budgetår uppgår anslags
posten ti Il 3 699 000 kr. 
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Rådet har i anslagsframställningen anmält behov av ökade årliga medel 
för riksmätplatsverksamheten. Rådet beräknar det totala behovet till 
7 430000 kr. varav ca 4,6 milj. kr. avser driftskostnader och ca 2,8 milj. kr. 
avser finansiering av anskaffning av utrustning till riksmätplatserna. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för mät- och provrädets myndighetsverk
·samhet beräknas med utgångspunkt i rådets förslag. I prop. 1988/89: 60 
om kontroll genom teknisk provning och om mätning föreslås att mät- och 
provrådet omorganiseras från nämndmyndighet till en myndighet av 
verkstyp ledd av en generaldirektör och med en lekmannastyrelse. Jag har 
beräknat medel för en generaldirektörstjänst. Jag beräknar kostnaderna 
för rådets myndighetsverksamhet till 7 778 000 kr. 

Verksamheten finansieras med ett bidrag från riksprovplatserna, för 
innevarande budgetår 0,75% av riksprovplatsernas omsättning från obli
gatorisk kontroll. Procentsatsen fastställs av regeringen. Under detta an
slag bör medel för myndighetsverksamheten vid rådet således endast anvi
sas som en formell anslagspost på 1 000 kr. 

Riksmätplatsernas verksamhet finansieras genom bidragsanslaget. ka
libreringsintäkter hos riksmätplatserna samt genom riksmätplatsernas 
egna bidrag. Storleken av riksmätplatsernas egna bidrag utgör skillnaden 
mellan å ena sidan kostnaderna för verksamheten och å andra sidan 
bidragsanslaget samt kalibreringsintäkterna. 

Tidigare har konstaterats att det finns anledning att närmare klarlägga 
den tillämpade finansieringsmodellens bärkraft. Regeringen uppdrog där
för åt riksrevisionsverket att göra en översyn av taxor och avgifter i svensk 
mätplatsorganisation. Riksrevisionsverket redovisade sitt uppdrag i rap
porten Översyn av taxor och avgifter i svensk mätplatsorganisation. Ver
ket konstaterar bl. a. att riksmätplatsernas investeringsbehov inte kan täc
kas av höjda kalibreringstaxor. 

Jag anser att riksmätplatserna är en viktig nationell resurs, som är av 
betydelse för industri, handel och konsumenter. Den resursen behöver 
förstärkas väsentligt. Medelsbchovet för bidrag till verksamheten vid riks
mätplatserna beräknar jag därför till 6 666 000 kr. vilket innebär en ökning 
med 2 96 7 000 kr. Härmed bör förbättrade förutsättningar skapas för riks
mätplatserna för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens mät- och prol'råd för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 6 66 7 000 kr. 
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F 12. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

3200952 
2 350000 
3066000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för Sveriges bidrag till 
Internationella byrån för mått och vikt (BIPM). Internationella 
organisationen för legal metrologi (OIM L) samt sedan budgetåret 1987 /88 
Organisationen för intellektuell äganderätt, internationella byrån 
(WIPO/BIRPJ). 

Statens mät- och provråd beräknar medelsbehovet till BIPM och OIML 
för nästa budgetår till 660000 kr. 

Jag ansluter mig till rådets beräkning. 
Jag beräknar medelsbehovet för bidrag till WIPO/BIRPI under nästa 

budgetår till 2 406 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till \'is.sa intcnwtionella organisationer för budget

året 1989/90 an visa ett förslagsanslag på 3 066 000 kr. 

F 13. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakaåemien 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

4808000 
5 950000 
6180000 

lngenjörsvctcnskapsakademicn (IVA) är ett samfund av invalda ledamö
ter som är verksamma inom teknik, vetenskap, industriell produktion och 
ekonomi. IVA:s huvuduppgift är. såsom det uttrycks i dess stadgar, att till 
samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap och näringsliv. Verksamheten 
inriktas på att följa, analysera och informera om den tekniska och industri
ellt-ekonomiska utvecklingen samt att skapa och initiera samverkan inom 
och mellan olika teknikområden. Bidraget, som i sin nuvarande form 
lämnats sedan budgetåret 1968/69 Ufr prop. 1968:68 s. 57, SU 131, rskr. 
304), utgör statens stöd till IVA:s grundläggande verksamhet. Denna om
fattar IVA:s ledningsfunktion. kontakt- och rådgivningsvcrksamhet och 
bibliotek, delar av IVA:s utrednings- och framtidsstudievcrksamhet, IVA:s 

utlandssckretariat samt den utlandsorienteradc kontakt- och informa
tionsverksamhctcn. 

lngcnjörswtenskapsakademien 

För budgetåret 1989/90 har !VA begärt en uppräkning av bidraget med 

2 000 000 kr. för att möjliggöra ökade insatser inom områdena informa
tionsteknologi. ekonomi och miljö samt att genomföra studier inom temat 
"'Anpassning och förnyelse för 1990-talet''. 
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1'"öredragandens överväganden 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag en höjning av statsbidraget med 
230000 kr., vilket motsvarar en generell prisomräkning. Det innebär att 

anslaget bör föras upp med 6 180000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till lnge11jör.1·1·etenskapsakademin1 för budgetåret 

1989/90 anvisa ett anslag på 6 180000 kr. 

F 14. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

15253000 
15 800000 
20530000 

För svensk nationell standardisering och för medverkan i internationell 

och regional standardisering svarar ett antal svenska standardiseringsor

gan med SIS-Standardiseringskommissioncn i Sverige som centralorgan. 

Kommissionen utarbetar och fastställer svensk standard samt verkar för 

att denna används inom såväl offentlig verksamhet som i näringslivet. 

Standardiseringsverksamhcten finansieras genom försäljningsintäkter, 
kontantbidrag från näringslivet, statsbidrag samt ersättning från statliga 

myndigheter m. fl. Sedan budgetåret 1982/83 motsvarar statsbidraget för 
visst budgetår 60% av näringslivets kontantbidrag närmast föregående 

budgetår Ufr prop. 1982/83: 100 bil 14 s. 244. NU 39. rskr. 373). 
Näringslivets kontantinsatser till SIS och dess fackorgan under budget

året 1988/89 har budgeterats till 31483000 kr., vilket motsvarar ett stats

bidrag till verksamheten för budgetåret 1988/89 med 60% av detta belopp, 
18 889 800 kr. 

Vid beräkning av statsbidraget för budgetåret 1989/90 skall hänsyn 
också tas till det verkliga utfallet av näringslivsbidragen under budgetåret 

1987 /88 jämfört med de för budgetåret 1988/89 preliminärt beräknade 
bidragen från näringslivet. 

Näringslivets bidrag uppgick budgetåret 1987 /88 till 29 306 867 kr., vil
ket är 2 73 7 86 7 kr. mer än det budgeterade 26 5 7 4 000 kr. Det i prop. 
1987 /88: I 00 bil. 14 preliminärt beräknade statsbidraget är, avrundat 

1639 700 kr. (dvs. 60% av 2 737 867 kr.) mindre än det belopp näringsli

vets bidrag ger underlag för. 

SIS föreslår mot denna bakgrund att bidraget för budgetåret 1989/90 

skall uppgå till (18889800 + 1639700=) 20530000kr. 

Vidare föreslår SIS att ytterligare 500000 kr. anvisas för centrala sam

ordningsuppgifter för det europeiska harmoniseringsarbetet samt 400000 

kr. för bilateralt exportfrämjande samarbete med de sovjetiska och kine

siska standardiseringsorganen. 

Totalt yrkar SIS ett anslag för budgetåret 1989/90 på 21 430000 kr. 
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Föredragandens öl·erväganden 

Jag har med stöd av regeringens bemyndigande tillkallat en särskild utre
dare för vissa frågor i anslutning till standardiseringsverksamheten i Sveri
ge (<lir. 1988: 56). Utredaren skall göra en bedömning av statens och andra 
intressenters roll i standardiseringsverksamheten och certifieringsverk
samheten samt föreslå lämpliga former för statens och de andra intressen
ternas medverkan och för statens stöd till standardiseringsverksamheten. 
Utredningen görs mot bakgrund av 
- standardiseringens betydelse för den industriella produktionen, den 

tekniska utvecklingen. användningen och avsättningen av industrins 
produkter. 

- standardiseringens ökade betydelse för statsmakternas regelskapande 
verksamhet till skydd för liv. hälsa, miljö och egendom samt 

- arbetet med att åstadkomma ett gemensamt europeiskt ekonomiskt 
samarbetsområde som omfattar samtliga EFT A- och EG-länder. 
Utredarens förslag skall redovisas senast den 31 maj 1989. 
För budgetåret 1989/90 beräknar jag bidragsanslaget till 20 530000 kr. i 

enlighet med de tillämpade principerna för bidraget till SIS. I detta belopp 
ingår en reglering i efterhand av bidraget för budgetåret 1987 /88. En 
motsvarande justering kan bli aktuell även för det nu föreslagna bidraget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 

1989/90 anvisa ett anslag på 20 530000 kr. 

Patent- och registrcringsverket 

Patent- och registreringsverket (PRV) handlägger ärenden angående pa
tent. varumärken. mönster. utgivningsbevis för periodisk skrift. namn och 
kommunala vapen samt ärenden angående aktiebolag. 

Patentbesvärsrätten avskiljdes den 1 juli 1987 från PRV och blev en 
egen myndighet. Mot kostnadsersättning ger PRV patentbesvärsrätten 
service i bl. a. löne-, personal- och ekonomiadministrativa frågor. Den 1 
juli 1988 uppgick personalstyrkan vid patentverket till 631.5 årsarbetskraf

ter. 
Vid PRV tillämpas programbudgetering. Verksamheten delas upp i 

följande huvudprogram: 

I. Patentärenden 
2. Varumärkes- och mönsterärenden 

3. Namnärenden 
4. Uppdragsverksamhet inom patent-. varumärkes- och mönstcrområ

dena 
5. Bolagsärenden 
6. Uppdragsvcrksamhet inom bolagsområdet 
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Kostnaderna för PRV:s verksamhet täcks av de avgifter som dess kun
der erlägger. Ersättning för utförda uppdrag under programmen för upp
dragsverksamhet tas ut enligt de priser som verket fastställer. Avgifterna 
för myndighetsuppgifter under övriga program fastställs i huvudsak av 
regeringen. 

Medel för programmen I, 2. 3 och 4 anvisas över förslagsanslaget F 15. 
Patent- och rcgistreringsvcrket: Immaterialrätt m. m. Programmen redovi
sas förslagsvis över fyra anslagsposter med vardera ett formellt belopp på 
1000 kr. Under posterna redovisas kostnader och intäkter för resp. pro
gram. Anslagsposterna får inte belastas. 

Medel för programmen 5 och 6 anvisas över förslagsanslaget F 16. 
Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden. Programmen redovisas 
förslagsvis över två anslagsposter med vardera ett formellt anslag på I 000 
kr. Anslagsposterna får inte belastas. 

För att lösa tillfälliga likviditetsproblem samt för att tillgodose behovet 
av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 3 
milj. kr. 

F 15. Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2628000 
4000 
4000 

Under detta anslag redovisas kostnader och intäkter för verksamheten 
under programmen Patentärenden, Varumärkes- och mönsterärenden, 
Namnärenden samt Uppdragsverksamhet inom patent-, varumärkes- och 
mönsterområdena. Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt 
över verksamheten. 
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Program I 
Patentärenden 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program:! 

Varumärkes- och 
mönstedrenden 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program 3 
Namnärenden 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program ..f 
Uppdrag 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

l'rogra 111 1 - ..f 
Summa intäkter 
Summa kostnader 
Resultat 

l 987/88 
Utfall 

101443 
95 225 

6218 

19 276 
18 382 

894 

2246 
2628 

- 382 

12 382 
l 3 341 
- 959 

136 3:17 
129 576 

5 771 

Patent- och registreringsverket 

l 988/89 l 989/90 
Beräknar 

Patentverket 

113 542 118140 
106674 111809 

6 868 6 331 

21305 21 735 
18687 20535 
2618 1200 

2472 2 515 
3049 3 212 

- 579 - 707 

18630 20020 
18272 19888 

358 132 

255 949 162410 
144682 155 454 

9 265 6965 

PRV understryker i sin anslagsframställning att verket är helt avgiftsfinan
sierat och följaktligen inte nettobelastar statsbudgeten. 

De olika verksamhetsprogrammen är till alla delar efterfrågestyrda. I 
väsentlig mån måste därför kundkraven ligga till grund för målsättningar
na i fråga om effektivitet, kvalitet och kvantitet i verkets produktion. 

Verkets hemställan omfattar medelsyrkanden endast för ett budgetår 
( 1989/90). Med hänsyn till att anslagsframställningen utarbetats innan 
regeringen tagit ställning till verkets framställning angående en ny finan

sicringsmodell för programmet Bolagsärenden, finner verket att särskilda 

skäl finns att inte fastställa resursramar för mer än ett budgetår. Verket 

anser emellertid att det underlag som redovisas i anslagsframställningen 

kan ligga till grund för en preliminär bedömning av resursbehovet också 

under budgetåren 1990/91 och 1991 /92. 

Föredragandens överväganden 

Verksamheten vid PR V är helt avgiftsfinansierad och avgifterna täcker 

kostnaderna. Alla vcrksamhetsgrenar ger överskott utom programmet 

Namnärenden. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett formellt 
belopp på 4000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt 111. 111. för 

budgetåret 1989/90 an visa ett förslagsanslag pil 4 000 kr. 

F 16. Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

50598000 
2000 
2000 

Under detta anslag anvisas medel för verksamheten under PRV:s pro
gram Bolagsärenden samt Uppdragsverksamhet inom bolagsområdet. Föl
jande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten. 

1987/88 1988/89 1989/90 
Utfall Beräknar 

Patentverket 

Program 5 

Bolagsärenden 
Intäkter 82 519 86000 91500 
Kostnader 50598 60379 67 218 
Resultat 29 761 23266 21 777 

Program 6 

Uppdrag 
Intäkter 17925 20275 22 525 
Kostnader 17 546 20131 22346 
Resultat 379 144 179 

Program 5 - 6 
Summa intäkter 100444 106 275 114025 
Summa kostnader 68144 80510 89 564 
Resultat 30140 23410 21 956 

Föredragandens överväganden 

Verksamheten vid PRV är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna som verket 
tar ut vid bolagsavdelningen täcker kostnaderna väl. 

Mot bakgrund av detta förordar jag att programmet Bolagsärenden 
redovisas under en anslagspost på I 000 kr. Jag förordar vidare att pro
grammet Uppdragsverksamhet inom bolagsområdet redovisas under en 
anslagspost på I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Patent- och regi.1·1rering.m.'rket: Bolagsärenden för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 000 kr. 
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F I 7. Patentbesvärsrätten 

198 7 /88 Utfall 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6805000 
6 760000 
8442000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 55 800 kr. inte ställts till patent
bcsvärsrättens disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Patentbesvärsrätten är en självständig förvaltningsdomstol och utgör 
sedan den I juli 1987 en egen myndighet. Verksamheten regleras genom 
lagen ( 1977: 729) om patcntbesvärsrätten. 

Patentbesvärsrättcn prövar som förvaltningsdomstol överklaganden av 
beslut av patent- och registrcringsverket enligt vad som föreskrivs i patent
lagen (196 7: 837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser, samt i 
mönsterskyddslagcn, varumärkeslagcn, namnlagen och lagen med vissa 
bestämmelser på tryckfrihetens område. 

Den I juli 1988 uppgick personalstyrkan vid patcntbcsvärsrätten till 19 
årsarbetskraftcr. Patent- och registrcringsverket skall mot kostnadsersätt
ning ge patcntbesvärsrätten erforderlig administrativ service vad gäller 
bl. a. löne-. pesona!- och ekonomiadministrativa frågor. 

Patentbesvärsrätten 

Patentbesvärsrättcn föreslår att resursramarna fastläggs för hela budgetpe
rioden 1989/90 - 1991/92 och att resurserna därvid minskas med 5 % 

under treårsperioden. 
Patentbesvärsrättcn yrkar i sin anslagsframställning på tilldelning av 

medel, så att rättens faktiska kostnader för löner, lokaler etc. kan täckas. I 
fråga om lönekostnader innebär förslaget endast ett tillrättaläggande av 
den bristande kostnadstäckning som blivit följden av att lönemedlen i 
reglcringsbrevet för budgetåret 1987 /88 knutits till ett felaktigt kostnadslä
ge. 

Patentbcsvärsrätten begär vidare att ett engångsbelopp med högst 
130000 kr. anvisas för inköp av datorutrustning. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att för nästa budgetår medel för patentbesvärsrättcns förvalt
ningskostnader beräknas enligt ett huvudförslag, där det felaktiga löne
kostnadslägct korrigerats. Jag har också i mitt förslag beaktat att tjänste
brevsrätten föreslås slopad för patentbesvärsrättcn fr. o. m. den I juli 1989. 
Jag föreslår vidare en real minskning av utgifterna med 1,5 % till 8 442 000 
kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Patentbesl'ärsrätten för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 8 442 000 kr. 
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F 18. Industriell utveckling m. m. inom 
informationsteknologiområdet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

30000000 
30000000 
30000000 

Under anslaget anvisas en del av den statliga finansieringen av industri
ell utveckling inom det nationella informationsteknologiprogrammet (IT 
4 ). Övrig statlig finansiering sker över försvarshuvudtiteln och från te

leverket. Den sammanlagda ramen för de statliga bidragen till programmet 
under budgetåren 1987 /88-1989/90 angavs i propositionen ( 1986/87: 74) 
om näringspolitik inför 1990-talct till 495 milj. kr. Inom denna gemensam

ma statliga ram och enligt en gemensam, samlad verksamhetsplan initieras 
industriella utvecklingsprojekt i vilka den statliga insatsen får uppgå till 
högst halva projektkostnaden. 

Riksdagen medgav genom beslut år 1987 beträffande anslaget Industriell 
utveckling m. m. inom informationsteknologiområdet för budgetåret 
1987/88 (prop. 1986/87:74, NU 30, rskr. 271) att 60000000 kr.. utöver 
under budgetåret 1987 /88 från anslaget ej disponerade medel, får använ
das under budgetåren 1988/89 och 1989/90 till industriell utveckling m. m. 
inom informationsteknologiområdet. 

Regeringen har ingått ett ramavtal med fem industriföretag om former

na för att genomföra utvecklingsprogrammet. För att planera, leda, låta 
genomföra och följa upp verksamheten har en delegation för industriell 
utveckling inom informationsteknologiområdet inrättats med represen
tanter för myndigheter och industri. Två referensgrupper till delegationen 
har tillsatts med uppgift att vidga kontakterna mellan å ena sidan utveck
lingsprogrammet och å andra sidan bransch- eller intresseorganisationer 
m. m. resp. användarintressen på informationsteknologiområdet. 

Delegationen skall i mars månad varje år under programmet offentliggö
ra en redovisning av verksamheten inom programmet, omfattande bl. a. 
den strategiska plan för programmet. på vilken delegationen skall grunda 
sin verksamhet. En sådan verksamhetsplan överlämnades till regeringen i 
mars 1988. Planen skall revideras inför den årliga rapporteringen. Jag 
fäster stort avseende vid de bedömningar som delegationen redovisar av 
förutsättningarna för utvecklingen av den informationsteknologiska kom
_petensen inom landet och som bygger på delegationens sakkunskap såväl 
från den statliga sidan som från näringslivet. 

Delegationen skall vidare föranstalta om en oberoende utvärdering av 
IT 4 och dess genomförande. Enligt delegationens riktlinjer hör inriktning
en av den strategiska verksamhetsplanen till det som skall granskas. 

Av de sammanlagda planerade statliga resurstillskotten till IT 4 har för 
närvarande något över hälften avsatts för utvecklingsprojektavtal mellan 
staten och industriföretag. Sammanlagt deltar ca 40 intressentföretag i 

projekten. Inom ramen för projekten deltar vidare bl. a. 11 forskningsinsti
tut eller högskolor samt ytterligare ca 35 företag. 
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Budgetåret 1989/90 är det sista under vilket statliga medel enligt det 
nämnda riksdagsbeslutet och ramavtalet skall ställas till IT 4:s förfogande. 
Anslaget bör därför under budgetåret uppgå till 30 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lnd11stri1dl ut1'1!Ckli11g m. 111. inom i1{fim11ationsteknologiom

rådet för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 

30000000 kr. 

Återtagande av garanti för lån m. m. till AB Statens 
Anläggningsprovning 

Vid bildandet av AB Statens Anläggningsprovning (prop. 1975:49, NU 20, 
rskr. 198) uppdrog riksdagen åt fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda 
staten garanti för bolagets lån och förbindelser med sammanlagt högst 
30000000 kr.jämte ränta. 

Enligt riktlinjer som har angivits av regeringen (prop. 1986/87: 100 bil. 1 

s. 47) skall även äldre garantier vara avgiftsbelagda. 
AB Statens Anläggningsprovning har i skrivelse till industridepartemen

tet förklarat att bolaget inte längre har behov av kreditgarantin. 
Jag anser mot bakgrund av vad jag anfört att den nämnda garantin bör 

återtas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att återta statens garanti för AB Statens Anläggningsprovnings lån 

och förbindelser. 
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Norrbottens Järnverk AB 

Rokslut 
för år 1986 

Balansräkning 

li'/f.~a11gar 

Omsät tningstillgimgar 
Kassa och hank 114.8 
Kortfristiga placeringar 
Fordran hos staten 450.0 
Summa tillgångar 

Skuldl'r 
Kortfristiga skuldn 
Skulder till levcrantörrr 0.2 
Skatteskuld 3.0 
Upplupna kostnader och förut-

betalda intäkter 
Övriga kortfristiga skulder _Q,Q 

l.å11g.fi-i.1tiga skulder 
Övriga l(lngfristiga skulder 
Eg.::1 kapital 
Rundel eget kapital 
Aktiekapital 4 500000 aktier 
il nom 100 kr. 450.0 
Reservfond 48.0 

Fri11 cgt"t ka11iwl 
Balans..:rad vinst 11.l 
Arets vinst 52,5 
Summa skulder och eget kapital 

564.8 
564,8 

3.2 

0,0 

498.0 

63,6 
564,8 

Bokslut 

Bilaga 14. 1 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 14 

för år 1987 

61.2 
50.0 

450.0 561.2 
561,2 

0.0 
0.1 

0.2 
0,3 

450.0 
55.0 505,0 

6,6 
49.3 55.9 

561,2 
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Sid. Register Prop. 1988/89: 100 
I Öwrsikt Bil. 14 
4 Inledning 

13 A I ndustridepartemcntet m. m. 
13 I I nd ust ridepartemcntct 27 788 000 
14 2 I ndustrir:'ld/i ndustriattache 930000 
14 3 Utredningar m. m. 7 300000 
15 4 Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling 6200000 

42 218000 

16 B Industri m. m. 
Statens industriverk: 

17 Förvaltn ingskostnader 64 740000 
18 2 Utredningsverksamhet 5000000 
19 3 Sprängämnesinspektioncn I 000 
20 4 Atgärder för att främja industridesign 5000000 
20 5 Främjande av hemslöjden 7 526000 
23 6 Stöd till turism och rekreation 115 950000 
27 7 Branschfrämjande åtgärder 17000000 
30 8 Småföretagsutveckling 182 500000 
31 9 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m. 10000000 
32 IO Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin 85000000 

492717000 

41 c Exportkrediter m. m. 
41 1 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB 

Svensk Exportkredit 60000000 
43 2 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende ex-

port av fartyg m. m. 50000000 
43 3 Ersättning för extra kostnader fiir förmånlig kreditgivning 

till u-ländcr 100000000 
44 4 Kostnadcr för viss kreditgivning hos Sveriges Investerings-

bank :\B l 000000 

211000000 

45 D :Vlincralförsörjning m. m. 
Sveriges geologiska undersökning: 

45 I Gcologisk kartering m. m. 79149000 
49 2 Utrustning 35513000 
50 3 Bergsstaten 3 577000 

Statens gruvegendom: 
52 4 Prospektering m. m. 46492000 
53 5 Egendomsförvaltning m. m. 6070000 
54 6 Drlegationen för samordning av havsresursverksamheten 1660000 

172461000 

59 E Statsägda företag m. m. 
63 I Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt 

Stål AB 30061000 
64 2 Ränta på statens skuld till Norrbotiens Järnverk AB I 000 
65 3 Räntestöd m. m. till varvsindustrin 200000000 
69 4 Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk 

varvsindustri och beställare av fartyg 30000000 

260062000 

72 F Teknisk uh'eckling m. m. 
Styrelsen för teknisk ut veckling: 

73 Teknisk forskning och utveckling 830300000 
78 2 F örva 1 tn i ngskost nader 82 963000 
79 3 Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga atta-

chcverksamhet 27995000 
81 4 Europeiskt rymdsamarbete. m. m. 276 323000 
81 5 Bidrag till Tele-X-projcktet 1000 102 82 6 Nationell rymdvcrksamhct 37813000 



83 7 
86 8 
88 9 
89 10 
90 Il 
92 12 
92 13 
93 14 

95 15 
97 16 
98 17 
99 18 

Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbcte 
Statens provningsanstalt: l ippdragsvcrksamhct 
Bidrag till statrns provningsanstalt 
Statens provningsanstalt: Utrustning 
Statens mät- och provräd 
Bidrag till vissa internationella organisationer 
Bidrag till lngcnjörsvctenskapsakackmicn 
Bidrag till Stanctarctiscringskommissioncn 
Pat<:nt- och registreringsvcrkct: 

l111matcrialriitt 111. 111. 
Bolagsärenden 

Patent bcsvärsrät ten 
Industriell utveckling m. m. inom informationsteknologi
omr!lckt 

1000000 
1000 

38075000 
5 000000 
6667000 
3066000 
6180000 

20530000 

4000 
2000 

8442000 

30000000 

1374362000 

Totalt för industridepartementet 2 552 820 000 

56 Programmet för havsindustriell kompetensutveckling 
100 .Återtagande av garanti får län 111. m. till AB Statens Anliigg

ningsprorning 
101 Bilaga 14. l Norrbottens Järnverk AB. Balansräkning 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 
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Bilaga 1 S--till budgetpropositionen 1989 

Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) 

Översikt 

Civildepartementets verksamhet omfattar fr. o. m. den l januari 1989 
allmänna frågor om den statliga förvaltningen, formerna för styrning och 
organisation av statlig verksamhet liksom formerna för myndigheternas 
anslagsframställning och resultatredovisning, statlig rationalisering och re
vision. budgetutveckling, statistik, datafrågor, statlig löne- och personalpo
litik, polisväsendet samt pris-, konkurrens- och konsumentfrågor. På det 
regionala och lokala området avser verksamheten länsstyrelserna och polis
myndigheterna samt frågor som rör kommunerna, landstingen och kommu
nalförbunden. Vidare handläggs inom departementet frågor rörande sven
ska kyrkan och andra trossamfund, folkrörelserna och kooperationen. ung
domsverksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
samhällsinformation. Verksamheten omfattar även de kungliga hov- och 
slottsstaterna (se bil. 3 till budgetpropositionen). Till departementet hör 
också regeringskansliets förvaltningskontor och revisionskontoret vid rege
ringskansliet. 

Statsrådet Johansson är departementschef och svarar inom regeringen 
för ärenden om statlig rationalisering och revision. statistik. datafrågor, 
allmänna frågorom statlig förvaltning, statens personalpolitik, statliga löner 
och pensioner, kommunerna, länsförvaltningen, polisväsendet samt pris
och konkurrensförhållanden. 

Statsrådet Wallström svarar för ärenden om jämställdhetspolitik, kon
sumentpolitik, svenska kyrkan samt ungdoms- och folkrörelsefrågor. 

Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

Utgifterna under civildepartementets huvudtitel under budgetåret 
1989/90 har beräknats till 13 420.3 milj. kr. Det innebär en ökning med 
1073.6 milj. kr. jämfört med 1988/89. Ökningen beror främst på att till 
civildepartementet överförs frågor rörande polisväsendet från justitiede
partementet, pris-, konkurrens- och konsumentfrågor samt frågor om lön 
och pension i offentliga anställningar från finansdepartementet, ung
domsfrågor från jordbruksdepartementet samt jämställdhetsfrågor från 
arbetsmarknadsdepartementet. 

De förslag till anslag inom civildepartementets område som läggs fram 

I Riksdagen 1988189. I sam/_ Nr 100. Bilaga 15 
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1988/89: 100 
Bil. 15 



för budgetåret 1989/90 följer de budgetpolitiska riktlinjerna om en stram 
utgiftspolitik. 

Styrning, rationalisering och revision, statistik m. m. 

Utvecklingsarbetet med anledning av verkslcdningsbeslutet fortsätter. Ar
betet med att lägga om budgetprocessen har påbörjats. Myndigheternas 
verksamhets- och finansieringsformer ses över. För utbildning och annat 
stöd till omläggningen föreslås en resursram av 30 milj. kr. för innevarande 
och nästa budgetår. 

Anslaget till för anskaffning av ADB-utrustning till den civila statsför
valtningen ökar med cirka 340 milj. kr till 786,3 milj. kr. En stor del av de 
nya investeringarna inom ADB-området utgörs av satsningar på ett ökat 
antal datoriserade arbetsplatser inom ramen för befintliga ADB-system. 

Statlig personalpolitik 

Förslag lämnas om att den statliga arbetsgivarfunktionen förstärks genom 
att statens arbetsgivarverk fr. o. m. den I juli 1989 tillförs uppgifter inom 

det personalpolitiska området som för närvarande åvilar statens arbets
marknadsnämnd. En konsekvens av förslaget är att nämnden kan upphöra 
vid utgången av juni 1989. 

Förslag lämnas också om ett ökat stöd till kompetensförsörjningcn inom 
statsförvaltningen. 

Resurserna till arbetsmiljöområdet förstärks bl. a. genom att ytterliga
re medel beräknas för statens arbetsmiljönämnd och Statshälsan. 

Länsstyrelserna m. m. 

För prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen föreslås länsstyrelserna fä 
ökade resurser med sammanlagt 35,8 milj. kr. För personalutbildning, 
samordningsinsatser och insatser på vissa särskilt eftersatta områden före
srns länsstyrelserna få disponera 14 milj. kr. 

I enlighet med kravet på huvudförslag har länsstyrelseanslaget minskats 
med två procent. Medlen skall återföras och omfördelas inom länsstyrelseor
ganisationen. 

Polisväsendet 

Anslaget för rikspolisstyrelsen har beräknats med utgångspunkt i huvud
förslaget. För den lokala polisorganisationen tillämpas dock inget huvud
förslag. 

Polisväsendet skall också under nästa budgetår prioritera kampen mot 
våldsbrottslighcten, den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrotts
ligheten. Polisens brottsförebyggande ansträngningar bör inriktas på ung
domar i riskzonen för kriminalitet. 

Det föreslås att 600 aspiranter får antas till polishögskolan, vilket inne
bär en ökning med 240 aspiranter. 
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Pris-, konkurrens- och konsumentpolitik 

De konkurrensfrämjande myndigheterna har tilldelats en mer offensiv 

roll. 
En ny produktsäkerhetslag träder i kraft den I juli 1989. Den syftar till 

att motverka att farliga varor och tjänster orsakar person- eller egendoms

skador. 
För handläggning av ärenden till följd av produktsäkerhetslagcn samt 

frågor i samband med harmoniseringen inom EG tillförs konsumentverket 
drygt 1 milj. kr. 

Kyrkliga ändamål 

Enligt beslut av riksdagen våren 1988 skall svenska kyrkan få en ny 
organisation på stifts- och lokalplanet. I samband härmed överförs ansva
ret för de nuvarande stiftsmyndigheternas kansliorganisation till de nya 

kyrkokommunala stiftsstyrelserna. Det nuvarande anslaget till domkapit
len och stiftsnämnderna försvinner därför fr. o. m. nästa budgetår. 

Ungdoms- och kvinnoorganisationer m. m. 

Ett beredningsarbete kommer att starta för att se över principerna för hur 
statens bidragsgivning till folkrörelserna skall vara konstruerad. 

Statens ungdomsråds resurser förstärks liksom stödet till centrala ung
domsorganisationer. Därmed skapas möjligheter till visst stöd också till 
nya organisationer eller ungdomsrörclser som i dag inte får statligt bidrag. 

J ämställdhetpolitik 

Ett aktivt arbete kommer att bedrivas för att förverkliga de mål för 
jämställdhetspolitiken som enligt regeringens handlingsplan (prop. 
1987 /88: I 05, AU 17, rskr. 364) skall vara uppfyllda år 1993. 

Jämställdhetsombudsmannen föreslås få ökade resurser till sin informa
tionsverksamhet. 

Kommunala frågor 

En viktig uppgift för civildepartementet är att samordna kommunala frågor. 
Samverkan mellan stat och kommun kommer att ägnas ökad uppmärksam
het. En samlad översyn görs av kommunallagstiftningen. 

Inriktningen av den framtida verksamheten 

Civildepartementet avser att fortsätta sina satsningar på att effektivisera, 
demokratisera och modernisera den offentliga sektorn. Ökad uppmärk
samhet kommer att ägnas styrning och uppföljning av den statliga verk
samheten. 

Prop. 1988/89:100 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom civildepartementets område i förhållande till bud

getåret 1988/89 framgår av följande sammanställning (beloppen i 

milj.kr.). 

Anvisat Förslag Föränd-
1988/89 1989/90 ring 

A. Civildepartementet m. m. 260.2 360.5 + 100,3 
B. Statlig rationalisering och revision. 

statistik m. m. 982.0 1357.2 + 375.2 
c. Statlig personalpolitik m. m. 3093.7 3 255,5 + 161.8 

(varav anvisat för finansdep.) (2 622,3) 
D. Länsstvrelserna m. m. 1175.0 1248.2 + 73.2 
E. Polisv:isendet 6424,5 6 781.6 + 357,l 

(varav anvisat för justiticdep.) (6424.5) 
F. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 116.4 132,6 + 16.2 

(varav anvisat för finansdep.) (I 16.4) 
G. Kyrkliga ändamål 99,0 86.6 12.4 
H. Ungdoms- och kvinnoorganisationer 

m.m. 175,9 182.l + 6.2 
(varav anvisat för jordbruksdep.) (l 70.5) 
(varav anvisat för industridep.) (2.5) 

I. .lämställdhetsfrågor 20.0 16.0 4.0 
(varav anvisat för arhetsmarknadsdep.) (20,0) 

Totalt för ch·ildepartementet 12346,7 13420,3 +I 073,6 
(varav för anslag överförda från andra 
departement) (9 356,2) 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 

avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra

men med I%. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader 

med motsvarande belopp i samband med reglcringsbrevens utfärdande. 

En översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns un

der rubriken Särskilda frågor i finansplanen. Under respektive berört 

anslag anges hur mycket som ej disponeras. 
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Civildepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Johansson i frågorna under Inledning punkterna 
1 - 7, littera A-F och H - I; 
statsrådet Engström i frågorna under Inledning punkten 8 och littera G. 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Inledning 

1 Allmänt 

Utbyggnaden av den offentliga verksamheten har varit väsentlig för att ge 
medborgarna i Sverige en så generell och rättvist fördelad tillgång till 
välfärden som möjligt. 

Den offentliga sektorn har således en viktig uppgift när det gäller att 
möjliggöra en likvärdig tillgång till bl. a. utbildning. sjukvård, och omsorg. 

De centrala välfärdssystemen skattefinansieras i huvudsak och bjuds ej 
ut på en marknad där den enskildes betalningsförmåga bestämmer utbudet 
och vem som skall få tillgång till det. Härigenom kan man åstadkomma en 
solidarisk finansiering och rättvis fördelning av viktiga offentliga tjänster. 

En jämnt fördelad grundtrygghet är en rättighet för alla medborgare i det 
svenska samhället, skall denna trygghet kunna säkras och utvecklas måste 
effektiviteten i den offentliga sektorn öka. 

Som ett resultat av de välfärdspolitiska ambitionerna har enligt natio
nalräkenskaperna den offentliga verksamheten (exklusive transferingar) 
räknat som andel av BNP ökat från ca 19 % år 1960 till beräknade ca 29 % 

år 1988. Sysselsättningen i offentliga sektorn har från år 1963 ökat från ca 
14 % av det totala antalet sysselsatta till ca 30 % år 1988. Kommuner och 
landsting har under senare år ensamma svarat för ökningen. Omfattningen 
av den statliga verksamheten har sålunda under senare år minskat både 
som andel av BNP och som andel av det totala antalet sysselsatta. 

Expansionen av den offentliga verksamheten har under en lång period 
kunnat ske dels genom den allmänna tillväxten i ekonomin, dels genom att 
den successivt tillförts en allt större andel av landets totala reala resurser. 

Samtidigt som den offentliga sektorn ställs inför nya och ökade krav. har 
möjligheterna till en real resursöverföring från övriga sektorer minskat 
påtagligt. 

Det totala skattetrycket kan inte öka ytterligare om det skall vara möjligt 
att öka tillväxten och höja den reala köpkraften för stora grupper av 
löntagare. 

Svensk ekonomi utmärks i dag av fullt kapacitetsutnyttjande av såväl 
arbetskraften som av befintliga anläggningar. I flera regioner kan vi iaktta 
en överhettning med brist på arbetskraft och insatsvaror. Det relativa 
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arbetskraftstalet är nu det högsta någonsin. samtidigt som den relativa 
arbetslösheten ligger på en låg nivå. Arbetskraftsutbudet kommer fram
över att begränsas på grund av relativt små ungdomskullar, varför bristen 
på arbetskraft även på längre sikt kan komma att bestå och hindra en 
fortsatt kraftig real tillväxt i den offentliga sektorn. 

Industriell och ekonomisk styrka måste utvecklas parallellt med fortsat
ta insatser inom den offentliga sektorn. I den offentliga sektorn torde man 
därför inte kunna räkna med att dess andel av de totala resurserna kan öka 
i någon större grad. eftersom detta skulle innebära en överföring av resur
ser från en redan otillräcklig industrisektor. Åtgärder för att öka tillväxten 
exempelvis genom åtgärder inom konkurrenspolitikens område, som jag 
återkommer till senare. är därför av fundamental betydelse även för en 
fortsatt utveckling av den offentliga sektorn. 

Förbättringar av produktivitet och effektivitet i den offentliga sektorn är 
av största betydelse för vår totala tillväxt i ekonomin. Endast då skapas 
utrymme för nya åtaganden inom sektorn utan krav på resurstillskott. 
Långtidsutredningen (SOU 1987: 3) har som ett räkneexempel angett att 
om produktiviteten i den offentliga sektorn ökar med en procent per år 
under en tioårsperiod, skulle tillväxten inom den offentliga sektorn kunna 
fördubblas. jämfört med vad som annars ter sig möjligt. 

Om behoven och efterfrågan av offentlig verksamhet minskar på ett 
område, exempelvis till följd av befolkningsförändringar. måste resurser 
som avsatts för verksamheten kunna överföras till mer angelägna områ
den. 
Mot denna bakgrund kan tre slutsatser dras vad gäller den offentliga 
verksamheten för 1989 och de första åren under 1990-talet. 
• Utrymmet för att tillföra den offentliga verksamheten ytterligare reala 

resurser är mycket begränsat. Merparten av de resurser som kan tillföras 
kommer att tas i anspråk för vård- och omsorgsverksamhet. 

• Den offentliga sektorns omfattning ökar kraven på att verksamheten 
bedrivs effektivt. 

• För att nya behov skall kunna tillgodoses inom den offentliga verksam
heten måste resurser kunna frigöras från redan existerande verksamhet. 
Den offentliga verksamheten bör nu gå från en kvantitativ utbyggnads

period till en kvalitativ utvecklingsfas. Uppgiften är att höja kvaliteten i 
verksamheten och att skapa möjligheter för den offentliga sektorn att 
fungera både effektivt och demokratiskt. 

Riksdag och regering skall i ökad utsträckning sätta upp krav på vilka 
resultat de statliga myndigheterna skall uppnå för de resurser de dispone
rar. Samtidigt bör myndigheterna få ökad frihet att bestämma hur resulta
ten skall nås. Under de närmaste åren bör därför arbetet inriktas på att ge 
de statliga myndigheterna och verken ett ökat eget ansvar för sin verksam
het och ekonomi samtidigt som kraven på uppföljning och utvärdering 
skärps. 

Genom den av riksdagen antagna verksledningspropositionen (prop. 
1986/87: 99, KU 29, rskr. 226). verksförordning (1987: 1100) och nya in
struktioner har myndigheterna redan fått ett ökat eget ansvar för hur deras 
inre ledning och organisation skall utformas. 

Prop.1988/89:100 
Bil. 15 

6 



Genom en fortsatt utveckling av treåriga budgetramar till allt fler myndig- Prop. 1988/89: 100 
heter i kombination med en fortsatt tillämpning av en utgiftsram för löne- Bil. 15 
kostnad sökningar ges myndigheter och verk ett ökat ekonomiskt ansvar för 
verksam het en. Medel bör inom givna ramarkunna föras över från ett område 
till ett annat och från ett år till ett annat. Vidare bör myndigheterna ges ett 
större ansvar förden lokala lönebildningen. Löne-och personalpolitiken bör 
i högre grad anpassas till de skiftande verksamhctsförutsättningar de olika 
statliga verksamheterna lever under. Möjligheterna att behålla och rekrytera 
personal kan därigenom öka samtidigt som personalens engagemang och 
kompetens bättre kan tillvaratas. De anställda i offentlig verksamhet måste 
få ett större ansvar för den löpande verksamheten. 

Motsvarande strävanden som redovisas för statlig sektor finns ute i 
kommuner och landsting. I många kommuner och landsting pågår ett 
utvecklingsarbete för att öka effektiviteten och att anpassa verksamheten 
till medborgarnas behov och önskemål. En viktig uppgift för regeringen är 
att underlätta och stimulera denna utveckling i kommunernas och lands
tingens verksamhet. 

Stat-kommunberedningen (C 1983:02) kommer att fortsätta sitt arbete 
för ökad samverkan mellan stat och kommun samt med förenklingar av 
statliga regler m. m. som kan leda till effektivitetshöjningar och kostnads
reduceringar i den kommunala sektorn. Till beredningens uppgifter hör 
det bl. a. ·att följa det pågående arbetet med en decentraliserad nämnd- och 
förvaltningsorganisation och vidgat brukarinflytande. Frikommunförsö
kct har genom riksdagens beslut förlängts t. o. m. utgången av år 1991 och 
utvidgats genom att fler kommuner och landsting givits möjligheten att 
delta. (Prop. 1988/89: I, KU 6, rskr. 13). 

Det är av vikt att den försöks- och utredningsverksamhet som bedrivits 
under ett antal år nu sammanvägs så att arbetet även här ges en mer 
generell inriktning. En samlad översyn kommer att göras av kommunal
lagstiftningen. För denna uppgift har regeringen tillsatt en parlamentariskt 
sammansatt kommitte (C 1988:03). Förtroendeuppdragsutredningens två 
delbetänkanden om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag (Os 
1988:46) samt det kommunala partistödet (SOU 1988:47) bereds. 

Den svenska ekonomins huvudproblem är att tillväxten är för låg och att 
pris- och lönestegringarna är alltför snabba. Till inte obetydlig del har 
brister i konkurrensen bidragit till de snabba prisstegringarna 

För att stärka konkurrensen och vcrkningsförmågan i svensk ekonomi 
har flera åtgärder vidtagits under senare år. Viktiga sektorer i ekonomin 
har avreglerats och offentliga monopol lösts upp. De konkurrensfrämjande 
myndigheterna har tilldelats en mer offensiv roll. 

Konkurrenspolitiken måste nu ytterligare förstärkas för att öka tillväx
ten i ekonomin. Vissa delsektorer inom den svenska ekonomin behöver 
avregleras, handelshinder behöver tas bort och möjligheterna att motverka 
inhemska konkurrensbegränsningar måste förbättras. Vidare behöver kon
sumenternas tillgång till rättvisande prisinformation förbättras. Såsom 
aviserades i prop. 1988/89:47, (FiU 10, rskr. 94) om åtgärder för att 
begränsa inflationen avser regeringen att tillsätta en utredning om konkur
rensförhållandena i den svenska ekonomin med dessa syften. 7 



2 Den statliga sektorn, 
2.1 Styrning av statlig verksamhet, redovisning och revision 

En viktig del av utvecklingen av styrningen av den statliga verksamheten 
består av en omläggning av budgetprocessen. Avsikten är att åstadkomma 
ett mer ändamålsenligt innehåll i budgetprocessen genom återkommande 
fördjupad redovisning, analys och prövning vart tredje år av hela den 
verksamhet som en myndighet ansvarar för. 

Principerna för omläggningen baseras på en försöksverksamhet som 
inleddes år 1985 och som har omfattat 23 myndigheter fördelade på tre 
olika årsgrupper. I enlighet med vad regeringen redovisade i 1988 års 
budgetproposition (prop. 1987188:100 bil. 15, FiU 20, rskr. 122) har 
gruppen av försöksmyndighetcr inte ytterligare utvidgats under det gångna 
året. Fem av de ursprungliga sex myndigheterna i den första försöksgrup
pen har getts direktiv för sin andra treårsperiod. 

Den generella övergången till en förändrad budgetprocess med treåriga 
budgetramar skall påbörjas genom att fördjupad verksamhetsprövning 
genomförs för ca en tredjedel av den statliga förvaltningen inför budget
året 1991192. En betydande del av dessa myndigheter kommer att ges 
myndighetsspccifika direktiv senast i juni 1989. Omläggningen genomförs 
därefter för ytterligare en tredjedel av myndigheterna inför budgetåret 
1992/93 och återstående verksamhet inför det därpå följande budgetåret. 
Fördelningen av myndigheter och verksamheter i tre olika årsgrupper 
redovisas i bilaga 15.1. 

Omfattande utbildningsinsatscr planeras för regeringskansliet och de 
myndigheter som successivt kommer att omfattas av nyordningen. Vidare 
utvecklas olika former av metod- och teknikstöd. 

Riksrcvisionsverket (RRV) kommer att få i uppdrag att i samverkan 
med statskontoret som ersättning till nuvarande budgethandbok utarbeta 
förslag till regeringens föreskrifter, m. m. om budgetprocessen. 

Inom ramen för den förändrade budgetprocessen skall samtliga myndig
heter - förutom ett årsbokslut med den ekonomiska redovisningen -
också lämna en årlig resultatredovisning till regeringen med uppgifter om 
verksamhetsutvecklingen och verksamhetsrcsultaten. 

Mot denna bakgrund kan vissa grundläggande förutsättningar för den 
statliga rcdovisningsrevisionen komma att förändras under de närmaste 
åren. Det gäller t. ex. en tidigareläggning av årsbokslutsgranskningen. Vi
dare bör redovisningsrevisionens arbetsuppgifter kunna vidgas till mer 
förvaltningsinriktad revision genom att den även bör kunna omfatta en 
granskning av sådan information som lämnas i bl. a. myndigheternas årli
ga resultatredovisningar. 

Redovisningsrevisionens insatser och resurser bör också kunna priorite
ras mot den tredjedel av de statliga myndigheter vars verksamhet ett visst 
år skall genomgå en fördjupad prövning inför ett beslut om en treårig 
budgetram. 

Inom ramen för den nya budgetprocessen kommer sannolikt också 
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myndigheternas efterfrågan på rådgivning i redovisnings- och internkon
trollfrågor att öka väsentligt. 

Enligt min mening bör därför en översyn ske av den statliga redovis
ningsrevisionens roll, uppgifter. kompetens, m. m. 

Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga inom kort. 

2.2 Den statliga personalpolitiken 

Utvecklingen av den statliga personalpolitiken är ett viktigt led i statsför
valtningens effektivisering och modernisering. Personalpolitiken måste 
utformas så att den stödjer och underlättar strukturförändringar och ratio
naliseringar bl. a. genom att skapa goda förutsättningar för personalrörlig
het och personal ut veckling och genom en verksamhetsinriktad lönepolitik. 
Kompetensförsörjningen inom statsförvaltningen är avgörande för hur väl 
och i vilken takt förändringsarbetet kommer att kunna genomföras. 

Av central betydelse inom det personalpolitiska området är lönepoliti
ken. Lönen är oftast det mest konkreta uttrycket för värdering av den 
enskildes arbetsuppgifter och arbetsresultat. Lönepolitiken är också ett av 
de främsta instrumenten för att öka effektiviteten i verksamheten. Inom 
det statliga området utformades lönepolitiken under lång tid på ett sätt 
som medförde att lönestrukturerna kom att avvika från den övriga arbets
marknaden. Detta ledde till att många myndigheter fick stora svårigheter 
att rekrytera och behålla personal inom vissa områden av sin verksamhet. 
Utvecklingen innebar att myndigheterna belastades med stora upplär
ningskostnader som inte kunde tillgodogöras verksamheten. Den långsikti
ga kompetensuppbyggnaden försvårades. Förutsättningarna för att bedri
va en effektiv verksamhet minskade. 

Sedan riksdagen år 1985 beslutade att den statliga arbetsgivarens löne
politiska utgångspunkter mer distinkt skall grundas på verksamhetsintres
sct har viktiga förändringar skett. De avtal som parterna på det statliga 
området har träffat har gett myndigheterna bättre förutsättningar att be
driva sin verksamhet effektivt. Detta arbete måste fortsätta. Statens ar
betsgivarverk (SAV) måste i enlighet med regeringens direktiv för verk
samheten under de kommande åren eftersträva att utvecklingen av bl. a. 
det statliga lönesystemet ger myndigheterna bättre möjligheter att själva 
utforma en lönepolitik som är anpassad till den egna verksamheten. Myn
digheterna måste ta ett ökat ansvar för att använda lönepolitiken som ett 
instrument för en mer effektiv verksamhet. 

Den decentralisering av arbetsgivaruppgifterna som pågår bör intensi
fieras. Härigenom skapas ökade möjligheter till anpassning och utveckling 
av en aktiv personalpolitik som ansluter till förutsättningarna inom olika 
verksamheter. SAV skall effektivt medverka till uppbyggnaden och utveck
lingen av arbetsgivarkompetensen hos myndigheterna inom hela det per
sonalpolitiska området. I Gemensamma frågor (bilaga 2) har jag föreslagit 
att den centrala arbetsgivarfunktionen samordnas och förstärks bl. a. ge
nom att SAV fr. o. m. den I juli 1989 tillförs uppgifter inom det personal
politiska området som för närvarande åvilar statens arbet"smarknads-
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nämnd (SAMN). Det innebär att SAV fortsättningsvis skall kunna lämna 
myndigheterna direkt stöd i frågor om t. ex. rekrytering, omplacering, 
personalrörlighet. personalutveckling, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och stöd i samband med omorganisationer och andra strukturföränd
ringar. 

En konsekvens härav är att SAMN kan upphöra vid utgången av juni 
1989. 

Kompetensförsörjningen inom statsförvaltningen bör stödjas också ge
nom en ökad satsning på personalutbildning och andra utvecklingsinsatser 
för de anställda. 

Statens institut för personalutveckling (SJPU) har under år 1988 fått tre 
uppdrag av regeringen som rör kompetensutveckling i ADB-frågor. SIPU 
skall i samarbete med statskontoret genomföra seminarier om informa
tionsteknologi för verksledningar och ledningsgrupper i den statliga för
valtningen. SJPU skall vidare i samråd med statskontoret utveckla ett stöd 
för myndighetsvis datautbildning av anställda i form av utbildningspaket 
och andra hjälpmedel. Slutligen skall SIPU utarbeta en vägledning för 
myndigheternas arbete med att inom ADB-området skapa utvecklingsmöj
lighcter och nya yrkesroller och karriärvägar för dem som nu tjänstgör i 
biträdes- och assistentbefattningar. 

SIPU har också fått uppgiften att utveckla metoder för språkvården vid 
de statliga myndigheterna och samordna språkvårdsarbetet hos dessa. 

I verksledningspropositionen (prop. 1986/87: 99, KU 29, rskr. 226) för
ordades att lekmannastyrelsernas ledamöter och personalföreträdare er
bjuds särskild utbildning. SIPU har på regeringens uppdrag utvecklat ett 
särskilt utbildningsprogram för ändamålet. 

I verksledningspropositionen har regeringen angett riktlinjerna för arbe
tet med chefsförsörjningen i statsförvaltningen. Riktlinjerna utarbetades i 
syfte att dels aktivera frågor om chefstillsättningar och chefsutveckling i de 
regeringstillsatta tjänsterna. dels bidra till att motsvarande effekter åstad
kommes i myndigheternas chefsförsörjning. Arbetet med att genom olika 
initiativ och åtgärder förverkliga dessa intentioner är en fortlöpande pro
cess. 

Som exempel på redan vidtagna åtgärder kan nämnas att SJPU fått 
regeringens uppdrag att utarbeta åtgärdsprogram som kan utgöra hjälpme
del i myndigheternas arbete med rekryterings-, rörlighets- och utvecklings
åtgärder för chefer. SlPU skall också på olika sätt föra ut resultatet av 
uppdraget till myndigheterna. 

SAMN har fått regeringens uppdrag att kartlägga orsaken till chefsav
gångar från statförvaltningen. Resultatet av kartläggningen är avsett att 
bl. a. kunna utgöra underlag för åtgärder som kan minska oönskade av
gångar. 

I verksledningspropositionen angavs att regeringens tillsättningsansvar 
bör koncentreras till verkens högsta ledning dvs. till verkschefstjänsterna 
och till chefstjänster direkt underställda verkschefen. I enlighet härmed 
har tillsättningsansvaret för ett stort antal tjänster delegerats från regering
en till anställningsmyndigheterna .. 

När det gäller arbetsmiljöfrågorna kommer statens arbetsmiljönämnd 
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(SAN) att inrikta arbetet mot arbetsrelaterade belastningsskador. Orsaker
na till de senare årens kraftiga ökning av dessa skador skall analyseras så 
att effektiva förebyggande åtgärder kan vidtas. Särskilda insatser planeras 
dessutom för ADB-området där SAN och Statshälsan har utarbetat en 
partsgemensam policy för bildskärmsarbete och arbetsmiljö. Den skall 
ligga till grund för det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Sedan den I november 1988 har en förenkling av det statliga tjänstesy
stemet börjat gälla. Reformen bygger på ett kollektivavtal som träffats av 
SAV och de statsanställdas huvudorganisationer (RALS 1988 bil. 9). Den 
innebär att det hittillsvarande systemet med tjänsteförening på sikt skall 
upphöra. Vidare finns numera bara två tjänstetyper - lönetjänst och 
arvodcstjänst - i stället för som tidigare fem typer (ordinarie tjänst, extra 
ordinarie tjänst, extra tjänst, arvodestjänst och göromålsförordnande). 
Den genomförda reformen innebär betydande förenklingar för myndighe
terna i deras personaladministrativa arbete. 

Förslagsverksamheten inom statsförvaltningen medverkar till strävan
dena att förnya och effektivisera verksamheten genom att de anställdas 
idcer och kunskaper tas tillvara. För att stimulera förslagsverksamheten 
bör en ny förslagspristävling anordnas under nästa budgetår. 

2.3 Datautvecklingen i statsförvaltningen 

Allt fler arbetsplatser inom den statliga förvaltningen är utrustade med 
datorstöd. Enligt statskontorets uppskattningar fanns det i mitten av år 
1988 ca 100000 arbetsplatsutrustningar jämfört med omkring 22000 år 
1983. 

Myndigheternas användning av datorstöd ökar även framledes. För 
innevarande budgetår har ca 600 milj. kr. avsatts för ADB-investeringar i 
civila myndigheter (exkl. affärsverk. universitet och högskolor). Samma 
myndigheter har för budgetåret 1989/90 anmält ett investeringsbehov som 
är drygt dubbelt så stort. 

Efter riksdagsbeslutet med anledning av regeringens prop. 1987 /88:95 
(FiU 25. rskr 293) har den framtida datapolitiken för statsförvaltningen 
lagts fast. Flera åtgärder har vidtagits med anledning av detta beslut. 

Nuvarande styrsystem för statliga ADB-investeringar förenklas. Stats
makternas prövning av myndigheternas ADB-användning skall ske i ordi
narie budgetprocess. I detta syfte pågår ett utvecklingsarbete för att preci
sera regeringens krav på beslutsunderlag för budgetarbetet med koppling 
till de principer för resultatanalys och uppföljning som redovisats i avsnitt 
2.1. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla en ny form för finansi
ering av ADB-utrustning. vilken kan ersätta det nuvarande centrala inve
steringsanslaget. 

Myndigheternas möjligheter att själva finansiera ADB-utrustning har 
utökats till att omfatta enklare datorsystem för flera arbetsplatser och 
annan enkel datorsutrustning. Förutsättningarna är bl. a. att anskaff
ningarna kan ske inom befintliga ramar. 

Alla myndigheter som har ett ansvar för ADB-verksamhet skall senast 
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den 30 juni 1990 ha genomfört säkerhetsanalyser av sina ADB-system. 
Fortsatta insatser kommer att inriktas mot att dämpa kostnadsutveck

lingen för investeringar i och drift av ADB-system. Angelägna åtgärder är 
att effektivisera systemutveckling och systemförvaltning, att standardisera 
ADB-tekniken bl. a. genom s. k. öppna system samt att öka användningen 
av gemensamma programvaror samt gemensamma kommunikationslös
ningar för statsförvaltningen. En viktig åtgärd är också att öka kunskaper
na om användningen av ADB hos de anställda i statsförvaltningen. 

2.4 Vissa strukturfrågor 

Den tidigare nämnda verksledningspropositionen (prop. 1986/87:99, KU 
29, rskr. 226) behandlade främst förhållandet mellan regeringen och myn
digheterna men gick också in på frågor om den interna ledningen i myndig
heterna. 

Riksdagsbeslutet innebär att en tydligare styrning av mål och inriktning 
för myndigheterna från riksdagens och regeringens sida kan förenas med 
en större frihet för myndigheterna att själva sköta de löpande angelägenhe
terna. 

Rollfördelningen mellan verkscheferna och myndigheternas styrelser 
har gjorts klarare. Kortare perioder bör tillämpas vid bestämmandet av 
förordnandetider för verkschefer. 

Dagens samhällsproblem sträcker sig över flera statliga förvaltningsom
råden och förvaltningsstrukturen anpassas endast på lång sikt till nya 
förutsättningar. 

Som en följd av utvecklingen har flera nya myndigheter tillkommit 
under senare år. Vidare har myndigheter slagits samman och genomgått 
betydande organisationsförändringar. Ansvarsområden har förändrats och 
sambanden mellan myndigheter ändrats. Bolags- och stiftelsesektorer har 
kommit att omfatta en allt större andel av den statliga verksamheten. 

Om den statliga verksamheten skall kunna anpassas bättre till medbor
garnas behov krävs verksamhets- och organisationsformer för statsförvalt
ningen som lättare och snabbare kan anpassas till nya förutsättningar. 

Myndigheternas verksamhet finansieras i dag på många olika sätt, 
förvaltningsmedel via statsbudgeten, obligatoriska avgifter, uppdragsvcrk
samhet och inkomster genom försäljning av produkter och tjänster. Följ
derna av dessa olika system när det gäller regeringens styrning, ledningen 
av myndigheter, organisation, lokaliseringsöverväganden, personalpolitik 
m. m. är oklara. 

Alltfler myndigheter marknadsorienter sig och finansierar delar av sin 
verksamhet med avgifter. En sådan marknadsanpassning bör kunna leda 
till en ökad effektivitet. Samtidigt innebär detta att en ny typ av myndighe
ter skapas som dels kan ha den traditionella myndighetsrollen, dels kan 
konkurrera på den privata marknaden. 

Oklarheter kan här lätt uppstå vad gäller rättssäkerhet, neutralitet och 
opartiskhet, som är väsentliga kriterier i myndighetsverksamhet. 

Riksrevisionsverket (RRV) och expertgruppen (B 1981 :03) för studier i 
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offentlig ekonomi (ESO) har genomfört ett flertal granskningsprojekt av 
regel och bidragsstyrning, bl. a. inom skogspolitiken, jordbrukspolitiken, 
energipolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken. En allmän iakttagel
se som gjorts i dessa granskningar är att de studerade regel- och bidragsy
stemen i många fall inte fungerat tillfredsställande med avseende på angiv
na mål. 

Även om de statliga myndigheternas formella ställning i princip är 
reglerad på ett enhetligt sätt, varierar deras förhållande till bl. a. regeringen 
och regeringskansliet med myndigheternas uppgifter. Ett begränsat antal 
myndigheter riktar i huvudsak sin verksamhet mot andra myndigheter och 
kan närmast ses som stabsorgan åt regeringen. Här avses främst statskon
toret, RRV, SAV och SIPU. 

Samspelet mellan stabsmyndigheterna samt mellan stabsmyndigheterna 
och regeringen bör förstärkas och utvecklas. Civildepartementets samlade 
ansvar för stabsmyndigheterna bör ge bättre förutsättningar för ett sådant 
samspel. 

Mot bakgrund av de problem som tecknats ovan finner jag det påkallat 
att strukturfrågorna ägnas ökad uppmärksamhet. 

2.5 Länsstyrelserna 

I den statliga förvaltningen spelar länsstyrelserna en viktig roll. Deras 
arbetsuppgifter är mångskiftande och berör ett flertal viktiga samhällsom
råden. Länsstyrelsernas verksamhet omfattar således bl. a. den regionala 
utvecklingen, hushållningen med naturresurser, miljöskyddet, kultur
miljön, den civila försvarsberedskapen, räddningstjänsten och polisverk
samheten i länen. 

Regeringen har under de senare åren strävat efter att successivt öka 
länsstyrelsernas ansvar för sin verksamhet. Det har bl. a. gällt större frihet 
för länsstyrelserna att disponera sina medel, mer omfattande beslutsrätt i 
personalfrågor och mer långtgående rätt att besluta i organisationsfrågor. 
Förändringarna framgår bl. a. av den nya länsstyrelseinstruktionen 
( 1988: 971) som trädde i kraft den 1 oktober 1988. 

Länsstyrelsernas centrala roll i den regionala förvaltningen har medfört 
att de fortlöpande varit föremål för översyner som gällt såväl verksamhe
tens inriktning som deras organisation och ställning i länsförvaltningen. 
För närvarande pågår försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning 
i Norrbottens län. En kommitte (C 1988:02) har tillkallats för att utvärde
ra försöket och lämna förslag till en reformerad statlig länsförvaltning. 
Kommitten skall inom kort presentera sina förslag. Härutöver pågår bl. a. 
en utredning om regionalpolitikens inriktning samt en utvärdering av den 
s. k. länspolismästarreformen. 

2.6 Polisväsendet 

Efter ett mångårigt beredningsarbete genomfördes främst under åren 1984 
och 1985 en omfattande reformering av polisväsendet. Reformen innebar 
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ett förstärkt medborgarinflytande på lokal nivå, ändrade arbetsuppgifter 
för rikspolisstyrelsen, en ny regional polisorganisation i vissa län, en ny 
polislag, nya arbetsformer på lokal och regional nivå och förbättrad utbild
ning och rekrytering. Ett viktigt inslag i polisreformen var också att stats
makterna skulle inrikta sig på målstyrning av polisverksamheten. Detalj
styrningen av resursanvändningen skulle föras från central nivå och ut till 
den regionala och lokala nivån. 

Efter hand har det i skilda sammanhang aktualiserats en vidareutveck
ning av polisreformen. Samtidigt har det blivit alltmer uppenbart att det 
behövs en mera långsiktig politik vad avser polisverksamheten som ett 
komplement till kriminalpolitiken. Det är angeläget att nu - i samband 
med utvecklandet av en ny modell för verksamhetsstyrning och en ändrad 
budgetprocess inom statsförvaltningen - kunna lägga fast vissa riktlinjer 
för det fortsatta arbetet på polisområdet. Jag avser att senare föreslå 
regeringen att i en särskild proposition ta upp dessa och andra polisfrågor 
till en samlad redovisning. 

Omläggningen av budgetprocessen innebär bl. a. att en fördjupad redo
visning och prövning av myndighetens hela verksamhet skall ske vart 
tredje år. Jag kan här nämna att polisväsendet avses fogas in i en sådan 
treårig budgetcykel med början budgetåret 1992/93. 

I den proposition om polisfrågor som jag nyss berört bör också för riksda
gens kännedom redovisas olika frågor som gäller vidareutvecklingen av 
polisreformen liksom vissa andra frågor som har aktualiserats under senare 
tid. Det gäller bl. a. frågan om rikspolisstyrelsens operativa befogenheter vid 
s. k. särskilda händelser och styrelsens föreskriftsrätt på det området. 

Bland de frågor som rör vidareutvecklingen av polisreformen kan jag 
här nämna det förslag om förändring av systemet med basorganisation och 
fria resurser som rikspolisstyrelsen på regeringens uppdrag nyligen har lagt 
fram. En annan fråga gäller forsknings- och utbildningsverksamheten vid 
rikspolisstyrelsen. Även frågorna om riktlinjer för en mera långsiktig poli
tik vad gäller de övergripande målen för polisverksamheten bör tas upp i 
propositionen. 

Som framgår av 1988 års budgetproposition (prop. 1987 /88: 100 bil. 4 s. 
31) har den nya organisationen för den regionala polisverksamheten nu
mera genomförts i åtta län. I den budgetpropositionen aviserade chefen för 
justitiedepartementet att regeringen senare skulle uppdra åt rikspolissty
relsen och länsstyrelsens organisationsnämnd att utvärdera den genomför
da reformen. Ett sådant uppdrag har regeringen lämnat den 9 juni 1988. 
Uppdraget skall redovisas under hösten 1989. 

Den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på stats
minister Olof Palme har under våren 1988 avslutat sitt arbete med en 
rapport (SOU 1988: 18). Rapporten har remissbehandlats och kommissio
nens förslag övervägs för närvarande i regeringskansliet. 

SÄPO-kommitten har under sommaren 1988 lagt fram delbetänkandet 
(SOU 1988: 16) Säkerhetspolisens inriktning och organisation. Remissbe
handlingen av betänkandet har nyligen avslutats. Regeringens ställningsta
gande till de mera principiella förslagen i betänkandet bör enligt min 
mening redovisas för riksdagen i samband med en särskild proposition om 
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medelsbehovet för polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet 
m. m. som kommer att föreläggas riksdagen i februari 1989. 

Polisen fullgör centrala funktioner när det gäller samhällets åtgärder mot 
brott. Beträffande redovisningen av brottsutvecklingen och brottsbekämp
ningen får jag hänvisa till justitieministerns anförande under bilaga 4 till 
budgetpropositionen. Detsamma gäller i fråga om det brottsförebyggande 
arbetet och rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott. 

Personalsituationen inom polisen har under senare tid utvecklats på ett 
sätt som inger oro för framtiden. En närmare beskrivning av situationen 
lämnas under anslaget E. Polisväsendet. 

Som jag också återkommer till senare föreslår jag bl. a. mot bakgrund av 
personalsituationen en väsentligt ökad antagning av aspiranter vid polis
högskolan. Jag föreslår också en ökad medelstilldclning för anskaffning av 
utrustning till polisen. 

3 Den kommunala sektorn 

3. l Samverkan mellan stat och kommun 

I arbetet med att öka effektiviteten och servicen till medborgarna i den 
offentliga sektorn är samverkan mellan stat och kommun av stor betydelse. 
Regeringen bör på olika sätt underlätta och stimulera det arbete som 
bedrivs i kommuner och landsting. En viktig uppgift för civildepartemen
tet är att samordna de statliga insatserna. 

För att utveckla samverkan mellan stat och kommun spelar stat-kom
munberedningen (C 1983:02) en central roll. I beredningen ingår represen
tanter för de båda kommunförbunden och regeringskansliet. En särskild 
parlamentarikergrupp har knutits till beredningen. I en rad rapporter och 
betänkanden har beredningen fortlöpande redovisat sitt arbete och föresla
git åtgärder. I de senast framlagda betänkandena (SOU 1988:25) Förnyel
se och utveckling och (SOU 1988: 28) Frikommunförsöket lämnas en 
redovisning för den hittillsvarande verksamheten och framläggs förslag 
om det fortsatta utvecklings- och förnyelsearbetet. Stat-kommunbered
ningens ställningstaganden har legat till grund för propositionen om för
längning och utvidgning av frikommunförsöket (prop. 1988/89: I, KU 6, 
rskr. 13 ). 

3.2 Frikommunförsöket 

Frikommunförsöket har blivit ett viktigt instrument för att utveckla och 
förnya den offentliga sektorn. 

Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen om aktivt 
folkstyre i kommuner och landsting (prop. 1986/87:91, KU 1987/88:23, 
rskr. 154) och den nämnda propositionen om frikommunförsöket har 
försöksverksamheten förlängts till utgången av år 1991. Samtidigt har 
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ytterligare kommuner och landsting getts möjlighet att delta i verksamhe
ten. För närvarande är 18 kommuner och tre landsting engagerade. 

Försöksverksamheten har hittills varit inriktad på att genom dispenser 
och avsteg från föreskrifter i lagar och andra författningar vidga kommu
nernas och landstingens handlingsfrihet. Syftet är att pröva olika vägar för 
att bättre kunna anpassa den kommunala organisationen till lokala förhål~ 
landen, bättre utnyttja de samlade samhällsresurserna samt åstadkomma 
ökad samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. Det 
handlar också om att utveckla former för en bättre samverkan mellan 
kommuner och landsting, liksom mellan kommunala och statliga myndig
heter. 

Försöksverksamheten bör nu breddas till att även omfatta mera generel
la förändringssträvanden. Det gäller bl. a. att 
- utveckla formerna för information och kunskapsuppbyggnad om de 

statliga regelsystemen, 
- stimulera till förenkling av såväl statliga som kommunernas och lands

tingens egna regler, 
- utveckla bättre uppföljnings- och utvärderingssystem för den kommu

nala verksamheten samt 
- utvidga möjligheterna till ökat samarbete mellan kommuner och lands

ting. 
Enligt riksdagens önskemål har regeringen vid olika tillfällen redovisat 

för riksdagen de åtgärder som vidtagits inom ramen för frikommunförsö
ket. Senast har en sådan redovisning lämnats i propositionen om förläng
ning och utvidgning av frikommunförsöket (prop. 1988/89: I s. 15-17 och 
72-80). Därefter har regeringen öppnat ytterligare en möjlighet till för
söksverksamhet inom skolväsendet. Riksdagen har vidare med anledning 
av ett förslag i propositionen beslutat om en särskild lag som möjliggör ett 
utvidgat samarbete mellan en kommun och ett landsting inom bl. a. social
tjänstens och hälso- och sjukvårdens område. 

3.3 Översyn av kommunallagen 

En särskild arbetsgrupp inom civildepartementet - kommunallagsgrup
pen (C I 986:A) - har haft i uppdrag att utarbeta förslag till en ny 
kommunallag. Gruppen har överlämnat dels delbetänkandet (Os C 
1987: 5) Den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting, dels 
slutbetänkandet (Os 1988: 52 och 53) Ny lag om kommuner och landsting. 

Riksdagen har våren 1988 uttalat att det fortsatta beredningsarbetet i 
fråga om den nya kommunallagen bör ske under medverkan av represen
tanter för riksdagspartierna (KU 1987 /88: 23, rskr. 154). Riksdagen har 
därvid också gjort vissa uttalanden om inriktningen av det fortsatta kom
munallagsarbetet. Det gäller bl. a. i fråga om kommunernas organisations
frihet, jävs- och sekretessreglerna, direktval av lokala nämnder samt de 
mindre partiernas insyn och arbetsförhållanden i kommunalpolitiken. 

Mot denna bakgrund har en kommitte (C 1988:03) med parlamentarisk 
förankring tillsatts för det fortsatta arbetet med att utforma förslag till en 
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ny kommunallag (dir., 1988: 50). Som grund för kommittens arbete ligger 
också stat-kommunberedningens betänkanden (Ds C' 1985: 13) kommuna

la företag. (Ds C 1986: 16) kommunal näringslivspolitik och (Ds C 

1986: I 0) kommunal medverkan i internationella frågor. 

Kommitten bör enligt direktiven bedriva sitt arbete med sikte på att ett 

förslag skall kunna presenteras senast den 1 februari 1990. 

3.4 Forskningsdelegationen 

Delegationen (C I 984:A) för forskning om den offentliga sektorn inrätta
des i anslutning till att riksdagen tog ställning till forskningspolitiken år 
1984. Verksamheten skall i första hand inriktas på övergripande frågor om 

folkstyrelsens samt kommunernas. landstingskommuncrnas och den statli

ga sektorns roll i samhällsutvecklingcn. 
Forskningsdelegationen har koncentrerat sitt arbete på tre huvuduppgif

ter nämligen 
- att initiera och stödja forskningsinsatser på angelägna områden, 

- att verka för att forskningsresultaten blir kända och tillgängliga för olika 

intressenter och 
- att stimulera kontakter mellan forskare och avnämare. 

Delegationen ger för närvarande ekonomiskt stöd till ett tjugotal olika 

forskningsprojekt. 
Forskningsprojekten behandlar bl. a. olika aspekter på styrningen och 

ledningen av den offentliga verksamheten. I andra projekt studeras kom

munal självstyrelse, kommunal ekonomi och decentralisering av kommu
nal verksamhet. 

Information om aktuell forskning sker bl. a. genom delegationens tid

skrift I Blickpunkten. Konferenser och seminarier utgör en viktig del av 

uppgiften att få till stånd en dialog mellan forskare och avnämare. 

3.5 Utvecklingen av den kommunala demokratin 

Utvecklingen av den kommunala demokratin har under 1970- och 
1980-talcn gått mot en decentralisering av det politiska beslutsfattandet 
till lokala nämnder. Ansvar för verksamhet och ekonomi har också i 
många fall delegerats till de anställda och brukarna ute på exempelvis 

skolor, daghem, servicehus och kliniker. Det är angeläget att staten på 

olika sätt underlättar och stimulerar denna utveckling. 

Riksdagens beslut med anledning av propositionen om aktivt folkstyre i 

kommuner och landsting (prop. 1986/87:91, KU 1987/88:23. rskr. 154) 

innebär att arbetet med att decentralisera beslutsfattandet kan drivas 

vidare, bl. a. inom ramen för fri kommunförsöket. 

Riksdagsbcslutct innebär också vidgade möjligheter till brukarinflytan

de. Ett arbete med att föra ut intentionerna bakom detta beslut kommer 
att inledas. 

Förtroendeuppdragsutredningen (C 1988: 5) har i uppdrag att utreda 

2 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 

17 



frågor om kommunalpolitikerrollen, kommunalpolitikernas ekonomiska 
villkor och det kommunala partistödet. Utredningen har lämnat ett betän
kande (Os 1988:46) om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till kommu
nalt förtroendevalda. Utredningen har också lämnat ett betänkande (SOU 
1988:47) om det kommunala partistödet. Betänkandena bereds. 

4 Konkurrenspolitiken 
Ett av svensk ekonomis huvudproblem är att tillväxten är låg och att pris
och lönestegringarna är alltför snabba. En stärkt konkurrens kan verksamt 
bidra till att lösa dessa problem. 

Bristande konkurrens sätter ned effektiviteten i ekonomin. minskar våra 
tillväxtmöjligheter och leder till en lägre välståndsökning än som annars 
hade varit möjlig. De sektorer av ekonomin som skyddas från utländsk 
konkurrens kännetecknas ofta av låg produktivitetstillväxt och bristande 
anpassning till konsumenternas behov. 

Prisstegringstakten har under senare år varit betydligt högre än den 
genomsnittliga inflationen i de delar av-den svenska ekonomin som är 
hemmamarknadsorienterade och som saknar betydande inslag av utländsk 
konkurrens. Särskilt har detta gällt de sektorer som omfattas av regleringar 
och centralt förhandlade priser, t. ex. jordbruks-, livsmedels-, bygg-, bo
stads- och transportsektorerna. Under senare år har de avtalade löneök
ningarna tenderat att öka snabbare i de från utländsk konkurrens skydda
de sektorerna. Kostnadsökningarna inom dessa sektorer tenderar att slå 
igenom snabbare och i högre grad på priserna. 

Ett ytterligare skäl att skärpa den svenska konkurrenspolitiken är den 
pågående västeuropeiska integrationen. Den syftar till en ökad internatio
nell handel och till att företag i olika länder skall kunna agera på lika 
villkor över gränserna. Vid överträdelser av gällande regler skall ett enhet
ligt sanktionssystem gälla i de skilda länderna. I ljuset av denna utveckling 
är utformningen av den svenska konkurrenspolitiken av avgörande bety
delse. Utvecklingen på detta område kräver en hög beredskap från svensk 
sida. 

Viktiga åtgärder har vidtagits under senare år för att stärka konkurren
sen och verkningsförmågan i svensk ekonomi. Inom flera sektorer har 
betydande avregleringar genomförts eller beslutats. Det gäller bl. a. kredit
marknaden och tansportsektorn. Vissa offentliga monopol har lösts upp. 

Vidare har såväl (NO) näringsfrihetsombudsmannen som (SPK) statens 
pris- och konkurrensverk tilldelats en mer offensiv, konkurrensfrämjande 
roll, SPK har fått en mer ändamålsenlig organisation i anslutning till sin 
nya instruktion, som mer aktivt skall främja konkurrensen inom såväl 
näringslivet som den offentliga sektorn. Enligt den nya instruktionen skall 
SPK bl. a. granska hur offentliga regleringar påverkar pris- och konkur
rensförhållandena. 

Enligt min mening måste nu konkurrenspolitiken ytterligare förstärkas. 
Konkurrensfrågorna, såväl nationellt som internationellt. måste tillmätas 
en större betydelse. Vissa delsektorer inom den svenska ekonomin kan 
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behöva avregleras, handelshinder kan behöva tas bort och konkurrens från 
utlandet uppmuntras samtidigt som möjligheterna att motverka inhemska 
konkurrensbegränsande åtgärder förbättras. Konsumenternas tillgång till 
rättvisande prisinformation behöver .också förbättras. 

Såsom aviserades i prop. 1988/89:47 om åtgärder för att begränsa infla
tionen avser därför regeringen att tillsätta en utredning om konkurrensför
hållandena i den svenska ekonomin. Utredningen skall bl. a. se över kon
kurrens- och marknadsföringslagstiftningen. 

5 Konsumentpolitiken 
Riksdagen fastställde under våren 1986 inriktningen av den framtida 
konsumentpolitiken (prop. 1985/86: 121, LU 34, rskr. 292). Målet för 
konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen i deras strävan att 
effektivt utnyttja sina resurser och att stärka konsumenternas ställning på 
marknaden. Som särskilt viktiga områden utpekas utvecklingen av den 
lokala konsumentverksamheten. stöd till särskilt utsatta grupper och ökat 
engagemang av fler samhällsgrupper i konsumentpolitiken. 

I propositionen markeras det samband som finns mellan pris-, konkur
rens- och konsumentfrågor. En effektiv konkurrens krävs för att skapa 
sådana förhållanden på marknaden som ger konsumenterna goda och 
ändamålsenliga varor till så lågt pris och till så förmånliga villkor i övrigt 
som är möjligt. Bl. a. behövs konsumentpolitiska insatser för att motverka 
de ofullkomligheter som trots allt finns i systemet. I propositionen betonas 
också den allmänna ekonomiska politikens betydelse för konsumenterna. 

Konsumentverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för konsu
mentfrågor. Kommunerna har en viktig roll i utvecklingen av den lokala 
konsumentverksamheten. 

Konsumentverkets arbete koncentreras alltmer på de hushållsekonomis
ka frågorna. Till dessa hör budgetrådgivning och skuldsanering. som huvud
sakligen sker inom den kommunala konsumentverksamheten. Konsument
verket stödjer detta arbete genom att utarbeta underlag och utveckla dator
stöd till budgetrådgivningen i den kommunala konsumentverksamheten 
samt socialtjänsten, liksom att svara för utbildning av konsumentvägledare. 
För att budgetrådgivningen skall bli effektiv krävs en anpassning av materi
alet till olika hushållsgruppers situation. Skolans undervisning i frågor som 
rör hushållsekonomi behöver också understödjas liksom information till 
andra grupper av konsumenter. 

Även åtgärder på prisområdet är viktiga för hushållens ekonomiska 
situation. Som tidigare nämnts, kommer utredningen om konkurrensför
hållandena i den svenska ekonomin också att få till uppgift att föreslå 
särskilda regler för att tillförsäkra konsumenterna en fullgod och rättvisan
de prisinformation. 

Arbetet med produktsäkerhet kommer att prioriteras högt. Den nya 
produktsäkerhetslagen som träder i kraft den I juli 1989 syftar till att 
motverka att farliga varor och tjänster orsakar person- eller egendoms
skador. I ett inledningsskede ställs ökade krav på konsument-
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verket för att säkerställa att lagen får genomslagskraft från början. 
Produktsäkerhctsfrågor kräver en skyndsam behandling. Konsumentver
ket tillförs därför ytterligare resurser för att utarbeta nya handläggningsru
tiner med anledning av produktsäkerhetslagen. Vidare är det av största 
vikt att information om den nya lagen når ut till näringslivet och konsu
menterna. Även utbildning av de kommunala konsumentvägledarna kom
mer att bli en väsentlig uppgift för konsumentverket. 

Internationaliseringen av handeln och strävandena inom EG mot en 
gemensam marknad innebär att produktsäkerhctsarbetct måste bedrivas i 
nya former. Det är viktigt att anpassningen till den inre marknaden inte 
kommer att innebära någon försämring av de konsumentpolitiska fram
steg som vunnits. Det är därför angeläget att utvecklingen inom EG på det 
konsumentpolitiska området följs noga och då med särskild inriktning på 
EG:s produktsäkerhetspolitik. I detta syfte föreslås konsumentverket få 
ökade resurser. 

Bevakningen av företagens marknadsföring är en väsentlig uppgift för 
konsumentverket. Under senare år har denna bevakning kunnat förbättras 
genom ökat engagemang hos de kommunala konsumentvägledarna men 
också genom näringslivets s. k. egenåtgärder. Granskning och revidering av 
sådana avtalsvillkor som företagen använder gentemot konsument kommer 
till stor del att inriktas på sådana områden där en ny lagstiftning kan bli 
aktuell. En ny konsumentköplag kan sålunda komma att föranleda särskilda 
insatser. 

Näringslivets egenåtgärder är ett viktigt inslag för att förebygga och lösa 
konsumentproblem. Konsumentverket kommer även i fortsättningen att 
stödja en utveckling som innebär att de enskilda företagen löser fler 
problem utan att de offentliga organen behöver ingripa. Verket avser också 
att utvärdera de konkreta resultat som egenåtgärderna leder till såväl för 
konsumenterna som för de offentliga konsumentorganen. 

Efterfrågan på produkter som innebär ett mermiljövänligtalternativ ökar. 
Det nyligen framlagda betänkandet (SOU 1988: 61) Miljömärkning av pro
dukter innehåller förslag till ett frivilligt märkningssystem som kan under
lätta för konsumenten att göra ett miljövänligt köpval. 

En väsentlig del av den kommunala konsumentvägledningen avser med
ling i konsumenttvister. Erfarenheterna från denna verksamhet är enligt 
min mening goda. Det finns emellertid anledning att ytterligare stödja 
denna verksamhet genom att förstärka resurserna hos allmänna reklama
tionsnämnden för att nämnden bättre skall kunna samordna sina insatser 
gentemot kommunerna. 

6 Ungdoms- och folkrörelsefrågor 
6.1 Ungdomsfrågor 

I 1988 års budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. 11) lämnades en 
samlad redovisning för regeringens arbete med ungdomsfrågorna. Redo
visningen presenterades som ett program med 100 åtgärder för Sveriges 
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ungdom. Under år 1988 har de åtgärder som aviserades i programmet 
genomförts. 

Flera reformer har beslutats under år 1988. En reformering av gymnasie
skolans yrkesinriktade linjer har påbörjats, studiemedlen för studerande 
på högskolan har kraftigt förbättrats, ungdomsarbetslösheten har pressats 
tillbaka, ett ungdomsbostadsbidrag har införts, ett särskilt stöd för nytill
kommande ungdomsbostäder har införts och stödet till föreningslivet har 
ökat. 

Det statliga stödet till ungdomsorganisationerna har under året för
stärkts och fått en delvis ny utformning. Syftet med förändringarna är att 
göra bidragssystemet mer rättvist samt öka möjligheterna att stödja sådana 
organisationer och rörelser som i dag inte uppfyller kraven och därmed 
inte kan erhålla bidrag. Särskilda medel har avsatts för att stödja förening
ar som strävar efter att utveckla en verksamhet som kan nå också sådana 
ungdomsgrupper som i dag står utanför föreningslivet. Också för nästa 
budgetår föreslås förstärkningar av stödet till ungdomsorganisationerna 
som innebär möjligheter till stöd till nya organisationer. 

Kommuners och landstings stöd till ungdomsorganisationerna är av 
betydande omfattning. Viss tveksamhet har uppstått om den kommunala 
kompetensen i fråga om sådant stöd. För att markera den betydelse ung
domsorganisationerna tillmäts och för att klargöra den kommunala kom
petensens omfattning har förtroendeuppdragsutredningen lagt ett förslag 
om en särskild lag. Enligt lagförslaget får kommuner och landsting kompe
tens att stödja ungdomsorganisationer utan att särskilda villkor om verk
samhetens inriktning fästs vid besluten. 

Flertalet ungdomar i dagens samhälle lever under goda materiella villkor 
och den absoluta merparten har en socialt trygg situation. Samtidigt är 
ungdomsgruppen en utsatt grupp. Ungdomar är en kommersiellt intres
sant målgrupp och exploateringen av deras behov kan ta sig många ut
tryck. Det finns också oroväckande tecken på en ökande segregation i 
samhället vilket inneburit att vissa ungdomsgrupper växer upp i en miljö 
med ökade inslag av bl. a. våld, missbruk och kriminalitet. 

En dålig uppväxtmiljö begränsar ungdomars möjligheter att välja fram
tid. Deras möjligheter att ta till vara välfärdssamhällets alla fördelar blir 
därmed starkt begränsade. Samhällsorganen och föreningslivet måste kla
ra av att ta upp dessa ungdomar i gemenskapen. I annat fall hotar de 
sociala klyftorna att växa. 

Ungdomspolitiken bör syfta till att uppmuntra alla unga människor att 
ha drömmar och förhoppningar inför framtiden, liksom att känna tilltro 
till sin egen förmåga. Målet är ett samhälle där det inte existerar några 
avgörande skillnader mellan olika människors förutsättningar att förverk
liga sina livsmål. Unga människor skall inte bara ges frihet att välja, utan 
också jämlika möjligheter att påverka sin situation i framtiden. 

Den goda materiella standarden har gett ungdomar möjligheter som inte 
funnits tidigare. Ett ökat resande och fler kontakter med andra länders 
kulturer har gett impulser som visar sig i starkt engagemang i de stora 
framtidsfrågorna kring fred, miljö och internationell solidaritet. Viljan att 
finna lösningar på framtidens frågor har också lett till ett ökat intresse för 
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andliga rörelser samt ett ökat intresse för moral och etik bland många 
ungdomar. Begreppet livskvalitet har blivit centralt för dessa. 

Flera ungdomsgrupper har utvecklat egna ungdomskulturer i sitt sökan
de efter en egen identitet. I viss mån har detta lett till en ökad isolering 
mellan olika generationer. Språkliga och kulturella barriärer är svåröver
stigliga, men samhället bör i ökad utsträckning stödja verksamheter med 
inriktning på att överbrygga generationsmotsättningarna. 

Arbetet med att utveckla en samlad ungdomspolitik bör nu fortsätta. 
Under det närmaste året bör detta arbete inriktas främst på åtgärder för de 
mest utsatta ungdomsgrupperna samt på insatser inom kulturen och andra 
områden som kan stimulera intresset för frågor som rör livskvalitet, an
svarstagande och solidaritet. I en särskild skrivelse till riksdagen denna dag 
kommer jag att presentera ett antal områden som enligt min uppfattning 
nu särskilt bör uppmärksammas inom ramen för den samlade ungdomspo
litiken. 

6.2 Folkrörelsefrågor 

Arbetet med folkrörelsefrågorna är inriktat på följande huvudområden: 

N.v bidragsmodell 

De statliga bidragen till föreningslivet överstiger i dag 3,5 miljarder kro
nor. Folkrörelseutredningen (C 1986:01) har lämnat ett principbetänkan
de "Mål och resultat - nya principer för det statliga stödet till föreningsli
vet" (SOU 1988: 39). Beredningsarbetet med förslagen är inriktat på att 
redovisa vilka principer som i framtiden skall gälla för statens stöd till 
föreningslivet. Kartläggning bör ske av vilka bidragssystem som finns och 
hur dessa är uppbyggda. 

Det är väsentligt att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering 
av de olika bidragssystemen. Möjligheterna att - på motsvarande sätt 
som gäller för de statliga myndigheterna - införa ett treårigt budgetsystem 
för bidragsanslag bör prövas. 

Lotterier och spel har stor betydelse för föreningslivets ekonomi. Den 1 
januari 1989 träder vissa ändringar i lotterilagen ( 1982: 1011) i kraft som 
syftar till att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster av 
lotterier (prop. 1987 /88: 141, KrU 22, rskr. 391 ). Ändringarna innebär 
bl. a. att folkrörelserna skall få vissa möjligheter att anordna lotterier med 
penningvinster. Alla lotterier med enbart varuvinster blir i fortsättningen 
skattefria. Vidare har tillståndstvånget för lokala lotterier ersatts med en 
registrering och för vissa lokala lotterier har prövningen helt slopats. 

Forskning 

Folkrörelseutredningen har bl. a. lämnat förslag på ny forskning om för
eningslivet. Förslaget om vidgad folkrörelseforskning kommer att behand
las i samband med regeringens forskningspolitiska proposition. Ett särskilt 
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statistikprogram om föreningslivet kommer också att tas fram under man
datperioden. 

Nya kooperativa.former 

De kooperativa frågorna har fått en förnyad aktualitet. I dag bildas det nya 
kooperativa föreningar särskilt då i anknytning till arbetsområden som 
tillhör den offentliga verksamheten. Detta ställer nya krav på villkoren för 
dessa föreningar att verka. Eftersom de kooperativa frågorna så nära berör 
folkrörelsernas allmänna villkor kommer ansvaret för kooperativa rådet 
att föras över från industridepartementet till civildepartementet. 

Kontakt medjoreningslivet 

Civildepartementet har genom sitt samordningsansvar för folkrörelsefrå
gorna en viktig uppgift att hålla kontakt med föreningslivet. Det sker bland 
annat genom utgivning av några publikationer. 

Under den nu inledda mandatperioden kommer en ny upplaga av Folk
rörelse- och föreningsguiden att ges ut. En rapport om de statliga och 
kommunala bidragen ges ut varje år. 

7 Jämställdhetspolitiken 
Den femåriga handlingsplan för jämställdhet som antogs av riksdagen 
under våren 1988 (prop. 1987/88:105, AU 1987/88:17, rskr. 364) innebär 
en väsentligt höjd ambitionsnivå när det gäller målen för och den fortsatta 
inriktningen av jämställdhetspolitiken. Ett aktivt arbete pågår på såväl 
central nivå som i kommuner, landsting och organisationer, för att för
verkliga de mål för jämställdhet som bör vara uppfyllda år 1993. 

Strävan efter jämlikhet i samhället är central i jämställdhetsarbetet. Det 
är av stor vikt att de åtgärder som vidtas kommer de mest resurssvaga till 
del. En väsentlig uppgift i arbetet kommer därför att vara att verka för en 
arbetsmarknad där kvinnor och män deltar i alla delar av arbetslivet på 
samma villkor och med lika möjligheter. Åtgärder för att underlätta möj
ligheterna att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap kommer att 
prövas fortlöpande. Arbetet med att stärka kvinnors inflytande i olika 
beslutande församlingar kommer att fortsätta och vidareutvecklas, liksom 
arbetet med att stärka männens roll, inte minst som föräldrar. 

Jag kommer i det följande att redovisa vissa frågor med anledning av 
handlingsplanen om jämställdhet som kommer att få särskild aktualitet 
under budgetåret 1989/90. 

Ekonomi 

Under hösten 1988 har förberedelser påbörjats för att få till stånd en 
tidsanvändningsstudie. Jag räknar med att en sådan studie skall kunna 
utföras under den femårsperiod som handlingsplanen omfattar. 
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Jag kommer under det kommande året att ägna frågor om arbetsvärde
ring och lönediskriminering ökad uppmärksamhet. Initiativ kommer att 
tas för att minska de könsrclaterade löncskillnaderna inom det statliga 
området. 

Vissa statistikuppgifter m. m. angående fördelning av ekonomiska resur
ser mellan kvinnor och män kommer jag att redovisa senare (bilaga 15.3.) 

Arbets/il' och utbildning 

Ett programområde för jämställdhet vid arbetsmiljöfonden har nu inrät
tats. Jag kommer att följa verksamheten vid fonden särskilt vad avser 
sådana utvccklingsinsatscr som skall förläggas till företag och myndighe
ter. 

En verksamhet med särskilda stödinsatser för deltagare i arbetsmark
nadsutbildning som genomgår för sitt kön otraditionell utbildning har 
påbörjats. Arbetsmarknadsverkct kommer under hösten 1989 att redovisa 
det första årets erfarenheter. För budgetåret 1989/90 kommer ca 7 000 
kursdeltagare att beröras av denna verksamhet. 

Den projektverksamhet för att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet 
m. m. som pågått de senaste fyra åren kommer att fortsätta. Verksamheten 
har varit framgångsrik. De många ideer och modeller som prövats lokalt, 
främst på arbetslivets och utbildningens område, har inneburit en förnyel
se i jämställdhetsarbetet. Erfarenheterna från denna verksamhet måste nu 
få en bredare spridning i samhället. 

Jag vill i detta sammanhang också beröra handlingsplanens förslag om 
tre pilotkommuner för jämställdhet. De tre kommuner som efter ansökan 
valts ut är Bengtsfors, Södertälje och Umeå. Arbetet i de tre kommunerna 
kommer att påbörjas under det första kvartalet 1989 och pågå under en 
femårsperiod. 

Lagen (1979: 1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetsli
vet och dess hittillsvarande tillämpning är för närvarande föremål för 
utvärdering (Dir. 1988: 33). Arbetet leds av en särskild utredare (A 
1988:0 I). Jag utgår ifrån att utvärderingen, som skall vara avslutad under 
år 1989. efter sedvanlig remissbehandling kommer att utgöra en bra grund 
för framtida överväganden i syfte att göra lagstiftningen mer verksam. 

Goda möjligheter till föräldraledighet och en väl utbyggd barnomsorg är 
av avgörande betydelse för att nå jämställdhetsmålen inom såväl arbetsli
vet som familjen. Statsrådet Lindqvist har tidigare i dag lagt fram förslag 
om en utbyggd föräldraförsäkring. Särskilda informationsåtgärder föreslås 
för att stimulera föräldrar att i högre utsträckning än idag dela föräldrale
digheten. Vissa förändringar föreslås även i lagen (1978:410) om rätt till 
ledighet för vård av barn i syfte att förbättra föräldrars möjlighet att 
påverka uttag och förläggning av daglig föräldraledighet. 

Chefen för utbildningsdepartemcntet tillkallade i september 1988 en 
ledningsgrupp för jämställhetsfrågor inom utbildningsområdet. Jag räknar 
med att gruppens arbete kommer att ha stor betydelse för att öka jäm
ställdheten inom skolan. För egen del kommer jag liksom tidigare att 
avsätta projektmedel för arbete inom skolans område. Enligt min mening 
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bör nu den fortsatta projektverksamheten även inriktas mot frågor om 
kvinnligt respektive manligt språk samt utbildning och fortbildning av 
personal. 

Statligt jämställdhetsarbete 

Det statliga jämställdhetsarbetet måste även fortsättningsvis inriktas på 
att åstadkomma en jämnare könsfördelning vad gäller statliga tjänster och 
i styrelser, kommitteer m. m. Ytterligare ansträngningar kommer att göras 
för att öka andelen kvinnliga chefer. 

En intensiv verksamhet på jämställdhetsområdet pågår sedan våren 
1986 på fem statliga myndigheter. Syftet är att finna former och metoder 
för ett effektivt jämställdhetsarbcte. Myndigheterna skall redovisa sitt 
arbete till regeringen under år 1989. 

De centrala parterna på det statliga området har genom en ändring i det 
statliga medbestämmandeavtalet (MBA-S 7 kap.) ytterligare markerat sitt 
intresse för ett aktivt jämställdhetsarbete på lokal nivå. Vidare har vissa 
preciseringar gjorts beträffande innehållet i de jämställdhetsplaner som 
myndigheterna är skyldiga att upprätta varje budgetår. Jag ser positivt på 
denna utveckling och utgår ifrån att myndigheterna nu kommer att inten
sifiera sitt arbete i dessa frågor. 

Könsdiskrimincrande reklam 

Enligt propositionen 1985/86: 121 om inriktningen av konsumentpolitiken 
(LU 1985/86: 34, rskr. 292) har konsumentverket haft regeringens uppdrag 
att följa och dokumentera den könsdiskriminerande reklamens omfattning 
m. m. Verket kommer inom kort att redovisa sina erfarenheter och bedöm
ningar. Efter remissbehandling av verkets rapport kommer frågan om 
eventuella åtgärder mot könsdiskriminerande reklam att prövas. 

Kvinnors in.flytande 

Andelen kvinnor i riksdagen efter valet år 1988 är 38 procent. Det innebär 
en ökning sedan föregående val med 7 procentenheter. Kvinnorepresenta
tionen i de indirekt valda organen är emellertid fortfarande låg. Könsför
delningen i statliga styrelser på central och regional nivå redovisas i bilaga 
15.4. Andelen kvinnor i de statliga kommitteerna redovisas i kommittebe
rättelsen. Jag kommer senare, i samråd med chefen för justitiedepartemen
tet, att överväga om denna statistik skall samordnas med övrig på områ
det. 

Redan nu kan konstateras att andelen kvinnor i de statliga styrelserna på 
central nivå har ökat sedan år 1986. Arbetet med dessa frågor måste dock 
fortsätta med oförminskad intensitet. 

Den projektverksamhet för att öka kvinnorepresentationen i statliga 
organ som pågår hos nominerande organisationer runt om i landet har gett 
värdefulla exempel på metoder att öka andelen kvinnor. Det är viktigt att 
dessa erfarenheter sprids och vidareutvecklas. Uppmärksamhet bör i den 
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fortsatta projektverksamheten även riktas mot frågor som rör villkoren för 
de kvinnor som redan är valda. 

Nordisktjämställdhetsarbete 

En handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet fram till år 
1993 kommer att antas av nordiska ministerrådet under våren 1989. 
Planen omfattar två huvudområden, kvinnors roll i den ekonomiska ut
vecklingen och föräldrars möjligheter att kombinera familjeliv och arbets
liv. Under budgetåret 1989/90 kommer bl. a. frågor som rör likalön, kvin
nor som företagare och den offentliga barnomsorgen att prioriteras. 

FN:s hinnokommission m. m. 

Arbetet med att i FN:s kvinnokommission följa upp slutdokumentet från 
FN:s kvinnokonferens i Nairobi år 1985 fortsätter. Nästa möte med kom
missionen, där Sverige är ledamot, äger rum i april 1989. Inför det och 
följande möten kommer jag att bereda jämställdhetsrådet tillfälle att följa 
de frågor som tas upp i kommissionen. 

Sverige deltar även i OECD:s samarbete i jämställdhetsfrågor samt i 
Europarådets jämställdhetskommitte (CEEG). Under år 1989 anordnar 
CEEG en europeisk jämställdhetsministerkonferens i Wien. Sverige kom
mer där att lägga fram en rapport som belyser möjligheter för kvinnor och 
män att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. 

8 Kyrkliga frågor 

Riksdagen har under år 1988 beslutat om betydande reformer på det 
kyrkliga området. Den nya organisationen på lokal- och stiftsplanet inom 
svenska kyrkan som träder i kraft under år 1989 innebär en radikal 
begränsning av regeringens befattning med kyrkliga ärenden. De nya stifts
samfällighetema kommer att genom sina organ i stor utsträckning själva få 
besluta om organisation och resursanvändning på lokalplanet i stiften. 
Genom den nyligen av riksdagen beslutade reformen av kyrkomusikeror
ganisationen upphör också den statliga regleringen av kyrkomusikertjäns
terna vid utgången av juni 1990. Det blir i fortsättningen pastoraten som 
skall svara för den kyrkomusikaliska verksamheten. Det samlade resulta
tet av 1980-talets reformarbete inom den kyrkliga sektorn är att svenska 
kyrkan och dess olika organ har fått ett betydande självständigt ansvar för 
den kyrkliga verksamheten. 

I budgetpropositionen 1987 /88: l 00 bil. 15 s. 20 anfördes bl. a. att en 
proposition med förslag till en samlad kyrkolagstiftning på grundval av 
kyrkoförfattningsutredningens betänkanden (SOU 1987:4 och 5) kunde 
väntas till riksdagen hösten 1988 och att detsamma gällde beträffande 
förslag till en ny begravningslag. Vid den fortsatta beredningen har det 
emellertid visat sig svårt att hålla den angivna tidsplanen. Nya övervägan
den beträffande kyrkolagsförslaget gav vid handen att väsentliga beslutade 
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eller föreslagna reformer på det kyrkliga området och vissa kompletteran
de utredningar på detta område kommer att vara fullt genomförda först till 
den l januari 1992. Om arbetet med en ny kyrkolag inriktas på att den 
skall kunna träda i kraft vid denna tidpunkt, hinner man också vinna 
erfarenhet av de beslutade reformerna och tillämpningen av de nya lagar 
som reglerar dem, innan dessa förs samman i en samlad kyrkolagstiftning. 
Skälen för ett sådant uppskov utvecklades närmare i regeringens skrivelse 
1988:2 till kyrkomötet. Med anledning därav uttalade kyrkolagsutskottet 
att enligt dess egen bedömning frågan om en ny kyrkolag bör avvakta 
inlcdningsskedet i den förestående, genomgripande reformen på lokal- och 
stiftsplanet i svenska kyrkan. Frågan har också anmälts i regeringens 
proposition 1988/89: 17 om upphävande av vissa kyrkoförfattningar m. m. 
Beredningen av förslaget till ny, samlad kyrkolagstiftning bör sålunda 
fortgå med den inriktning som har angetts i det föregående. 

Arbetet med att bereda förslaget till ny begravningslagstiftning pågår. 
Delar av detta ganska svåra frågekomplex har bedömts kräva grundligare 
överväganden och de slutliga ställningstagandena till utredningsförslaget 
(SOU 1987: 16) om en ny bcgravningslag har därför dröjt. Ett förslag 
beräknas dock kunna färdigställas under 1989. 

I det följande läggs däremot fram förslag om förbättrat statligt stöd till 
invandrarnas trossamfund på grundval av den rapport som avgetts av en 
arbetsgrupp inom civildepartementet (Os C 1986: 12). En sammanfattning 
av arbetsgruppens förslag och remissyttandena över dessa fogas som bilaga 
15.2 till denna bilaga till budgetpropositionen. 

Mina förslag innebär att samtliga statsbidragsberättigade trossamfund 
nu blir företrädda i det statliga samarbetsorgan mellan samfunden som har 
till uppgift att fördela statsbidragen. Vidare ges stödet i vissa delar en 
utformning som är bättre anpassad till behoven bland invandrarnas tros
samfund och underlättar för dem att bygga upp en verksamhet bland sina 
medlemmar i Sverige. 
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A. Civildepartementet m. m. 
A 1. Civildepartementet 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

30385738 
30881000 
49761000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 261 000 kr. inte ställts till civilde
partementets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Kostnader för statsrådsbilar 
Revisionskontoret - särkostnader 

1988/89 

109 

26047000 
(23354000) 1 

30920002 

I 742000-' 

30881000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+48 

+ 18640000 
( + 15 554000) 
+ 162000 
+ 78000 

+ 18880000 

1 Av angivet belopp har 234000 kr. inte ställts till civildepartementets disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
2 Av angivet belopp har 15000 kr. inte ställts till civildepartementets disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
3 Av angivet belopp har 12000 kr. inte ställts till civildepartementets disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 49 7 61 000 kr. 

Jag har därvid beaktat att medel motsvarande 48 tjänster förs över till 
civildepartementet från justitie-, finans-, jordbruks- och arbetsmarknads
departementen i samband med den ändrade arbetsfördelningen mellan 
departementen den 1 januari 1989. Vidare har 3 milj. kr. beräknats för 
personal m. m. för omläggningen av budgetprocessen. 

Anslaget Extra utgifter förs fr. o. m. nästa budgetår samman med an
slagsposten Förvaltningskostnader under anslaget Civildepartementet. 

Med undantag för anslagsposterna Kostnader för statsrådsbilar och 
Revisionskontoret har medelsbehovet beräknats med utgångspunkt i en 
real minskning av utgifterna om 5 % på tre år med fördelning 2, 2 och 1 % 
för första, andra resp. tredje budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Cfri/departementet för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 49 761 000 kr. 
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A 2. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 887 648 
10600000 
29 300000 

Reservation 5 669692 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av verksamheten beräknar 
jag anslaget för nästa budgetår till 29 300000 kr. Jag har därvid beräknat 
medel för forskning om den offentliga sektorn med 1 700000kr. och för 
forsknings- och utvecklingsarbete vad avser jämställdhetsfrågor med 
1412000 kr. För övrig utrcdningsvcrksamhet räknar jag med ett medels

bchov av 26188000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser
vationsanslag på 29 300000 kr. 

A 3. Regeringskansliets förvaltningskontor 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

200094000 
218 235 000 
281433000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 399 000 kr. inte ställts till rege
ringskansliets förvaltningskontors disposition till följd av tillämpandet av 
en utgiftsram. 

Regeringskansliets förvaltningskontor (FK) är enligt sin instruktion 
(1988: 114 7) ett gemensamt förvaltnings- och arbctsgi varorgan för frågor 
som enbart rör statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresenta
tionen eller kommitteerna. 

Förvaltningskontorct leds av en styrelse. Chef för förvaltningskontoret 
är en fcirvaltningsdirektör. 

Personal 

Anslag 
Förvaltni ngskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Gemensamt ut vecklingsarbetc.: 
Gemensamma investeringar 
Gemensamma förvaltningskostnader 

1988/89 

223 

43531000 
(39879000) 1 

135126000 
684000 
615000 

38279000 

218235000 

Reräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

218 

+ 1942000 
(+ 1976000) 

+57 380000 
+ 36000 
+ 42000 
+ 3 798000 

+63198000 

1 Av angivet bdopp har 399000 kr. inte ställts till regeringskansliets förvaltningskon
tors disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Förvaltningskontoret 

Förvaltningskontorct föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
I. Huvudförslag budgetåret 1989/90 med undantag för anslagsposterna 
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Lokalkostnader och Gemensamma förvaltningskostnader. Utgiftsminsk
ningen föreslås fördelas över en treårsperiod med 2, 2 och l % för första, 
andra resp. tredje budgetåret. 

2. För bl. a. vissa bevakningsändamål, modernisering av telefonväxel, 
utbyte av växel på Haga Slott samt vissa gemensamma ADB-kostnader 
behövs en förstärkning av anslagsposten Gemensamma förvaltningskost
nader ( + 6 480 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar förvaltningskontorets huvudförslag för tre år med en total real 
minskning av utgifterna om 5 % med fördelningen 2, 2 och I% för första, 
andra resp. tredje budgetåret med undantag för posterna Lokalkostnader 
och Gemensamma förvaltningskostnader. Därutöver beräknar jag medel 
för hyreskostnader för utrikesdepartementets lokaler i Södra Klara och för 
vissa kommittelokalcr med sammanlagt 54174000 kr. samt för delar av 
förvaltningskontorets begärda förstärkningar med sammanlagt 6 330000 
kr. 

Med anledning av den ändrade RC-organisationen (se bilaga 2, Gemen
samma frågor) har anslaget minskats med 3 965 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 281 433 000 kr. 
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B. Statlig rationalisering och revision, statistik 
m.m. 
B 1. Statskontoret 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

71214221 
74401000 
78 704000 

Anslagssparande 4209000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 586 000 kr. inte ställts till statskon
torets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för administrativ ut
veckling och rationalisering - bland annat automatisk databehandling 
(ADB) - i den civila delen av statsförvaltningen och skall verka för att 
statlig verksamhet bedrivs under god hushållning med tillgängliga resurser. 

Statskontorets verksamhet m. m. framgår av förordningen (1988:959) 
med instruktion för statskontoret. 

Följande programindelning gäller: 

1. Rationaliseringsutredningar 

2. Effektivitetsstödjande verksamhet 

3. Anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning 

(I 000-tal kr.) 

Program 

Rationaliscrings
utredningar 

Effektivitetsstödjande 
verksamhet 

Anskaffning och förvalt
ning av ADB-utrustning 

Summa kostnader 

Avgår: 
Ersättning för anskaft~ 

ning och förvaltning 
av ADB-utrustning 

Ersättning för vissa 
produkter och tjänster 

Nettoutgift 

1987/88 
Utgift 

39839 

35 763 

12 718 

88320 

12 718 

4388 

71214 

1988/89 
Budget 

42802 

34013 

12581 

89396 

12 581 

3000 

73815 

1989/90 
Föredraganden 

46083 

36621 

13410 

96114 

13410 

4000 

78704 
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Statskontoret 

Statskontoret anför i sin anslagsframställning bl. a. följande: 

I. Största delen av statskontorets resurser avsätts för utredningar åt rege
ringen, regeringskansliet och de myndigheter regeringen vill stödja 
genom att anvisa statskontoret som rådgivare. 

2. Statskontoret koncentrerar sin verksamhet till två områden: 
Det ena området berör de delvis förändrade krav som följer av ändring
arna i budgetprocessen och regeringskansliets satsning på en ny verk
samhetsplanering. Statskontoret avser att inom området utveckling av 
organisation, styrsystem, uppföljning och utvärdering koncentrera sina 
insatser till styrningen och uppföljningen av den offentliga förvaltning
en. Arbetet med övergången till system med fördjupad verksamhets
analys vart tredje år har hög prioritet. 
Det andra området utgörs av arbete med informationsteknologins 
struktur och användning. Detta arbete utgår i första hand från de 
riktlinjer och uppdrag som anges i den datapolitiska propositionen 
(prop. 1987 /88: 95, FiU 25, rskr. 293). Huvudinriktningen i statskonto
rets arbete är att stödja statsförvaltningens myndigheter bl. a. genom att 
utveckla och värdera metoder, tekniker och hjälpmedel, att testa och 
genomföra försök med generell programvara, att sprida information 
samt att stödja myndigheterna i processen att anskaffa ADB-utrust
ning. 

3. Huvudförslag budgetåret 1989/90 72 340000 kr. exkl. pris- och löne
omräkning. Förslaget utgör år två i ett treårigt huvudförslag med en 
utgiftsminskning enligt I%, 2 % resp. 2 %. 

4. Enligt proposition 1987 /88:95 om datapolitik för statsförvaltningen 
skall det centrala anslaget för anskaffning av ADB-utrustning avvecklas 
så snart en ny ordning kan tas i bruk. Anslaget disponeras av statskon
torct. I dag gäller att de årliga avgifter som myndigheterna betalar till 
statskontoret för ADB-upphandling förutom kapitalkostnader även 
täcker kostnader för statskontorets arbete med ADB-upphandlingen. 
Om och när investeringsanslaget avvecklas måste därför verksamheten 
finansieras på annat sätt. Statskontorets uppfattning är att upphand
lingen då bör finansieras över förvaltningsanslaget och att denna fråga 
är av så stor strategisk betydelse att den bör behandlas skyndsamt. 

5. Statskontoret förbereder en vidareutveckling av verksamhetsinrikt
ningen i ett nytt treårsperspektiv och en ny verksamhetsutvecklings
plan kommer att arbetas fram. 

6. Inom statskontoret pågår en översyn av organisationen samt fördel
ningen av uppgifter och resurser mellan enheterna. Nödvändiga juste
ringar i organisationen genomförs successivt. 

7. Ersättning för vissa produkter och tjänster bör sättas till 3 000000 kr. 
8. Eventuella merinkomster på anslagsposten Ersättning för vissa produk

ter och tjänster får användas bl. a. för kompetensutveckling av persona
len. 

9. Erfarenheterna av nuvarande intäktskrav på 3 milj. kr. visar på roll
konflikter när statskontoret i ena ögonblicket arbetar i sin egenskap av 
regeringens stabsmyndighet och i det andra hos samma myndighet 
söker uppdrag för intäktsskapande rådgivning. Mot denna bakgrund 
anser statskontoret att en intäktsfinansiering främst bör avse bokutgiv
ning och utbildning. 
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Föredragandens överväganden 

Några huvudpunkter 

I. Regeringen godtar i allt väsentligt statskontorets förslag vad 
avser inriktningen av verksamheten 1989/90. 

2. Utvecklings- och utredningsarbetet bör inriktas mot dels de krav 
som föranleds av ändringar i budgetprocessen och förbättrad 
verksamhetsanalys i regeringskansliet, dels informationsteknolo
gins struktur och användning. 

Vaksamhetens allmänna inriktning 

En viktig uppgift för statskontoret är att bidra till att statsförvaltningens 
effektivitet och produktivitet fortlöpande förbättras. Jag ser det som na
turligt att statskontoret härvid tar fram underlag för omprövning, omprio
ritering och förnyelse av statlig och statligt finansierad verksamhet. 

Inom ramen för den förändrade budgetprocessen (vilket är ett av de två 
områden som statskontoret skall inrikta sin utvecklingsverksamhet mot) 
skall statskontoret koncentrera verksamheten på bl. a. frågor om uppfölj
ning. 

För att kunna möta de krav på information som riksdag och regering 
kommer att ställa i framtiden bör informationsförsörjningen vara snabb 
och effektiv och informationen lättillgänglig. 

Datorstöd bör kunna vara ett effektivt hjälpmedel i detta sammanhang. 
Jag ser det som naturli'gt att statskontoret medverkar vid utvecklingen av 
sådana informationssystem för uppföljning och utvärdering. 

Jag godtar, efter samråd med övriga berörda statsråd. i allt väsentligt 
statskontorets förslag till inriktning av verksamheten under budgetåret 
1989/90. 

Vissa datafrågor 

Statskontorets roll vid anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning 
kommer i avgörande delar att vara oförändrad budgetåret 1989/90. Änd
ringar som redan genomförts är att myndigheterna fått ett ökat ansvar för 
upphandling av ADB-utrustning och att statskontoret i större utsträckning 
fått en rådgivande roll. Det centrala reservationsanslaget (B 2. under den
na huvudtitel) och formerna för finansieringen av statskontorets upphand
lingsverksamhet genom avgifter från myndigheterna bibehålls under bud
getåret 1989/90. 

Arbetet med att utveckla nya finansieringsformer som kan ersätta det 
centrala anslaget pågår. Samtidigt kommer statskontorets framtida upp
handlingsroll och finansiering att kunna klargöras. Frågan om inriktning. 
omfattning och finansiering av upphandlingsverksamheten kan tas upp i 
samband med nästa års budgetbehandling. 

3 Riksda1:m 1988189. i sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Anslag,~frågor. m. m. 

Jag har i enlighet med statskontorets förslag räknat med en planenlig real 
minskning av utgifterna med 2 % budgetåret 1989/90 enligt det treåriga 
huvudförslag som fastställdes inför budgetåret 1988/89. 

Jag bedömer att inkomster för vissa produkter och tjänster bör kunna 
uppgå till 4 milj. kr. Jag har därvid räknat med att biblioteksservicen ingår 
i intäkterna. Eventuella merinkomster bör statskontoret få använda för 
bl. a. kompetensutveckling. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av programsammanställning
en. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
statskontoret fr. o. m. den I juli 1989. Jag har även tagit hänsyn till den 
förändring i RC-organisationen som kommer att äga rum fr. o. m. den I 
juli 1989 (se bilaga 2, Gemensamma frågor). 

Statskontoret avses ingå i den första gruppen av myndigheter med 
treåriga budgetramar. Jag avser att senast den 30 juni 1989 återkomma till 
regeringen vad avser särskilda direktiv till statskontoret för treårsperioden 
199 l/92-1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statskontoret för budgetåret 1989/90 anvisa ett ramanslag 

på 78 704 000 kr. 

B 2. Anskaffning av ADB-utrustning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

403129052 
444600000 
786300000 

Reservation 164421674 

Över detta reservationsanslag finansieras och redovisas dels generellt an
vändbar ADB-utrustning som anskaffas inom den civila statsförvaltningen 
(exkl. de affärsdrivande verken, universitet och högskolor), dels teknik
upphandling av programvara för småskalig ADB-användning. Anslaget 
omfattar också ADB-utrustning vid flygtekniska försöksanstalten. 

Myndigheternas möjligheter att själva finansiera ADB-utrustning har 
vidgats något. För närvarande får myndigheterna direktfinansiera enklare 
datorsystem för flera arbetsplatser och annan enkel ADB-utrustning om 
det rör sig om enstaka anskaffningsbehov och det kan ske inom befintliga 
ekonomiska ramar. Investeringarna skall leda till säkra och realiserbara 
besparingar inom en femårsperiod. 

Myndigheterna får själva upphandla direktfinansierad ADB-utrustning. 
För datorsystem med flera arbetsplatser är dock ett villkor för myndighe
ternas upphandling att den skall avse ADB-utrustning, för vilken det finns 
för statsförvaltningen gemensamma avropsavtal. 

ADB-utrustning som finansieras över det centrala reservationsanslaget 
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prövas enligt de särskilda direktiv och riktlinjer som regeringen gav stats
kontoret den 19 juni 1985 för anslagsframställningen samt för prioritering 
vid beslut om anskaffning av ADB-utrustning. Enligt riktlinjerna skall 
medel i första hand avsättas för nödvändiga ersättnings- och komplctte
ringsanskaffningar, investeringar som är direkta följder av beslut av rege
ringen eller riksdagen eller som kan finansieras genom omprioriteringar 
samt sådana anskaffningar som beräknas ge de största rationaliseringsef
fekterna och som leder till säkra och realiserbara besparingar. 

Från anslaget betalas ADB-utrustning och andra utgifter av investerings
karaktär i samband med anskaffning, installation och igångkörning av 
köpt eller hyrd ADB-utrustning. För utrustning som redovisas över ansla
get betalar driftansvariga myndigheter årliga avgifter till statskontoret. 
Förutom avskrivningar m. m. täcker avgifterna även statskontorets kost
nader för upphandling och förvaltning av utrustningen. 

För ADB-utrustning som är prövad i budgetprocessen och beräknad på 
det centrala reservationsanslaget har upphandlingsreglerna fr. o. m. bud
getåret 1988/89 förenklats i några avseenden. Användarmyndigheterna får 
själva upphandla ADB-utrustning upp till den beloppsnivå som omfattas 
av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling. Myndigheterna får 
också själva oberoende av beloppsgräns upphandla all ADB-utrustning för 
vilken det finns för statsförvaltningen gemensamma avropsavtal. Övrig 
ADB-utrustning som omfattas av anslaget, dvs. vars köpvärde överstiger 
ovannämnda beloppsnivå och för vilken det inte finns avropsavtal, skall 
upphandlas av statskontoret under medverkan av användarmyndigheten. 

Anskaffningar som har ett köpvärde överstigande 20 milj. kr. beslutas av 
regeringen. 

I enlighet med propositionen om datapolitik för statsförvaltningen 
(prop. 1987/88:95, FiU25, rskr.293) får inga nya objekt och ändamål 
läggas in på anslaget under löpande budgetår utan medgivande från rege
ringen. 

Riksdagen beslutade med anledning av propositionen om datapolitik för 
statsförvaltningen att det centrala reservationsanslaget för ADB-utrust
ning bör avvecklas så snart en ny ordning kan tas i bruk. Arbete med att 
utreda alternativa lösningar pågår. I avvaktan på en ny ordning kvarstår 
det centrala anslaget. 

Statskontorets anslagsframställning för budgetåret 1989/90 

I det följande redovisas en sammanställning över myndigheternas respek
tive statskontorets bedömningar av investeringsbehoven för budgetåret 
1989/90. Redovisningen följer den departementsindelning som gäller 
t. o. m. år 1988. 
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Totala investeringsbehO\' av ADB-utrustning 1989/90, milj. kr. 

Huvudtitel Myndigheterna Statskontorct 

Il Justitie 137.4 125,0 
111 Utrikes u 1,3 
IV Försvar 3,4 3.4 
V Social 143,8 143,8 
VI Kommunikation 139,2 135,8 
VII Finans 403,8 298,7 
VIII Utbildning 18,7 12,9 
IX Jordbruk 20,9 19,6 
X A rbctsmarknad 259,9 190,8 
XI Bostad 36.6 36,6 
XII Industri 6,7 6.3 
XIII Civil 40.9 35,5 
XIV Miljö-och energi 20.2 19.1 

Summa I 232,8 1028,8 

Myndigheterna har till statskontoret anmält behov av ADB-utrustning till 

ett sammanlagt värde av cal 233 milj. kr. för budgetåret 1989/90. Motsva

rande anskaffningsbehov för innevarande budgetår var 6 78 milj. kr. 

Statskontoret beräknar anskaffningsbehovet till l 029 milj. kr. eller 17 % 
lägre än myndigheternas anspråk. Härav avser ca 559 milj. kr. (54 %) såda

na anskaffningar som enligt en strikt tillämpning av regeringens riktlinjer 

för prioritering bör tillgodoses i första hand (prioritet l). Härtill kommer 

anskaffningsbehov till ett värde av ca 470 milj. kr. (46 %) som statskontoret 
anser också bör läggas till grund för medelsberäkningen på anslaget för 

1989/90 (prioritet 2). 

Av det totalt beräknade anskaffningsbehovet under 1989/90 avser ca 
260 milj. kr. (25 %) ersättningar och 214 milj. kr. (21 %) kompletteringar av 
befintlig ADB-utrustning. Ca 225 milj. kr. (22 %) avser anskaffningar som 

är direkt beroende av beslut av regeringen eller riksdagen om införande 
eller utbyggnad av ADB-system för viss verksamhet. Ca 330 milj. kr. (32 %) 

avser anskaffningar som syftar till rationaliseringar och besparingar i 
myndigheternas verksamhet. 

Huvuddelen av nyutveckling av ADB-stöd ryms inom de sistnämnda 
två kategorierna. I pågående och planerad nyutveckling ingår ett stort 
antal tillämpningar som bygger på användning av småskalig ADB-teknik 

för lokalt datorstöd. 

Bland större anskaffningsbehov som är medräknade i underlaget för 

1989/90 märks ersättnings-, kompletterings- eller nyanskaffningar för po

lisväsendet. domstolsväsendet. kriminalvårdsverket, den allmänna försäk

ringen och anslutande bidragssystem, vägverket, bil- och körkortsregistret, 

SMHI, tullverket, byggnadsstyrelsen, skatteadministrationen, studiestöds

administrationen, skogsvårdsorganisationen, arbetsmarknadsverket, lant

mäteriverket, fastighetsdatasystemct, länsstyrelserna, statistiska central

byrån och ett nytt miljödatasystem (KR UT). 

Två större förväntade investeringsbehov vid plan- och bostadsverket 

och statens invandrarverk har inte medräknats för 1989/90. 
De anmälda investeringsbehoven för budgetåret 1988/89 är ca 3,5 milj. 

kr. högre än tillgängliga medel på anslaget under detta år. Finansieringen 
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under 1988/89 kan enligt statskontorets bedömning klaras genom att vissa 
installationer och betalningar förskjuts till och belastar anslaget under 
1989/90. Någon odisponerad behållning på själva anslaget redovisas följ
aktligen inte vid ingången av 1989/90. 

Statskontoret har vid anslagsberäkningen inte reducerat anslaget med 
anledning av den överplanering, dvs. förskjutningar i installationer och 
betalningar, som erfarenhetsmässigt sker. Den styrning av ADB-investe
ringar som tillämpas fr. o. m. budgetåret 1988/89, genom myndighetsvisa 
anskatfningsramar, motiverar enligt statskontoret att beräkningen av det 
totala medelsbehovet på anslaget görs mer exakt än tidigare. 

Under budgetåret 1989/90 förutses beställningar ske även av en stor del 
av den utrustning som planeras bli installerad under 1990/91. Av de 
bemyndiganden för beställningar som riksdagen tidigare lämnat återstår 
ca 453 milj. kr. vid ingången av budgetåret 1988/89. Köpvärdet av den 
ytterligare utrustning som beräknas bli beställd för installation under 
1988/89, 1989/90 och 1990/91 uppgår till sammanlagt I 183 milj. kr. Ett 
kompletterande bemyndigande på 730 milj. kr. behövs därför. 

I syfte att underlätta teknikupphandling av effektivitctsfrämjande pro
gramvaror för lokalt datorstöd föreslår statskontoret, att avkastnings
kravet på medel som anvisas för detta ändamål begränsas till bästa möjliga 
ränta eller till en fast ränta som är lägre än statens avkastningsränta. 
Statskontoret förordar det förstnämnda alternativet. 

Föredragandens överväganden 

Myndigheternas anmälningar till statskontoret visar ett, jämfört med före
gående år. kraftigt ökande behov av medel för investeringar i ADB-utrust
ning. 

Jag har, utöver statskontorets framställning, i samråd med chefen för 
justitiedepartementet beräknat ytterligare 3 800000 kr. för datorutrust
ning avsedd främst för text behandling vid domstolarna. 

Jag har vidare. i samråd med chefen för socialdepartementet, beräknat 
2 000 000 kr. för datorutrustning till hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd. 

I enlighet med statskontorets förslag så anser jag, att vägverket bör få 
finansiera datorarbetsplatser över eget anslag. Motivet för att tillåta en 
större självfinansiering än vad reglerna för anskaffning av ADB-utrustning 
f. n. tillåter är det decentraliserade ekonomiansvar och beslutsfattande 
som tillämpas inom vägverket. Den ADB-utrustning som här avses är 
ersättning av äldre terminalutrustning samt ny arbetsplatsutrustning. För 
upphandling skall gälla samma regler som de som gäller vid finansiering 
över det centrala reservationsanslaget. Jag har i denna fråga samrått med 

chefen för kommunikationsdepartementet. 
I samråd med chefen för kommunikationsdepartementet har jag utöver 

statskontorets framställning beräknat ytterligare 3 750000 kr. för ADB-ut
rustning till trafiksäkerhetsverket. 

I avvaktan på behandlingen av riksskatteverkets ADB-strategi har jag i 
samråd med chefen för finansdepartementet endast beräknat medel för 
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investeringar som rör ersättning av befintliga terminaler och viss annan 
utrustning samt anskatfningsbehov som är föranlett av den allmänna 
fastighetstaxeringen. Detta innebär att jag för närvarande inte beräknat 
medel för ADB-investeringar motsvarande 48 830000 kr. på anslaget. 

De medel på anslaget som jag beräknar för datorutrustning till rikspo
lisstyrelsens säkerhetsavdelning, sammanlagt 1 350000 kr., får användas i 
enlighet med kommande ställningstaganden med anledning av SÄPO
kommittens förslag. 

För teknikutveckling av programvaror till småskalig ADB-miljö har jag 
beräknat 4 milj. kr., vilket motsvarar det belopp som ej utnyttjats av 
tidigare beviljad ram för detta ändamål. 

Hittills gjorda erfarenheter vid teknikupphandling av programvaror har 
pekat på vissa problem att engagera leverantörerna till gällande avkast
ningskrav. Jag är dock inte beredd att nu föreslå en förändring av bestäm
melserna för ränteberäkning. 

För att underlätta den praktiska hanteringen av anslaget under löpande 
budgetår ges möjlighet till smärre kostnadsöverskridanden för enskilda 
ändamål och smärre akuta (ej prövade) ersättnings- eller kompletterings
investeringar. För detta får statskontoret disponera högst 5 milj. kr. på 
anslaget. 

I enlighet med tidigare år görs en schablonmässig neddragning av ansla
get för att beakta de förskjutningar av leveranser och betalningar som 
erfarenhetsmässigt inträffar. För budgetåret 1989/90 beräknas dessa för
skjutningar till 20%. 

Jag beräknar anslagsbehovet totalt för budgetåret 1989/90 till 
786 300000 kr. Riksdagens bemyndigande bör därutöver inhämtas att 
beställa ADB-utrustning till ett värde av 740 milj. kr. utöver tidigare 

lämnade bemyndiganden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
1. att till Anska.tfi1ing a1' ADB-utrustning för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 786 300000 kr., 
2. att medge att datorutrustning beställs - utöver tidigare med

givet belopp - till ett värde av högst 740000000 kr. 

Revision 

Riksrevisionsverket (RRV) har inför årets budgetproposition lämnat två 
utredningar med förslag om förändringar för dels den statliga redovisning
en. dels för redovisningsrevisionen av vissa uppdragsmyndigheter. 

Förslaget om att RC-organisationen ska avvecklas och om en ändrad 
finansiering av system S beskrivs närmare i bilaga 2, Gemensamma frå
gor, avsnitt 4. 
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Riksrevisionsverkets anslag 

B 3. Riksrevisionsverket 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

128294000 
122 386000 
128268000 

Anslagssparande 287000 

Av angivet belopp har inte 803 000 kr. ställts till RRV:s disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

RRV är central förvaltningsmyndighet för statlig revision och redovis
ning. RRV:s verksamhet m. m. framgår av förordningen (1988:80) med 
instruktion för verket. 

RRV tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i programter
mer. Följande programindelning gäller för verket: 
l. Förvaltningsrevision 
2. Redovisningsrevision 
3. Prognoser och redovisning 

I 000-tal kronor 

I. Förvaltningsrevision 
2. Rcdovisningsrevision 
3. Prognoser och redovisning 
Engångsanvisning med anledning av 
omläggningen av RC-organisationen 
och system S 

Summa kostnader 

Avgår: 
Inkomster under program l 
Inkomster under program 2 
Inkomster under program 3 
Inkomster från regeringsuppdrag 

Nettoutgift 

1987/88 
Utgift 

38012 
64945 
39893 

142850 

1040 
13 114 

402 

128294 

1988/89 
Anslag 

36658 
63962 
34159 

134779 

741 
11 592 

862 
I 

121583 

1989/90 
Föredra
ganden 

39696 
70960 
78040 

500 

189194 

324 
21220 
39 387 

128268 
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Riksrevisionsverket 

Riksrevisionsverket anför i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

I. Medel för verksamhetens genomförande bör anvisas genom ett raman
slag under Xlll huvudtiteln B 3. Riksrevisionsverket med 
I 13432000kr. 

2. RRV förser statsmakterna och myndigheterna med underlag för bl. a. 
omprövning och omprioritering samt förnyelse av den statliga och 
statligt finansierade verksamheten. 

3. Målet för förvaltningsrevisionen är att genom granskning av statlig och 
statligt finansierad verksamhet bidra till att denna verksamhet blir 
effektivare. Revisionsinsatserna kommer främst att inriktas mot följan
de områden 
statsbidragskonstruktioner och transfcreringssystem, 
myndigheternas förmåga till förändring och förnyelse, 
nya verksamhets- och finansieringsformer. 
regler som myndigheterna beslutar, 
kapacitetsutnyttjande och personalförsörjning hos de statliga myndig
heterna. 
administration och ledning av statliga tillsyns- och serviceuppgifter. 

4. Målet för rcdovisningsrevisionen är att årligen bedöma om myndighe
ternas redovisning är rättvisande och om den utgör ett tillförlitligt 
underlag för att styra verksamheten. Utökade och delvis nya krav på 
revisionen kommer som en följd av den utveckling och det förändrings
arbete som sker inom statsförvaltningen. RRV föreslår att avgiftsfinan
siering av redovisningsrevisioncn av vissa uppdragsmyndigheter införs 
enligt samma principer som används vid redovisningsrevisionen av 
affärsverken. RRV föreslår vidare att redovisningsrevisioncn av försäk
ringskassorna avgiftsfinansieras i likhet med vad som föreslagits för 
uppdragsmyndigheterna. 

5. Målet för RRV:s arbete inom programmet Prognoser och redovisning 
är att skapa bättre förutsättningar för att fatta beslut inom det ekono
miadministrativa området på alla nivåer i den statliga verksamheten. 
RRV föreslår i rapporten " Statens generella redovisningssystem -
finansiering och RC-organisationen" en förändring såväl i driften och 
finansieringen av system S som i organisationen med redovisningscen
traler. Förslaget innebär att RC-organisationen i princip upplöses per 
den 30 juni 1989 samt att system S avgiftsfinansieras till stor del. De 
föreslagna förändringarna samt det avtal RRV tecknat med DAF A 
Data AB syftar bl. a. till att klargöra RR V :s systemägaransvar och 
skapa en stabil grund för drift, förvaltning och vidareutveckling av 
statens redovisningssystem. 

6. Härutöver hemställer RR V 
att regeringsuppdrag inom förvaltningsrcvisionen ersätts med särkost
nader för uppdragen samt att inkomsterna får redovisas under budget
posten Inkomster, förvaltningsrevision och att de budgeterade utgifter
na får överskridas i motsvarande utsträckning, 
att ersättning för andra uppdrag får redovisas som inkomster under 
anslaget samt att RRV - om inkomsterna blir högre än som beräknats 
i regleringsbrevet - får överskrida de budgeterade utgifterna i motsva
rande utsträckning. 
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Föredragandens överväganden 

Några huvudpunkter 

1. Regeringen godtar i allt väsentligt RRY:s förslag vad avser målen 
för verksamheten 1989/90. 

2. Förvaltningsrevisionen bör bättre koordineras med regerings
kansliets verksamhetsplanering samt med den treåriga budget
processen. 

3. Redovisningsrevisionens roll och uppgifter behöver utvecklas. 
En översyn aviseras. 

4. Myndighetsanpassade informationssystem utvecklas. 

Allmänt 
Beträffande målen och inriktningen av RRY:s verksamhet för budgetåret 
1989/90 kan jag efter samråd med övriga beröraa statsråd i allt väsentligt 
godta RRY:s förslag. 

Det politiska systemets effektivitet hänger till stor del samman med 
effektiviteten och förändringsbarheten i de administrativa organen. Med 
en mer komplex och sammanväxande offentlig sektor är det väsentligt att 
den offentliga förvaltningens verksamhets- och organisations.former bättre 
och löpande kan anpassas till nya förutsättningar och problem. 

Som jag uttalat tidigare i inledningen till civildepartementets bilaga 
kommer den fortsatta utvecklingen av den offentliga sektorn att till stor del 
inriktas mot frågor om förvaltningens struktur, t. ex. verksamhets- och 
organisationsformer, huvudmannaskapsfrågor, finansieringsformer, frå
gor om ansvars- och arbetsfördelningen mellan myndigheterna, m. m. 

Enligt min mening bör RRV på lämpligt sätt delta utvecklingsarbetet. Det 
är därför viktigt att RRV också har kompetens och beredskap inom dessa 
områden. 

F örra/tni ngsrerisionen 
Den offentliga sektorns effektivitet och produktivitet måste fortlöpande 
förbättras för att med samma resursinsats producera fler eller mer ända
målsenliga tjänster. Samtidigt måste förutsättningar skapas för att i olika 
sammanhang kunna omfördela resurser från redan existerande verksam
heter som inte längre bedöms vara lika viktiga till andra mer prioriterade. 

Som ett led i detta arbete har regeringen sedan något år beslutat att 
utveckla formerna för sin politiska planering. Syftet är att förbättra möjlig
heterna till en politisk prioritering, att öka framförhållningen och att på 
det sättet öka handlingsberedskapen och handlingsutrymmet. Detta kan 
ske främst genom att existerande verksamheter mer grundläggande utvär
deras och att resultaten av vad som uppnåtts analyseras. 

Enligt min mening är förvaltningsrevisionens granskningar och iaktta
gelser ett viktigt underlag i regeringskansliets verksamhetsplanering och 
den treåriga budgetprocessen. Jag ser det således som en naturlig utveck
ling att förvaltningsrevisionen tidsmässigt koordineras med detta arbete. 
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Redovisningsrevisionen 
Redovisningsrevisionen har genom sina löpande kontakter med myn

digheterna en unik kunskap om deras verksamheter. Jag finner det natur
ligt att revisionens granskning, förutom årsboksluten, också bör omfatta 
den information om verksamhetens resultat och utveckling som skall 
redovisas i myndigheternas årliga resultatredovisningar. 

Inom ramen för den förändrade budgetprocessen kan också en viss 
prioritering behöva göras av revisionsinsatserna. Myndigheternas behov 
av rådgivning vad gäller redovisnings- och kontrollfrågor kan också kom
ma att öka väsentligt. 

Sammantaget innebär detta att redovisningsrevisionen i vissa avseen
den behöver utvecklas och förändras. Jag avser att inom kort återkomma 
till regeringen med ett förslag om hur detta utvecklingsarbete bör genomfö
ras. Jag avser också att föreslå regeringen att godta RRV:s förslag om en 
avgiftsfinansiering av redovisningsrevisionen vid vissa uppdragsmyndig
heter. I avvaktan på resultatet av utvecklingsarbetet av redovisningsrevi
sionen anser jag däremot inte att någon förändring av finansieringen av 
redovisningsrevisionen vid försäkringskassorna bör genomföras. 

Redovisning och prognoser 
Förändringarna i bl. a. budgetprocessen innebär att riksdagen och rege
ringen kommer att ställa ökade krav på information från myndigheterna i 
framtiden. Likaså ökar kraven på myndigheternas interna redovisning när 
det gäller att åstadkomma en uppföljning av verksamhetens prestationer 
och effekter. Detta medför att behovet och utformningen av administrati
va informationssystem bör ses över. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om hur arbetet med 
utveckling av olika informationssystem för styrning och uppföljning av 
verksamheter inom staten bör inriktas och genomföras. Detta arbete bör 
bygga på bl. a. det utvecklingsarbete som RRV bedriver inom programmet 
"Prognoser och redovisning". 

Som framgår av Bilaga2, Gemensamma frågor har RRV lämnat ett 
förslag till regeringen om en avveckling av RC-organisationen och ny 
finansiering för systems. Jag har där biträtt RRV:s förslag. För genomfö
randet av förändringen av RC-organisationen m. m. föreslår jag att RRV 
erhåller en engångsanvisning på 500000 kr. under två år. Därutöver bör 
1250000 kr. ställas till regeringens disposition under RRV:s anslag för 
eventuella justeringar m. m. 

Övrigt 
Ersättning för uppdrag får ske i enlighet med RR V:s hemställan i anslags
framställningen. 

RRV kommer till våren att få särskilda direktiv för att ingå i den första 
grupp av myndigheter som genomgår fördjupad verksamhetsprövning. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrcvsrätten föreslås slopad för 
RRV fr. o. m. den I juli 1989. 
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Jag har även i mitt förslag beaktat de förändringar som följer av att 
RC-organisationen upplöses fr. o. m. den 1 juli 1989. (Se vidare bil. 2, 
Gemensamma frågor, avsnitt4). 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksrei•isionsverkct för budgetåret 1989/90 anvisa ett ram
anslag på 128 268 000 kr. 

B 4. Kammarkollegiet 
1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14286000 
14 568000 
15083000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 97 000 kr. inte ställts till kammar
kollegiets disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Kammarkollegiet är enligt sin instruktion (1988: 913) central förvalt
ningsmyndighet med uppgift att handlägga frågor rörande statlig och kyrk
lig egendom, rikets indelning och den prästerliga organisationen. handha 
medels- och fondförvaltning samt i vissa ärenden bevaka statens rätt och 
allmänna intressen. Vidare har kollegiet till uppgift att för ett stort antal 
myndigheter svara för kassagöromål, bokföring och redovisning samt råd
givning inom främst det ekonomiadministrativa området. Kollegiet full
gör kansligöromålen för kyrkofondens styrelse, fidcikommissnämnden 
och statens fond för fukt- och mögelskador. 

Vid kammarkollegiet finns en styrelse. Generaldirektören är ordförande 
i styrelsen. Vid kammarkollegiet finns också ett expertråd för medelsplace
ring. Kammarkollegiets verksamhet finansieras med ordinarie förvalt
ningsmcdel samt med olika avgifter för bl. a. fondförvaltning, bevakning 
av allmänna arvsfondens rätt och verksamheten vid rcdovisningscentra
len. Vid kollegiet finns ca 120 tjänstemän. 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet anför i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
1. Huvudförslag budgetåret 1989/90 är 13 288 000 kr. med tillägg för pris

och löneomräkning. Minskningen av utgifterna utgör 1,25 % för bud
getåret 1989/90 och uppgår till 163 000 kr. 

2. Kollegiet yrkar att plan fastställs för fondbyrån. 
3. Kollegiet föreslår plan för redovisningscentralen som alternativ till stat. 
4. Kollegiet hemställer att ett förslagsanslag införs för utredningar i indel

ningsärendcn. 
Kammarkollegiet har på regeringens uppdrag redovisat ett förslag till 

ändrad finansieringsform för kollegiets arvsfondssektion. Kollegiet fö
reslår att en särskild stat införs för rättsavdelningcns arvsfondssektion. 
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Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för datamaskintid 
Kostnader för stansutrustning 
Ny telefonväxel. engångsanvisning 
Utredningar i indelningsärcnden 

Summa utgifter 

Avgår: 
Ersättning för rcdovisningscentralcns 

tjänster 
Ersättning för bevakning av allmänna 

arvsfondens rätt m. m. 
Ersättning från kyrkofonden 
Ersättning för fondbyråns tjänster 

Summa anslag 

1988/89 

24525000' 
21171000 1 

3684000 
I 385 000 

211000 
I 500000 

31307 000 

7163000 

2671000 
235000 

6670000 

14568000 1 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+3438000 
+ 1495000 
+ 934000 
+ 24000 
+ 4000 

+ 50000 

+2950000 

+ 416000 

+ 373000 
+ 18000 
+ 1628000 

+ 515000 

1 Av angivet belopp har inte 97000 kr. ställts till kollegiets disposition till föjd av 
tillämpningen av en utgiftsram 

Föredragandens övenäganden 

Som framgår av bilaga 2, Gemensamma frågor. punkt 4, skall den nuvaran
de organisationen med redovisningscentraler avvecklas. För kammarkolle
giet innebär förslaget att kollegiet även fortsättningsvis och mot avtalad 
ersättning skall tillhandahålla service för de myndigheter som önskar detta. 
Anslagsmässigt föreslår riksrevisionsverket ett ramanslag för kammarkolle
giet eller dess RC. Jagärintenu beredd att föreslå ett sådant anslag. Skälen för 
detta är främst att ställningstaganden till 11era utredningar, som berör kam
markollegiets verksamhet ännu inte föreligger. Det gäller bl. a. fondöversyns
utredningens slutbetänkande (SOU 1985:60) Statens förvaltningsfond, 
arvs- och gåvoskattekommittens förslag (SOU 1967:62) till ny arvs- och 
gåvoskattclag samt arbetet med en ny stiftelselag. I avvaktan på att större 
klarhet om kammarkollegiets verksamhet vinns anser jag att några mer 
omfattande ändringar beträffande kollegiets anslagskonstruktion inte bör 
ske. Detta innebär attjag inte heller är beredd att föreslå att en särskild stat för 
arvsfondssektionen skall införas. Jag delar emellertid uppfattningen att det 
är svårt att bedöma i vilken omfattning efterfrågan på kollegiets tjänster 
kommer att ändras efter en avvccklingav RC-organisationen. På grund härav 
anser jag att kollegiet för verksamheten vid denna enhet bör medges rätt att 
balansera under- resp. överskott mellan budgetår. Avvecklingen föranleder 
också en översyn av kollegiets instruktion. 

För närvarande belastar kostnaderna för utredningar i indelningsären
den anslaget A 2 under denna huvudtitel. Anslaget utnyttjas när kammar
kollegiet anlitar en särskild utredare i ett sådant ärende. Det synes mig 
vara bättre att kollegiet får disponera medel direkt för detta ändamål. En 
särskild förslagsvis betecknad anslagspost bör därför nu ställas till kolle
giets förfogande. Anslagsposten bör i enlighet med kollegiets förslag be-
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stämmas till 50000kr. Samma principer för anlitande av en särskild 
utredare som tidigare (prop. 1978/79: 15 7, s. 118, KU 40, rskr. 363) bör 
fortsättningsvis gälla. 

Efter samråd med berörda parter avser jag inte att vidta några åtgärder 
för att se över kollegiets ansvar för förteckning över staten tillhörig lös 
egendom vid de kungliga slotten och hovstallet. 

I fjolårets anmälan till budgetpropositionen diskuterades bl. a. frågan 
om ett planerings- och styrsystem för kammarkollegiet. Jag har erfarit att 
kollegiet har påbörjat ett arbete för att utveckla ett sådant system. Någon 
särskild åtgärd från regeringens sida är således inte nödvändig. 

Som jag ovan anmält råder fortfarande viss osäkerhet om kammarkolle
giets verksamhetsinriktning. Kollegiet bör därför inte placeras in i det 
treåriga budgetsystemet förrän under budgetåret 1993/94, dvs. i den tredje 
gruppen av myndigheter. 

Jag godtar kammarkollegiets förslag om en planenlig real minskning av 
utgifterna för budgetåret 1989/90 enligt det treåriga huvudförslag som 
lades fast inför budgetåret 1987 /88. Kollegiet anmäler att tillämpningen av 
huvudförslaget medfört att kollegiet minskat sitt agerande i vattenmål. Jag 
delar inte kollegiets uppfattning att besparingskrav skall mötas på detta 
sätt. Genom omprioriteringar och ett fortsatt arbete med översyn av 
administrativa rutiner bör det enligt min mening vara möjligt för kollegiet 
att genomföra huvudförslaget utan att i större grad inskränka sitt agerande 
i vattenmål. 

På grund av att RC-organisationen avvecklas fr. o. m. den I juli 1989 har 
jag räknat upp anslaget med kollegiets kostnader. 

Kostnaderna för styrelsen och vissa konsulttjänster bör enligt min me
ning inte föranleda någon resursförstärkning. Däremot har jag beräknat 
320 000 kr. för att finansiera en personlig tjänst vid koll~giet samt 300 000 
kr. för kollegiets 450-års jubileum. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kammarkollegiet för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 15 083 000 kr. 

B 5. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

l 000000 
l 000000 
I 000000 

Från anslaget betalas utgifter för utvecklingsinsatser och rationaliserings
projekt eller försöksverksamhet, som bedrivs i rationaliseringssyfte. Ansla
get tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. Som ett led i 
den offentliga sektorns förnyelse och utveckling kan ytterligare medel 
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utöver de budgeterade behöva tas i anspråk. Jag bedömer det bl. a. som 
nödvändigt att särskilda konsultinsatser m. m. i vissa fall kommer att 
behövas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss rationaliserings- och utvecklingsi•erksamhet för budget

året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr. 

Statistik 

Statistiska centralbyrån (SCB) är enligt sin instruktion ( 1988: 137) central 
förvaltningsmyndighet för den statliga statistikproduktionen och ansvarar 
för huvuddelen av denna. 

Medel till SCB:s verksamhet anvisas under anslaget 86. Statistiska 
centralbyrån: Statistik, register och prognoser, B7. Statistiska centralby
rån: Uppdragsverksamhet samt under IX huvudtiteln C7. Statistik på 
jordbrukets område. 

SCB ingår i försöken med treåriga budgetramar och innevarande bud
getår är år två. SCB har fått särskilda direktiv för att lämna en fördjupad 
anslagsframställning för budgetåren 1990/91 - 1992/93. SCB tillämpar 
dessutom programbudgetering och tilldelas anslag i programtermer. Föl
jande huvudprogram indelning gäller för SCB. 

I Statistik, register och prognoser 
Il Uppdragsverksamhet 
Program I är indelat i 14 delprogram, ett för varje departement och ett 

för gemensamma frågor. Avvikelser mot den fastlagda treårsramen redovi
sas för programmet Statistik, register och prognoser under anslaget 86. 
Statistiska centralbyrån: Statistik. register och prognoser. 

B 6. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 
prognoser 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

319160000 
321640000 
321513000 

Anslagssparande 15172000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 2 133 000 kr. inte ställts till SCB:s 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Från anslaget betalas utgifter för huvudprogrammet Statistik, register 
och prognoser, som avser statistikproduktion, samordning av den statliga 
statistiken, prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område 
m. m. Utvecklingen av detta huvudprogram och tillhörande delprogram 
framgår av följande sammanställning. 
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I 000-tals kr 

Delprogram 1987/88 1988189 1989190 
Utgift Budget Föredra-

ganden 

J usti tiedepartcmentet 5 311 4604 4 702 
Utrikesdepartementet 18 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 22370 22 935 23 553 
Kommunikationsdepartementet 7 392 5949 6650 
Finansdepartementet 83190 86 750 87299 
Utbildningsdepartemcntet 24213 23 878 23 913 
Jordbruksdepartementet 57 422 51433 46 158 
Arbetsmarknadsdepartementet 38 137 42960 45903 
Bostadsdepartementet 18 687 18 338 17 855 
I nd ust ridcpartemen tel 18992 19608 20112 
Civildepartementet 23863 17998 13392 
Miljö- o Energidepartementet 12 740 12900 13 724 
Gemensamma 51498 52 538 52 779 

Summa 363833 359895 356040 

varav XIII ht 319160 321640 321 513 
varav IX ht 44673 38255 34527 

Statistiska centralbyrån 

SCB föreslår i sin anslagsframställning bl. a. 
l. Att för genomförandet av verksamheten under program I Statistik, 

register och prognoser anvisas ett förslagsanslag under XIII huvudtiteln 
B 6. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser på 
302 443 000 kr. och ett förslagsanslag under IX huvudtiteln på 
31 966 000 kr. 

2. Att pris- och löneomräkning sker av medlen under dessa anslag. 
3. Att 13000000 kr. beräknas under anslaget B2. XIII huvudtiteln för 

anskaffning av ADB-utrustning. 
4. Att regeringen prövar de förslag till utökningar utanför anslagsramen 

som SCB anmäler. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att SCB för nästa budgetår anvisas ett ramanslag under ansla
get B 6. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser på 
321 513 000 kr. Detta motsvarar den i föregående års budgetproposition 

lagda planen för tredje året i den treåriga budgetramen efter prisomräk
ning och med de tillägg som redovisas nedan. 

Under trettonde huvudtitelns anslag B 2. Anskaffning av ADB-utrust
ning har beräknats en ökning av ramen för SCB med 4 385 000 kr. för 
budgetåret 1989/90. I likhet med tidigare år bör SCB ges rätt att besluta 
om sådana investeringar efter samråd med statskontoret. 

Jag redovisar nedan de förändringar i förhållande till den budgetram 
som presenterades föregående år. 
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Delprogram 4 Socialdepartementet 

SCB har på departementets uppdrag gjort en översyn av socialbidragssta
tistiken. SCB har lämnat ett förslag till hur denna statistik kan förbättras. 
Jag har efter samråd med chefen för socialdepartementet beräknat 230000 
kr. för sådana förbättringar. Medlen överförs till SCB:s anslag genom 
neddragning av socialdepartementets anslag. Medlen disponeras efter när
mare anvisningar från socialdepartementet. 

Delprogram 6 Finansdepartementet 

Den ekonomiska statistiken är i många avseenden väl utbyggd. Trots detta 
finns det - såsom framhölls i budgetpropositionen 1988 - betydande 
luckor och brister i denna statistik, vilket är besvärande vid utformningen 
av den ekonomiska politiken. Mot denna bakgrund beslöt regeringen i juli 
1988 att permanent tilldela SCB ytterligare 2 milj. kr. för förbättringar av 
den ekonomiska statistiken. Förbättringarna avsåg följande: 
- en relativt långtgående utbyggnad av informationen om tjänstenä

ringarna, 
- förbättringar av nationalräkenskaperna, bl. a. upprustning och utbygg

nad av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna, beräkningar av kapital
stockar och nationalförmögcnhetsbalanser samt vissa särskilda insatser 
i samband med den kommande basårsomläggningen, 

- förbättringar av prisstatistiken, bl. a. utbyggnad av konsumentprisindex 
till att omfatta vissa tjänster och förbättringar av producentprisindex 
för tjänster och komplicerade produkter, 

- visst utvecklingsarbete rörande industristatistiken över byggproduk
tionen, 

- ökad samordning av den ekonomiska statistiken genom utveckling av 
statistikregistret, 

- utbyggnad av SCB:s databaser med internationell statistik. 
SCB och statens pris- och konkurrensverk (SPK) har i juni 1988, mot 

bakgrund av ett regeringsuppdrag, redovisat möjligheter till samordning 
mellan de båda myndigheternas konsumentprisberäkningar. Från och med 
januari 1989 kommer således ett mått på konsumentprisernas utveckling 
att redovisas varje månad. Jag anser detta vara tillfredsställande. Arbetet 
med att ytterligare samordna de båda myndigheternas prismätningar bör 
bedrivas vidare och myndigheterna bör i juni 1989 redovisa för regeringen 
inom vilka ytterligare områden prismätningarna har samordnats. De ratio
naliseringsvinster som kan uppstå hos SCB med anledning av detta arbete 
bör användas för kvalitetsförbättringar av konsumentprisindex. 

I 198S års budgetproposition (prop. 1984/8S: 100, bil. IS, s. S3, FiU 16, 
rskr. 218) uttalades att en del av medlen för budgetåret l 98S/86 kunde 
förskjutas till ett senare budgetår. I budgetpropositionen 1987 (prop. 
1986/87:100, bil. IS, s.43, FiU IS, rskr.214) angavs att 2,4milj. kr. av 
dessa medel skulle disponeras av regeringen för statistikbehov inom i 
första hand finansdepartementets område. Efter samråd med chefen för 
finansdepartementet föreslår jag att dessa medel används på följande sätt. 
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SCB har i sin anslagsframställning anmält ett ökat medelsbehov på 
grund av tidigareläggning av den köpkraftsparitetsundersökning, som en
ligt tidigare planer skulle ha genomförts år 1990. Jag föreslår att 790 000 
kr. av de tidsförskjutna medlen används för köpkraftsparitetsundersök
ningen, varvid 389 000 kr. kan få tas i anspråk redan innevarande budget
år. 

Vidare föreslår jag, i enlighet med vad jag tidigare i dag har anfört under 
bilaga 2, Gemensamma frågor, punkt 11, att I milj. kr. används i samråd 
med konjunkturinstitutet för utvecklingsarbete avseende lönestatistiken. 
varvid en viss del av medlen kan få tas i anspråk innevarande budgetår. 

Jag anser det vara av stor vikt att SCB:s undersökningar rörande hushål
lens ekonomiska situation samordnas i större utsträckning. Jag föreslår 
därför att 610 000 kr. av de tidsförskjutna medlen används för utvecklings
arbeten rörande undersökningen om hushållens inkomster (HINK) samt 
till samordning av undersökningarna HINK, bostads- och hyresundersök
ningen (BHU) samt undersökningen av hushållens utgifter (HUT). Jag 
avser att senare återkomma om anvisningar till SCB för medlens disposi
tion. 

Delprogram 8 Jordbruksdepartementet 

För regional statistik över användningen av handelsgödsel och kalk i 
jordbruket krävs fr. o. m. budgetåret 1989/90 ett medelstillskott motsva
rande 60000 kr. Jag föreslår, efter samråd med chefen för jordbruksdepar
tementet, att medel under IX huvudtitelns anslag C7. Statistik på jordbru
kets område används för detta ändamål. 

Delprogram 9 Arbetsmarknadsdepartementet 

Omläggningen av arbetskraftsundersökningarna (AKU) år 1986 motivera
des bl. a. av behovet av ökad information om rörligheten på arbetsmarkna
den. SCB har i sin anslagsframställning begärt en permanent höjning av 
anslaget för att möjliggöra kontinuerligt kvalitetsarbete av den nya 
AKU:n. Jag kan inte biträda SCB:s begäran då kvalitetsarbete bör ses som 
en naturlig del av arbetet med statistiken och genomföras inom ramen för 
anslaget. 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet vill jag där
emot biträda förslaget om att genomföra ett projekt för att studera möjlig
heterna att utforma en bruttoströmsstatistik på grundval av den nya 
AKU:n. Bruttoströmsstatistiken skulle kunna ge värdefull information om 
rörligheten mellan yrken, branscher och regioner och också om rörligheten 
in och ut ur arbetskraften. Jag föreslår att ytterligare 650000 kr. tillförs 
SCB för detta projekt som ett engångsbelopp för nästa budgetår. 

Arbetsmiljöstatistiken består idag av en löpande arbetsskadestatistik 
och ett utvecklingsarbete vars finansiering upphör i och med att nuvaran
de medel ur arbetsmiljöfonden är förbrukade. Det är dock angeläget att 
SCB fortsätter utvecklingsarbetet och följer upp det med ny löpande 
statistik över den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön. Jag föreslår efter . 
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samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet att medel för ar
betsmiljöstatistiken för budgetåret 1989/90 tillförs SCB genom att 900 000 
kr. överförs från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens 
huvudtitel. 

Delprogram 11 Industridepartementet 

För finansieringen av varustatistiken för budgetåret 1989/90 föreslår jag, 
efter samråd med statsrådet Grad in och cheferna för försvarsdepartemen
tet och industridepartementet, att 735 000 kr. överförs till SCB- genom 
omfördelning av anslagen för kommerskollegiet, 145 000 kr., överstyrelsen 
för civil beredskap (anslag J 2). 420000 kr. samt statens .. industriverk 
(anslag B 10.), 170000 kr. 

Delprogram 13 Miljö- och Energidepartementet 

SCB och statens naturvårdsverk har gjort en genomgång av behoven av 
statistik för att utvärdera tillämpningen av miljöskyddslagen. Under bud
getåret 1989/90 bör det vara möjligt att börja producera statistik på områ
det. Efter samråd med chefen för miljö- och energidepartementet föreslår 
jag att medel för en löpande miljöstatistik. 500000 kr., ställs till SCB:s 
förfogande på naturvårdsverkets anslag. 

Övrigt 

I förra årets budgetproposition meddelades att en överflyttning av SCB:s 
s. k. långtidsarkiv till riksarkivet skulle genomföras under budgetåret 
1988/89. Överflyttningen skall vara avslutad den 1 januari 1989. vilket 
medför att medel motsvarande den löpande kostnaden för administratio
nen av arkivet, 525 000 kr. beräknat på årsbasis, överförs från SCB till 
riksarkivet. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag 
att till Statistiska centra/byrån: Statistik. register och prognoser för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett ramanslag på 321 513 000 kr. 
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B 7. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag 1 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för huvudprogrammet 
uppdragsverksamhet. 

Statistiska centralbyrån 

1. SCB föreslår att anslaget förs upp i statsbudgeten med ett oförändrat 
belopp om I 000 kr. 

2. SCB föreslår att den rörliga krediten tas upp till oförändrat 
belopp om 15 000 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att anslaget för uppdragsverksamheten förs upp i statsbudge
ten för nästa budgetår med ett formellt belopp av 1 000 kr. Jag godtar 
SCB:s förslag vad gäller nivån på den rörliga krediten. Jag avser att 
återkomma till regeringen med ett sådant förslag. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statistiska centra/byrån: Uppdragsvaksamhet för budget
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag år I 000 kr. 

B 8. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

699000 
720000 
749000 

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig uppgift att 
främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 
som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhushållen. 
Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildningsverksam
het inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ. vars gemensammma 
huvudmän är staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare 
för Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet och restaurangnä
ringen. Verksamheten vid institutet regleras genom avtal. som har slutits 
med stiftelsen. Avtalet gäller t. o. m. budgetåret 1990/91 efter en förläng
ning fr. o. m. den I juli 1986. För varje år upprättas ett avtal mellan staten 
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och stiftelsen om bidrag från respektive håll till institutet. Institutet för 
storhushållens rationalisering föreslår för budgetåret 1989/90 ett statsbi
drag på 763 000 kr. 

Jag föreslår ett bidrag på 749 000 kr. till institutet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet fOr storhushållens rationalisering för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett anslag på 749 000 kr. 

B 9. Statens person- och adressregisternämnd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

551000 
580000 
615000 

Statens person- och adressregisternämnd är huvudman för det statliga 
person- och adressregistret, SPAR. 

SPAR-nämnden består av högst åtta personer, varav en är ordförande. 
Ledamöterna utses av regeringen. 

Nämndens organisation m. m. framgår av förordningen (1988: 1101) 
med instruktion för SPAR-nämnden. 

Statskontoret utför kansligöromål åt nämnden. 
Nämnden beräknar sitt anslagsbehov för 1989/90 till 615 000 kr. 
Jag delar nämndens bedömning av anslagsbehovet för år 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens person- och adressregisternämnd för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 615 000 kr. 

B 10. Viss information och utbildning, m. m. 

Nytt anslag (förslag) 25000000 

Regeringen har i 1988 års kompletteringsproposition (prop. 1987/88:150, 
bil. I, FiU 30, rskr. 394) för riksdagen redovisat riktlinjer för utveckling av 
styrningen av den statliga verksamheten. En viktig del härav är en omlägg
ning av budgetprocessen i syfte att skapa bättre förutsättningar för en 
långsiktig och fördjupad verksamhetsanslys. Den fördjupade prövningen 
avses omfatta hela myndighetens verksamhet. I höstens budgetarbete har 
samtliga myndigheter och verksamheter fördelats på tre grupper som 
successivt skall gå in i ett sådant system med återkommande fördjupad 
prövning vart tredje år. 
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I regeringens redovisning påtalades vikten av att ett brett informations
och utbildningsprogram genomförs för att klargöra för alla berörda dels 
motiven till förändringen, dels de konkreta förändringarna av budgetpro
cessen m. m. 

För att möjliggöra att den första gruppen myndigheter genomgår fördju
pad prövning redan inför budgetåret 1991/92 har vissa informationsinsat
ser redan gjorts. Under våren 1989 måste mer omfattande utbildning av 
personal inom regeringskansliet och vid de berörda myndigheterna ge
nomföras. Insatserna kommer successivt att öka som en konsekvens av att 
nya myndigheter varje år går in i den nya budgetprocessen. 

För att förbereda och genomföra inledande informations- och utbild
ningsinsatser samt för vissa utvecklingsinsatser i anslutning till omlägg
ningen av budgetprocessen bedömer jag att en ram på totalt 30 milj. kr. 
bör avsättas. Av totalramen bör 5 milj. kr. anvisas på TB Il under ett nytt 
anslag för innevarande budgetår för att täcka utgifter under våren 1989. 
Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i denna del. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss information och utbildning. m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 25 000000 kr. 
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C. Statlig personalpolitik m. m. 
C 1. Statens löne- och pensionsverk 

1987/88 Utgift 41853958 
42 535000 
40778000 

Anslagssparande 5 64 7 000 
I 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 419000 kr. inte ställts till verkets 
disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Statens löne- och pensionsverk (SPY) är enligt sin instruktion 
( 1988: 113) central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör den statliga 
personalpensioneringen och därmed sammanhängande frågor och för 
ärenden som rör de centrala personaladministrativa ADB-systemen hos 
staten. i den mån sådana ärenden inte ankommer på någon annan myndig

het. Vidare handlägger SPY ärenden om sådan grupplivförsäkring som 
meddelas av staten, i den mån det inte ankommer på statens tjänstepen
sions- och grupplivnämnd. 

Chef för SPV är en generaldirektör. Vid SPV finns en styrelse. Inom 
SPY finns en pensionsavdelning, en ADB-enhet och en administrativ 
enhet. Huvuddelen av ADB-enhetens verksamhet finansieras genom avgif
ter och redovisas under ett särskilt anslag (C 2. Statlig personaladministra
tiv informationsbehandling). 

Personal 

Anslag 

U!g!fier 

Förvaltningskostn. 
därav 

lönekostnader 
lokalkostnader engångsvis 
Vissa MAREG-kostnadcr 
Vissa PUTS-kostnader 
Vissa datakraftkostnader 
Återbetalning av medel för vissa 

datainvesteringar 
Terminalinvestering 
Avgår 
lnkoms1er 

1988/89 

276 

62455000 1 

(41978000) 
(7 598000) 
2000000 
2000000 

200000 

24120000 

42535000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 3808000 

(+2271000) 
(+1337000) 

±0 
-2000000 
- 200000 

- 225000 
+I 060000 

+4200000 

-1757000 
1 Av angivet belopp har inte 419 000 kr. ställts till verkets disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram. 

Statens löne- och pensionsverk 

Statens löne- och pensionsverk (SPV) anför i sin anslagsframställning bl. a. 

följande: 
l. Huvudförslag för budgetåret 1989/90 1478 000 kr. Utgiftsminskningen 

följer det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1987 /88 
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och uppgår för budgetåret 1989/90 till 2 %. SPY presenterar därutöver 
ett tilläggsalternativ. 

2. Medel bör anvisas för utbyte och komplettering av terminalutrustning 
för pensionsverksamheten. 

3. Medel bör också anvisas för att täcka ökade ADB-kostnader till följd av 
omläggning av driften från riksförsäkringsverket (RFV) till DAFA. 

4. Finansiering av föreslagna kostnadsökningar kan ske bl. a. genom höj
ning av avgifter för MAREG och pensionsadministration. 

Föredragandens överväganden 

Statens löne- och pensionsverk (SPY) medverkar i de pågående försöken 
med treåriga budgetramar. Medel för SPY:s förvaltningsutgifter anvisas 
således under ramanslag. 

I 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: I 00 bil. 15) redovisades 
SPY:s verksamhet för de kommande tre åren och kostnadsramama härför. 
Jag godtar SPY:s förslag om en planenlig real minskning av utgifterna för 
budgetåret 1989/90 enligt det treåriga huvudförslag som fastställdes inför 
budgetåret 1987 /88. 

Därutöver har jag tagit hänsyn till ökade kostnader för SPY till följd av 
dels förändringen av statens redovisningssystem fr. o. m. den l juli 1989, 
dels ökade ADB-kostnader på grund av överföring av driften av pensions
verksamheten till DAF A. De ökade driftkostnaderna kan finansieras bl. a. 
genom att vissa kostnader får täckas genom att tidigare överskott av SPY:s 
verksamhet tas i anspråk. 

Jag har också beräknat medel för utbyte och komplettering av terminal
utrustning för pensionsverksamheten. Finansieringen av utrustningen kan 
ske genom att SPY tar i anspråk I 060000 kr. av intäkterna för budgetåret 
1989/90. 

Jag har även beaktat att SPY skall återbetala vissa medel för tidigare 
gjorda datainvesteringar samt att SPY ökar sina intäkter budgetåret 
1989/90 med ca 4,2 milj. kr. till följd av regeringens beslut om ersättning 
för verkets bestyr med ATP-ärenden. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1989/90 anvi
sa ett ramanslag på 40 778 000 kr. 
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C 2. Statlig personaladministrativ informationsbehandling 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag I 000 

Från anslaget betalas utgifter för drift, underhåll och central administra
tion av de personaladministrativa informationssystemen SLÖR (inkl. ett 
för- och eftersystem benämnt PIR) och PI. De myndigheter som är anslut
na till systemen erlägger avgift härför enligt principen om full kostnads
täckning. Under anslaget redovisas även inkomsterna från uppdragsverk
samheten samt inkomster och utgifter för affärsverkens andel av aktualise
ringsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig personaladministrativ inJOrmationsbehandling för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

C 3. Statens arbetsgivarverk 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

29 364499 
32 545000 
40600000 

Statens arbetsgivarverk (SAV) är en central myndighet för dels förhand
lingar i och samordning av frågor som rör reglering mellan offentlig arbets
givare och arbetstagare, såvitt gäller anställnings- och arbetsvillkor som 
fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer, dels arbetsgivarpolitiken inom statsförvaltningen. 

Chef för SAV är en generaldirektör. Vid SAV finns en styrelse. 
Dess organisation m. m. framgår av förordningen ( 1988: 1580) med 

instruktion för SAV. 
SAV har organiserats så att förhandlings- och avtalsarbetet samt infor

mationsverksamheten i största möjliga utsträckning anknyts till myndig
hetsspecifika områden. Detta arbete bedrivs vid en förhandlingsavdelning 
under ledning av en förhandlingschef. Avdelningen är organiserad på fem 
enheter, en för gemensamma avtal samt fyra sektorer för resp. civil stats
förvaltning, försvaret, affärsverken och skolområdet. Genom denna orga
nisation underlättas arbetet med att åstadkomma s. k. sektoravtal. Till 
varje sektorenhet är knuten en förhandlingsdelegation som utses av SAV:s 
styrelse. 

Ansvaret för det övergripande planerings- och utredningsarbetet samt 
utveckling och samordning av statens arbetsgivarpolicy åvilar avdelningen 
för utredning och utveckling under ledning av en förhandlingsdirektör 
(utredningschef). 

Som stöd och servicefunktioner åt nyssnämnda enheter inom SAV finns 
ett antal stabsenheter. Dessa sorterar direkt under generaldirektören och 
består av 
- samhällsekonomiska enheten 
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- informationsenheten 
- enheten för personal och intern service 
- rättsenheten 

Statens arbetsgivarverk 

Statens arbetsgivarverk (SAV) anför i sin anslagsframställning bl. a. följan
de: 

SA V ingår i försöks verksamheten med treåriga budgetramar för peri
oden 1988/89- 1990/91. Det förslag till verksamhetsinriktning för de tre 
budgetåren som SAV lämnade till regeringen våren 1987 har i sina 
huvuddrag antagits av statsmakterna. SAV:s verksamhet anvisas därför 
under ett ramanslag som för budgetåren 1989/90 och 1990/91 skall minska 
realt med 2 % vartdera året. SA V hemställer med utgångspunkt i detta att 
ett ramanslag på 29 562 000 kr. anvisas för budgetåret 1989/90. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

Anslag 
Utg!fier 

Förvaltningskostnader 36063 I + 13939800 
Lokalkostnader 8816000 + 518000 

Summa utgifter 448790002 +14457800 

Inkomster 
Ersättning från de affärsdrivande verken 11772000 + 2 743000 
Ersättning från vissa icke-statliga 

institutioner 562000 + 143000 

Nettoutgift 32 5450002 + 11571000 
1 Av angivet belopp har 286420 kr. inte ställts till statens arbetsgivarverks disposi
tion till följd av tillämpandet av en utgiftsram 
~ varav 3 500 000 engångsanvisning 

Föredragandens överväganden 

I förra årets budgetproposition (prop. 1987 /88: I 00 bil. 9) redovisades 
SAV:s verksamhetsinriktning för de kommande tre åren och kostnadsra
men härför. Jag godtar SAV:s förslag om en planenlig minskning av utgif
terna för budgetåret 1989/90 enligt det treåriga huvudförslag som fastställ
des inför budgetåret 1988/89. Anslaget har prisomräknats. Jag har i mitt 
förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för SAV fr. o. m. den 1 
juli 1989. 

Jag har tidigare idag i Gemensamma frågor (bil. 2, p. 12) redogjort för 
behovet av samordning av den centrala arbetsgivarfunktionen i statsför
valtningen. Jag förordade då att SAV i fortsättningen skulle tillföras upp
gifter inom det personalpolitiska området som för närvarande åvilar sta
tens arbetsmarknadsnämnd (SAMN). Det innebär bl. a. att SA V fortsätt
ningsvis även bör kunna lämna direkt stöd till myndigheterna i frågor om 
rekrytering, omplacering, personalrörlighet, personalutveckling, rehabili-
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tcring, jämställdhet mellan kvinnor och män i statsförvaltningen och stöd i 
samband med omorganisationer och andra strukturförändringar. I dessa 
frågor bör SA V även kunna hjälpa riksdagen och dess myndigheter. 

Jag har beräknat SAV:s medelsbehov för de nya arbetsuppgifterna till 
10400000 kr. Av detta belopp bör I milj. kr. stå till regeringens disposi
tion för insatser inom det personalpolitiska området. Jag har vid beräk
ningen av medlen för SAV:s nya arbetsuppgifter också beaktat kostnader
na för trygghctsnämndens kansli vad gäller frågor om avgångsbidrag, årlig 
ersättning m. m. och kostnaderna för särskilda insatser på jämställdhets
området (I milj. kr.) som nu belastar SAMN:s anslag. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
ramanslag på 40 600 000 kr. 

C 4. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

59 376000 
28000000 
28000000 

Anslaget disponeras av statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) för kostna
der för avlöningsförmåner, utbildning m. m. för att bereda arbetshandi
kappade hos staten anställning och undvika sjukpcnsionering. Anslaget får 
användas endast övergångsvis till dess att frågan om anställning har lösts 
på ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall myndighetens egna medel använ
das. 

Bestämmelser i ämnet finns i rchabiliteringsförordningen ( 1987: 221 ). 
Härutöver får anslaget användas för kostnader för avgångsbidrag på grund 
av vilande rätt därtill (SAVFS 1984: 2). 

I korthet innebär reglerna att anställningsmyndigheten skall utreda be
hovet av rehabiliteringsåtgärder, se till att dessa genomförs så snart som 
möjligt samt så långt som möjligt bekosta rehabiliteringen. Med rehabilite
ring avses undanröjande av arbetshinder för en arbetshandikappad genom 
frivilliga yrkesinriktade åtgärder, t. ex. arbetsprövning, anpassade arbets
uppgifter, omplacering, utbildning, särskilda hjälpmedel eller arbetsbiträ
de. Anslaget får användas till kostnader för avlöningsförmåner, utbildning 
m. m. En tredjedel av lönekostnaden skall dock alltid bekostas av myndig
heten. 

SAMN:s uppgifter är bl. a. att lämna myndigheterna råd i rehabilite
ringsärenden. Kan myndigheten inte vidta de åtgärder som behövs för att 
hålla kvar en arbetshandikappad i anställning skall myndigheten begära 
SAMN:s medverkan. SAMN kan därvid lämna myndigheterna ekono-
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miskt stöd till rehabiliteringsåtgärder genom beslut om medel från ansla
get. 

Innan medel från anslaget beviljas prövar SAMN att rehabiliteringen är 
ändamålsenlig och förebygger sjukpension och att myndigheten inte själv 
kan bekosta rehabiliteringen med egna medel. 

Statens arbetsmarknadsnämnd 

SAMN begär en ökning av anslaget med 32 milj. kr. med hänsyn till att 
belastningen på anslaget för budgetåret 1987/88 uppgick till drygt 59 milj. 
kr. 

SAMN bedömer att behovet av finansiellt stöd för rehabiliteringsåtgär
der kommer att vara av minst samma omfattning under de närmaste åren. 

SAMN:s organisation m. m. framgår av förordningen (1988: 1106) med 
instruktion för SAMN. 

Rehabiliteringsberedningen 

En statlig kommitte (S 1985:02) har haft i uppdrag att göra en översyn av 
sjukförsäkringens regler i syfte att åstadkomma en mer aktiv och rehabili
teringsinriktad försäkring. Enligt sina direktiv skulle kommitten bl. a. 

- pröva om det finns behov av och förutsättningar för att lämna ersätt
ning från sjukförsäkringen i förebyggande syfte, 

- undersöka om det går att samordna rehabiliteringsinsatser på ett 
bättre sätt än f. n. och att införa enhetligare ersättningsformer under reha
biliteringen och 

- klarlägga ansvarsfrågorna i rehabiliteringsarbetet och ta ställning till 
om försäkringskassorna skall ges en mer aktiv och pådrivande roll. 

Kommitten antog namnet rehabiliteringsberedningen. Den har nyligen 
lämnat sitt betänkande Tidig och samordnad rehabilitering - Samverkans
metoder och rehabiliteringsinriktad ersättning m. m. (SOU 1988:41). Be
tänkandet remissbehandlas för närvarande. 

Beredningen föreslår ett antal åtgärder som bedöms innebära att rehabi
literingsarbetet effektiviseras. Förslagen avser två huvudområden, dels 
ansvars- och samverkansfrågorna, dels ersättningssystemet. 

När det gäller samverkansfrågorna föreslår beredningen åtgärder som 
syftar till att de ansvariga samhällsorganen (försäkringskassan, hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten, arbetsmarknadsorganen och arbetsgivaren) ar
betar mot ett gemensamt väl definierat mål och att resurserna samordnas. 

I fråga om ersättning vid rehabilitering föreslår beredningen att det 
under den aktiva rehabiliteringsprocessen utges en särskild ersättning, 
rehabiliteringsersättning. Den föreslås bestå av två delar, en rehabilite
ringspenning och ett särskilt bidrag. Rehabiliteringspenningen skall täcka 
den inkomstförlust som uppstår för den försäkrade när han deltar i rehabi
literingsåtgärden medan det särskilda bidraget skall täcka vissa kostnader 
som uppstår i anledning av rehabiliteringen. 

Beredningen räknar med att dess förslag kan träda i kraft tidigast den l 
juli 1990. 
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Föredragandens överväganden 

Enligt min mening bör frågan om rehabiliteringsverksamheten i statsför
valtningen behandlas samordnat med rehabiliteringsverksamheten för öv
riga arbetsmarknadssektorer. Det är framför allt frågan om rehabiliterings
åtgärdernas finansiering som bör lösas i ett sammanhang så att gränserna 
mellan myndigheternas anslag, förevarande anslag och medel från social
försäkringen renodlas. Den förändring av nu gällande regler för statsför
valtningen som jag föreslår i det följande bör därför - i avvaktan på 
statsmakternas ställningstagande till rehabiliteringsberedningens förslag 
- ses som en övergångslösning. 

Ansvaret för att rehabilitering av statsanställda utreds och åtgärder 
vidtas bör liksom hittills ligga på anställningsmyndigheten. För samverkan 
lokalt mellan arbetsgivare och arbetstagare finns främst skyddskommitte
erna som numera har till uppgift att även verka för att en på lämpligt sätt 
organiserad arbets-, anpassning- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på 
arbetsstället. 

Statens arbetsmiljönämnd (SAN) har till uppgift att främja utvecklingen 
av arbetsmiljöverksamheten i statsförvaltningen. Nämnden är partssam
mansatt och fackansvarigt organ för innehållet i den partsgemensamma 
utbildningen inom arbetsmiljöområdet. Vidare syftar nämndens uppgifter 
framför allt till att ge myndigheterna och skyddskommitteerna vägledning 
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Dess organisation m.m. framgår av förordningen (1988:1141) med 
instruktion för SAN. 

Till myndighetens och de anställdas förfogande finns också Statshälsan 
som svarar för företagshälsovården för de statsanställda. Statshälsans häl
socentraler är med sin kompetens inom de medicinska, tekniska och 
psykosociala områdena samt med kännedom om arbetsplatsen och arbets
tagarnas arbetssituation en viktig resurs i den yrkesinriktade rehabilite
ringen. Vid bedömning av olika rehabiliteringsåtgärders ändamålsenlighet 
bör därför synpunkter fortsättningsvis regelmässigt inhämtas från Stats
hälsan. 

Jag har tidigare i bil. 2 Gemensamma frågor föreslagit en samordning 
och förstärkning av den statliga arbetsgivarfunktionen. Härigenom skapas 
förutsättningar bl. a. för att på centrnl nivå lämna myndigheterna arbets
rättslig rådgivning, stöd i fråga om avtalstolkning och stöd i andra frågor 
som har utpräglat arbetsgivarpolitisk karaktär. En konsekvens av förslaget 
är att SAMN kan upphöra fr. o. m. den l juli 1989. 

Mot den här bakgrunden anser jag att det finns såväl organisation som 
kompetens för att rehabiliteringen av de statsanställda skall kunna bedri
vas på ett ändamålsenligt sätt. En viktig förutsättning är dock att berörda 
myndigheter aktivt engagerar sig i de enskilda fallen och är beredda att 
med stöd från bl. a. företagshälsovården pröva olika åtgärder i syfte att 
anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det är också angeläget att samar
betet i dessa frågor byggs ut myndigheterna emellan. 

Även när det gäller finansieringen av rehabiliteringsåtgärderna bör det 
som hittills i första hand vara myndighetens ansvar. Det kan emellertid 
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förutses att vissa myndigheter även i fortsättningen kan behöva ekono
miskt stöd för att kunna finansiera kostnader i samband med rehabilite
ringsåtgärder. I vissa fall kan det ekonomiska stödet vara en förutsättning 
för att insatserna kommer till stånd. Om rehabiliteringsberedningens för
slag genomförs kan det innebära att myndigheterna till stor del kompen
sernas för sina kostnader i samband med rehabilitering. I avvaktan på att 
statsmakterna behandlar frågan bör följande gälla. 

- Kostnaderna för rehabilitering bör fullt ut belasta myndigheternas 
reguljära anslag. 

- I de fall kostnaderna inte ryms inom tilldelade medel bör överskri
dande kunna medges av regeringen efter hemställan från myndigheten. 
Sådant överskridande bör alltid medges om det inte är uppenbart onödigt 
med hänsyn till myndighetens ekonomiska ställning. 

- Som en förutsättning bör härvid gälla att rehabiliteringsåtgärden 
behandlats i myndighetens skyddskommitte (eller motsv.) och att åtgärden 
tillstyrkts av Statshälsan från rehabiliteringssynpunkt. 

- Vad gäller myndigheter vars kostnader beräknas under reservations
anslag eller obetecknade anslag bör rehabiliteringskostnaderna under mot
svarande förutsättningar belasta förevarande anslag. 

Motsvarande principer för finansiering bör i tillämpliga delar gälla även 
för sådana kostnader för avgångsbidrag som redan i dag kan finansieras 
med medel från förevarande anslag. 

Jag beräknar anslaget med oförändrat belopp för budgetåret 1989/90 för 
täckning av kostnader för de överskridanden som kan bli aktuella och för 
kostnader som hänförs till myndigheter med reservationsanslag eller obe
tecknade anslag. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader vid l'iss omskolning och omplacering för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 28 000 000 kr. 

C 5. Vissa trygghetsåtgärder för lärare 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

2909000 
4000000 

I 000 

Reservation 17 350 746 

I 1983 års avtal om löner för statstjänstemän m. fl. (ALS 1983) avräknade 
parterna 4 milj. kr. årligen med början år 1983 för särskilda trygghetsåtgär
der - utöver de åtgärder som följer av trygghetsavtalet (TrA-L) - för 
lärare som inte kunnat omplaceras till annan lärartjänst. 

Medlen får användas till kostnader för åtgärder som underlättar för 
uppsagda lärare att få ny sysselsättning. Medlen skall i första hand använ
das för åtgärder som sätts in efter reservlärartidens utgång, men de kan 
också användas under pågående anställning. 

Anslaget disponeras av statens trygghetsnämnd. Den reservation som 
redovisas på anslaget skall stå till parternas förfogande. (Jfr prop. 
1982/83:42, AU 10, rskr. 103). 
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Mot bakgrund bl. a. av att reservationen vid utgången av budgetåret 
1987 /88 var över 17 milj. kr. har parterna i 1988 års avtalsrörelse (RALS 
1988) kommit överens om att t.v. inte längre göra någon årlig avsättning. 
Jag föreslår därför att anslaget för budgetåret 1989/90 förs upp med endast 
ett formellt belopp i statsbudgeten. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vissa trygghetsåtgärder for lärare för budgetåret 1989/90 
anvisa ett reservationsanslag på 1 000 kr. 

C 6. Statens institut för personalutveckling: Bidrag till 
myndighetsuppgifter 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

7239000 
7 312000 

18 587000 

Statens institut för personalutveckling (SIPU) är central servicemyndighet 
för kompetensutveckling inom statsverksamheten. Institutet får inom sitt 
verksamhetsområde biträda andra offentliga eller privata organ. 

Chef för SIPU är en generaldirektör. Vid SIPU finns ett råd. Dess 
organisation m. m. framgår av förordningen ( 1988: I 006) med instruktion 
förSIPU. 

Statens institut för personalutveckling 

SIPU föreslår att bidraget höjs med 3 milj. kr. som en följd av att SIPU fått 
uppgifter inom informations- och språkvårdsområdet. SIPU föreslår vida
re att ett belopp på högst 8 milj. kr. anslås för investeringar i inredning och 
inventarier i statens kursgård Sjudarhöjden. Genom byggnadsstyrelsens 
försäljning av fastigheten i Bergshamra har hyran höjts kraftigt. SIPU 
föreslår därför att SIPU kompenseras för hyreshöjningen med ett belopp 
på högst 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat anslaget enligt sedvanliga grunder för bidragsanslag. Jag 
har därutöver beräknat en engångsanvisning på 8 milj. kr. för anskaffning 
av inventarier och inredning till statens kursgård Sjudarhöjden med en 
amorteringstid på 10 år. Jag har vidare beaktat att tjänstebrevsrätten 
föreslås slopad för SIPU fr. o. m. den 1 juli 1989 samt att RC-organisa
tionen avvecklas. Slutligen har jag räknat med en kompensation på 1,5 
milj. kr. för hyreshöjning till följd av försäljningen av fastigheten i Bergs
hamra. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndig
hetsuppgUter för budgetåret 1989/90 anvisa ett anslag på 18 587 000 
kr. 
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C 7. Statens institut för personal utveckling: 
U ppdragsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag l 000 
1989/90 Förslag l 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för produktion och distri
bution m. m. av SIPU:s konsulttjänster och personalutbildning, utbild
ningsmaterial, utvecklingsarbete som bedrivs på uppdrag av annan myn
dighet, bokningsservice och bistånd till myndigheterna vid planering och 
utformning av deras personalutbildning samt driften av statens kursgård 
Sjudarhöjden. I uppdragsverksamheten ingår även internationell konsult
och utbildningsverksamhet samt statens institut för ledarskap (Stil). Om
slutningen beräknas komma att uppgå till 75000000 kr. under budgetåret 
1988/89 och 90 600 000 kr. under budgetåret 1989/90. 

Under budgetåret 1987 /88 har kurs- och seminarieverksamheten mätt i 
antal deltagardagar ökat. Ökningen har främst skett inom områdena kom
petensförsörjning, information/kommunikation och ledarskapsutveckling. 
SIPU:s konsultverksamhet riktar sig dels till den inhemska marknaden, 
dels till utlandet. Under budgetåret 1987 /88 omfattade den inhemska 
marknaden omkring 430 uppdrag och omsatte 10,9 milj. kr. Det innebär 
en viss ökning i förhållande till föregående budgetår. Huvuddelen av 
konsultverksamheten i utlandet bedrivs inom ramen för SIDA:s bistånds
verksamhet för utvecklingsländer i Afrika. Konsultverksamheten i utlan
det uppnådde under budgetåret 1987 /88 samma omslutning som de två 
föregående budgetåren, dvs. 12,5 milj. kr. 

Efter flera år av överskott redovisar SIPU i bokslutet för budgetåret 
1987 /88 ett underskott på 885 000 kr. De huvudsakliga orsakerna är bl. a. 
en minskad efterfrågan på utbildning och konsulttjänster inom ekono
miområdet och oförutsedda förskjutningar i efterfrågan på kurser under 
budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för personalutveckling: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

C 8. Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

13038000 
15000000 
21500000 

Från anslaget betalas utgifter för särskilda personalutbildningsåtgärder 
som genomförs av bl. a. statens institut för personalutveckling (SIPU). 
Åtgärderna omfattar bl. a. uppdrag från regeringen inom personalutbild
ningsområdet och utvecklingsarbete i form av t. ex. förstudier som inte är 
ett led i SIPU:s avgiftsfinansierade verksamhet. Anslaget avses också 
bekosta genomförande av central utbildnings- och konferensverksamhet 
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för högre chefer i myndigheter och departement. 
Jag har liksom för innevarande budgetår räknat medel för vissa utveck

lingsåtgärder till följd av propositionen om ledning av den statliga förvalt
ningen (prop. 1986/87:99, KU 29, rskr. 226). Åtgärderna innefattar bl. a. 
introduktion av ledamöter och personalföreträdare i lekmannastyrelser, 
åtgärder för att förbättra myndigheternas chefsförsörjning och åtgärder för 
att öka andelen kvinnor i chefsbefattningar. Jag har också beaktat att 
medel bör avsättas för insatser inom jämställdhetsområdet liksom för 
insatser för kompetensförsörjning och rörlighet inom statsförvaltningen. 
Vidare har jag även för nästa budgetår räknat medel för fortsatt utveckling 
av statsförvaltningens service t. ex. i fråga om myndigheterna.s tillgänglig
het i externa kontakter samt för stimulansåtgärder för regional samverkan 
mellan statliga, kommunala och landstingskommunala organ. 

Härutöver har jag räknat medel för centrala stödåtgärder inom område
na för språkvård och information hos myndigheterna samt för utvecklings
arbete inom strukturområdet. 

Med hänsyn till anslagets karaktär bör det för nästa budgetår föras upp 
som ett reservationsanslag. 

Jag beräknar med hänvisning till vad jag nu har anfört medelsbehovet 
på anslaget till 21,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 21 500 000 kr. 

C 9. Statens arbetsmiljönämnd 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

l 176 593 
1254000 
1986000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 6 000 kr. inte ställts till nämndens 
disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens arbetsmiljönämnd (SAN) skall, i den mån det inte ankommer på 
någon annan myndighet inom statsförvaltningen, bl. a. främja utveckling
en av arbetsmiljöverksamhet, ge ut information samt meddela föreskrifter 
och råd som rör arbetsmiljöverksamheten. SAN skall vidare vara fackan
svarigt organ för innehållet i den partsgemensamma utbildningen inom 
arbetsmiljöområdet och på begäran av arbetsmiljöfonden yttra sig över 
myndigheternas och arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden 
om medel för arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning. 

SAN består av sex ledamöter. De förordnas av regeringen, tre av dem 
efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer. För beslut hos 
SAN krävs att samtliga ledamöter är ense. 

Hos SAN finns ett kansli. Som anförts, framgår SAN:s organisation 
m. m. av förordningen (1988: 1141) med instruktion för SAN. 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostn. 

(därav lönekostn.) 
Lokalkostnader 

1988/89 

3 

1160000 1 

(661000) 
94000 

1254000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+l 

+727000 
(+398000) 

+ 5000 

+732000 
1 Av angivet belopp har inte 6000 kr. ställts till nämndens disposition till följd av 
tillämpningen av en utgiftsram. 

Statens arbetsmiljönämnd 

SAN beräknar sitt anslagsbehov för 1989/90 till 1 559 000 kr. Dessutom 
anser SAN att kansliet behöver utökas med en handläggartjänst. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat medel för ytterligare en handläggartjänst på SAN:s kansli. 
Därutöver har jag tagit hänsyn till ökade kostnader för SAN den till följd 
av att tjänstebrevsrätten föreslås slopad fr. o. m. den 1 juli 1989 och att 
RC-organisationen avvecklas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett förslagsanslag på I 986 000 kr. 

C 10. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

193 954 
210000 

1125000 

Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 
ersättare m. m. - för Statstjänstenämnden (såvitt avser statsverket), sta
tens tjänstebostadsnämnd, statens trygghetsnämnd, Skiljenämnden i vissa 
trygghetsfrågor, Skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor, statens ansvars
nämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd, statsförvaltningens centrala 
förslagsnämnd samt ansvarsnämnden för biskopar. 

Jag har härutöver beräknat medel för motsvarande kostnader för kon
traktsdelegationen, Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (såvitt avser 
statsverket). statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, statens utlands
lönenämnd, nämnden för lokalanställda, statens chefslönenämnd, stats
rådslönenämnden och resegarantinämnden, som alla var uppförda under 
sjunde huvudtiteln i förra årets budgetproposition. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för l'issa nämnder m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på I 125 000 kr. 

5 RiksJugm 1988189. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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C 11. Bidrag till Statshälsan 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

278 100000 
289000000 
305000000 

Från anslaget betalas bidrag till Statshälsan i enlighet med kollektivavtal 
mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer 
om statlig företagshälsovård m. m. För budgetåret 1989/90 skall enligt 
avtalet betalas 273 000000 kr. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott. Med 
utgångspunkt i prisförhållandena under juni 1986 omräknas beloppet på 
grundval av de förändringar som har skett i konsumentprisindex vid 
utbetalningstillfället. Jag har med hänsyn härtill schablonmässigt beräknat 
en årlig uppräkning med 3 %. 

De myndigheter som är anslutna till Statshälsan bidrar i viss mån till 
finansieringen av företagshälsovårdens förebyggande insatser inom arbets
miljöområdet. Det sker genom att ett belopp per anställd betalas till en 
inkomsttitel på statsbudgeten. För innevarande budgetår bidrar de anslut
na myndigheterna med 145 kr. per anställd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidraf? till Statshälsan för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 305 000000 kr. 

C 12. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

309 561 
1000 

400000 

Från anslaget betalas ersättningar i förslagsverksamheten i den utsträck
ning som beslut härom meddelas av statsförvaltningens centrala förslags
nämnd. Statens arbetsgivarverk (SAV) och de statsanställdas huvudorgani
sationer har den 29 april 1981 slutit ett avtal om förslagsverksamhet hos 
statliga myndigheter. 

Hithörande frågor regleras i förordningen (1981: 606) om förslags- och 
trivsel verksamheten vid statliga myndigheter (ändrad senast 1987: 1223). 

Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd 

Förslagsnämndens uppgifter och organisation m. m. framgår av förord
ningen ( 1988: 1103) med instruktion för nämnden. 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1989/90 till 1 700 000 
kr. med hänsyn bl. a. till att en förslagspristävling bör genomföras. 
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Föredragandens överväganden 

Jag stöder förslagsnämndens förslag om att en ny förslagspristävling bör 
anordnas under budgetåret 1989/90. Förslagsverksamheten är enligt min 
mening ett viktigt komplement till andra insatser för att ta tillvara de 
anställdas kunskaper och ideer i förändringsarbetet. Genom förslagsverk
samheten stimuleras de anställda att även utom sina tjänsteuppdrag verka 
för förbättringar i myndigheternas verksamhet. Jag har därför beräknat 
medel för kostnader för tävlingskampanj och priser. Även i fortsättningen 
bör förslagspristävlingar anordnas med ca tre års mellanrum. 

Enligt vad jag har inhämtat avser statens arbetsgivarverk att i 1989 års 
avtalsrörelse ta upp frågan om en ändring av nuvarande regler för förslags
verksamheten bl. a. så att besluten och därmed ersättningarna normalt 
ligger på myndighetsnivå och att den centrala förslagsnämnden ges en mer 
entydigt rådgivande och övervakande rnll. 

Jag hemställer med hänvisning till vad jag nu har anfört att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vissförslagsverksamhet m. m. för budgetåret 1989/90 anvi
sa ett förslagsanslag på 400000 kr. 

C 13. Vissa skadeersättningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

100000 
1000 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar som staten skall betala på grund av 
skadeståndsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte har eller 
har haft statligt reglerad anställning. Med hänsyn till att anslaget inte har 
belastats bör det tills vidare föras upp med endast ett formellt belopp på 
I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa skadeersättningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvi

sa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

C 14. Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån 

198 7 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

26772 
30000 
30000 

Enligt förordningen (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig 
garanti till statstjänstemän m. fl. (ändrad senast 1984: 784) kan under vissa 
förutsättningar lån med statlig garanti medges för förvärv av bostadsrätt 
eller för kontantinsats vid villaköp. Lån får beviljas med högst det belopp 
som svarar mot den kontantinsats som behövs för förvärv av bostaden. 
Högsta lånebelopp är 30000 kr. och längsta amorteringstid 10 år. Lån 
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beviljas av PK-banken efter tillstyrkan från anställningsmyndigheten. Lån 
kan medges den som i samband med ändring av tjänstgöringsort har fått 
eller kunnat få anstånd med omstationering. 

Syftet med kreditgarantin är tvåfaldigt. En anställd som omplaceras kan 
med hjälp av lånet lättare lösa bostadsfrågan på den nya orten. Härigenom 
minskar kostnaderna för traktamenten i samband med omplaceringen. 

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att 
den statliga garantin behöver tas i anspråk. Anslaget disponeras av kam
markollegiet. 

Enligt vad jag har inhämtat från PK-banken och kammarkollegiet fanns 
det 1 752 lån med statlig kreditgaranti i mitten av september 1988. Den 
sammanlagda lånesumman var ca 19, 7 milj. kr. I september 1987 var 
antalet lån 2 315 och lånesumman ca 29 milj. kr. 

Under budgetåret 1987 /88 var kostnaden för kreditgarantin 26 772 kr. 
Budgetåret 1986/87 var motsvarande kostnad 31 145 kr. 

Jag har med ledning av anslagsbclastningen beräknat medelsbehovet för 
budgetåret 1989/90 till 30 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statlig kreditgaranti .for bostadsanskaffningslån för budget
året 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 30000 kr. 

C 15. Externa arbetstagarkonsulter 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

8036867 
6 791000 
7239000 

Från anslaget betalas utgifter för konsulter som personalorganisationerna 
anlitar i rationaliseringsfrågor med stöd av medbestämmandeavtal som 
har godkänts av regeringen. Anslaget disponeras av statens arbetsgivarverk 
(SAV). 

I förra årets budgetproposition anmäldes att parterna inlett fördjupade 
studier av erfarenheterna av externa arbetstagarkonsulter. Dessa studier är 
nu avslutade. Enligt vad jag har inhämtat visar resultaten i korthet att 
arbetstagarkonsulternas arbete har sitt huvudsakliga värde för de lokala 
arbetstagarorganisationerna. Företrädare för de lokala facken har kunnat 
få stöd och kompetensuppbyggnad i frågor om bl. a. organisation, ekonomi 
och ADB som har behövts för meningsfull och konstruktiv medverkan i 
förändringsarbetet. Men samtidigt har konsultinsatserna i många fall haft 
ett värde från myndigheternas synpunkt genom att de har kunnat minska 
behovet av egna utredningar och förbättrat beslutsunderlaget. 

En annan viktig erfarenhet är att båda parter i vissa fall har kunnat 
tillföras kunskap om hur projektarbete planeras och genomförs. Kombina
tionen av gemensamma grundläggande kunskaper i sakfrågan och effektiv 
projektorganisation har bidragit till en konstruktiv dialog och ett brett 
genomförande med ökad motivation hos den berörda personalen. 
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I 1988 års avtalsrörelse (RALS 1988) har parterna enats om att medlen 
för anlitande av extern arbetstagarkonsult enligt träffade medbestämman
deavtal skall räknas upp med 6,6 % för budgetåret 1988/89. Jag beräknar 
med ledning härav medelsbehovet för budgetåret 1989/90 till 7 239 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Externa arbetstagarkonsulter för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett förslagsanslag på 7 239 000 kr. 

C 16. Administration av statens personskadeförsäkring, 
m.m. 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2650000 
6000000 
6200000 

Från anslaget betalas bidrag till AMF-trygghetsförsäkring för administra
tionen av statens personskadeförsäkring (PSA) m. m. (prop. 1987 /88:25, 
AU 12. rskr. 92) enligt ett avtal den JO december 1987 mellan statens 
förhandlingsnämnd och AMF-trygghetsförsäkring. Regeringen har god
känt avtalet. 

Frågor om personskadeersättning enligt PSA m. m. prövas av statens 
trygghetsnämnd. Enligt avtalet åtar sig AMF-trygghetsförsäkring att ställa 
den personal till trygghetsnämndens förfogande som behövs för att nämn
den skall kunna fullgöra de administrativa uppgifter som är förenade med 
regleringen av personskadefall. De författningar, t. ex. tillämpliga bestäm
melser i förvaltningslagen (1986: 223), sekretesslagen ( 1980: 100) och 

verksförordningen ( 1987: 1100) som gäller för trygghetsnämnden gäller 
även för denna personal. Nämndens uppgifter och organisation m. m. 
framgår av förordningen (l 988:65) med instruktion för nämnden. Den 
trädde i kraft den 1 mars 1988. 

För dessa uppgifter utgår enligt avtalet ersättning från staten med 5,3 
milj. kr. för år 1988 och med 6,2 milj. kr. för år 1989. Parterna är ense om 
att före den 31 mars 1989 ta upp förhandlingar om statens ersättning från 
och med år 1990, varvid bl. a. skadeutvecklingen inom staten skall beak
tas. Jag har beräknat anslaget för nästa budgetår med utgångspunkt i det 
nu gällande avtalet. 

Min företrädare har anmält (Regeringens förordningsmotiv 1988: 1) att 
frågan om ärendenas handläggning i statens trygghctsnämnd bör av rege
ringen redovisas för riksdagen, när den nya ordningen tillämpats någon 

tid. Avsikten har därvid varit att närmare redogöra bl. a. för de nya 
rutinernas ekonomiska och praktiska verkningar och för deras förhållande 
till gällande lagstiftning, främst förvaltningslagen ( 1986:223). 

Det är emellertid med hänsyn till den korta tid som förflutit sedan de 
administrativa uppgifterna överförts till AMF-trygghetsförsäkring enligt 

min mening för tidigt att ta upp frågan redan nu. Jag avser därför att 
återkomma till regeringen under år 1989. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Administration a~· statens personskadeförsäkring, m. m. för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 6 200000 kr. 

C 1 7. Täckning av merkostnader för löner och pensioner 
m.m. 

1987/88 Utgift 136829117 
1988/89 Anslag 2 589 000 000 
1989/90 Förslag 2 784 000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pensioner 
under nästa budgetår har, som jag tidigare denna dag redovisat vid min 
anmälan av punkt 6 i Gemensamma frågor (bil. 2 till budgetproposi
tionen), lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal tillämpas fr. o. m. 
den I januari 1988. För myndigheter inom polisens, domstolsverkets och 
högskolornas verksamhetsområden har dock inte kunnat beaktas de medel 
som enligt 4 § RALS 1988 har avsatts för sektor- och myndighetsvisa 
åtgärder då de lokala förhandlingarna rörande den myndighetsvisa fördel
ningen av dessa medel inte har slutförts. Berörda myndighetsanslag kom
mer därför att tillföras de lönemedel som är hänförliga till dessa förhand
lingar i regeringens beslut om regleringsbrev för budgetåret 1989/90. Löne
kostnadspålägg har beräknats med 39 % av lönebeloppen. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknas med utgångspunkt i gällan
de avtal mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. För nya avtal 
bör medelsbehovet beräknas med utgångspunkt i den utgiftsram för löne
ökningar som chefen för finansdepartementet redovisat tidigare denna 
dag. Därutöver har 270 milj. kr. beräknats under anslaget för de medel 
som avsatts enligt 4 § RALS 1988 för sektor- och myndighetsvisa åtgärder 
avseende polisens, domstolsverkets och högskolornas verksamhetsområ
den. Jag förordar därför att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett 
belopp av 2 784000000 kr. 

Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har gällt 
beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 
särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 
reservationsanslag och obetecknade anslag på grund av lönehöjningar 
m. m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens finansutskott 
eller regeringen. 

På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas, när merbelastning inte 
bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade anslagsposter som har 
maximerats av regeringen. 

Merkostnaderna för de affärsdrivande verken bör dock betalas på sam
ma sätt som verkens övriga utgifter. Merkostnader för löner som faller på 
anslag inom utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret 
bör täckas av fjärde huvudtitelns anslag för reglering av prisstegringar. 

Regeringen bör vidare i likhet med vad som gäller för innevarande 
budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från 
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anslaget kunna anvisa de medel som behövs. när reservationsanslag. obe·
tecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än vad som har 
beräknats i budgetpropositionen eller särskild anslagsproposition på grund 
av att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som enligt beslut av 
statens trygghetsnämnd bör undantas från flyttning från stockholmsområ
det i samband med myndighets omlokalisering. 

Regeringen bör slutligen i enlighet med vad jag tidigare har anfört om 
kostnader för trygghetsåtgärder till följd av utgiftsram för löneökningar -
efter prövning i varje särskilt fall - från anslaget kunna anvisa de medel 
som behövs när reservationsanslag eller obetecknade anslag belastas med 
större utgifter än som har beräknats i budgetproposition elle.r annan an
slagsproposition för åtgärder inom ramen för trygghetsavtal (TrA). 

Under hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört om användningen av ifrågavande 
anslag för trygghetsåtgärder till följd av utgiftsram för löneökningar, 

2. till Täckning av merkostnader.for löner och pensioner m. m. för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 2 784000000 kr. 
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D. Länsstyrelserna m. m. 

D 1. Länsstyrelserna m. m. 

1987/88 Utgift 1395243948 
1988/89 Anslag 1 17 5 021 000 
1989/90 Förslag I 248 156 000 

Verksamhet och organisation 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i länen i den mån 
detta inte ankommer på andra myndigheter. Länsstyrelserna skall främja 
länens utveckling och befolkningens bästa samt verka för att statlig, kom
munal och landstingskommunal verkamhet samordnas och anpassas till de 
regionalpolitiska målen och till kravet på långsiktigt god hushållning med 
naturresurserna. Länsstyrelsernas verksamhet är mångskiftande. Arbets
uppgifterna berör samhällsutbyggnaden i vid mening. miljövården, total
försvaret, social omvårdnad och räddningstjänst. Länsstyrelserna är också 
högsta polisorgan i länen samt huvudmän för priskontorsverksamheten. 

Länsstyrelserna är i sitt arbete direkt underställda regeringen. Samtidigt 
fungerar de i en del frågor som regionala organ åt vissa centrala äm
betsverk. 

Landshövdingen är ordförande i länsstyrelsens styrelse. Styrelsen består 
därutöver av 14 lcdamöter. som normalt utses av landstinget. 

Länsstyrelserna är - med undantag för länsstyrelserna i Stockholms och 
Norrbottens län - organiserade i 9- 12 enheter eller motsvarande. Läns
styrelsen i Stockholms län är indelad i tre avdelningar; plancringsavdcl
ningen, förvaltningsavdelningen och administrativa avdelningen. I Norr
bottens län pågår försöksvcrksamhet med samordnad länsförvaltning. 
Länsstyrelsen är där indelad i 17 enheter eller motsvarande som är direkt 
underställda landshövdingen. 

I de tre storstadslänen samt i Uppsala, Kronobergs, Blekinge, Värm
lands och Jämtlands län finns en länspolismästare som är polischef vid en 
polismyndighet som samtidigt fullgör de uppgifter som länspolischefen har 
i andra län. I övriga län utom i Gotlands län finns en länspolischefsexpedi
tion. 

I Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som i andra län ankom
mer på länsbostadsnämnderna. 

Antalet anställda vid länsstyrelserna uppgår till drygt 5 000. I länsstyrel
sernas lokalvårdsorganisation finns därutöver omkring 1 500 anställda. 

Bestämmelser om länsstyrelsernas verksamhet och organisation finns i 
länsstyrelseinstruktionen (1988: 971, ändrad senast 1988: 1411) och i för
ordningen med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län (1988: 972. 
ändrad senast 1988: 1402 ). 
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Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON) är ett rationaliserings-, sam
ordnings- och utbildningsorgan för länsstyrelserna gemensamt. Nämnden 
bistår länsstyrelserna i frågor som rör organisation, rationalisering, admi
nistrativ utveckling samt uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

I samråd med länsstyrelserna planlägger och anordnar LON utbildning 
och konferenser för länsstyrelsepersonal. LON genomför på regeringens 
uppdrag utredningar som rör länsstyrelseorganisationen. Antalet anställda 
vid LON uppgår till ca 25. LON:s organisation m. m. framgår av förord
ningen ( 1988: 1151) med instruktion för LON. 

An slagsframställningar 

Länsstyrelserna 

Med hänvisning till pågående utredning om samordnad länsförvaltning 
har flertalet länsstyrelser i sina anslagsframställningar redovisat behov och 
önskemål för budgetåret 1989/90. 

Länsstyrelserna anhåller om att befrias från huvudförslaget. Man anser 
allmänt att länsstyrelsernas ekonomiska situation nu är sådan att verksam
heten allvarligt försvåras, om resurserna minskas ytterligare. 

Länsstyrelsernas sammanlagda yrkanden innebär utöver pris- och löne
omräkning en uppräkning av anslaget med totalt 89 milj. kr. Medel yrkas 
för personal till särskilt miljövårdsenheterna, försvarsenheterna, de regio
nalekonomiska enheterna samt till länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. 
Flera länsstyrelser yrkar också medel för biträdande läns veterinärer. 

Länsstyrelserna begär vidare medel för resor, utbildning, ufrednings
och informationsverksamhet. Beloppen varierar, men är i många fall bety
dande. Länsstyrelserna anger då att bristen på medel för förvaltningskost
nader är så allvarlig att det behövs en allmän uppräkning av anslagen. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

LON anhåller om helt oförändrat anslag, detta med hänsyn till att LON är 
en mindre myndighet med begränsade rationaliseringsmöjligheter. Ett 
beslut om samordnad länsförvaltning innebär dessutom särskilda krav på 
insatser från LON:s sida. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen har i en bilaga till sin anslagsframställning redovisat 
lokalsituationen i residensstäderna. 

Styrelsen har inte kunnat konstatera någon lokalbrist, men bedömer att 
behov av åtgärder - främst med hänsyn till lokalsplittring inom länssty
relsen - föreligger i Örebro, Visby, Väste.rås, Halmstad, Vänersborg och 
Luleå. Ingen av åtgärderna bedöms dock komma till utförande under 
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treårsperioden 1989/90 - 1991/92. Byggnadsstyrelscn kan inte nu ange Prop. 1988/89: 100 
kostnaderna för investeringar, inredning eller utrustning. Bil. 15 

Byggnadsstyrelsen avser att i möjligaste mån tillgodose önskemål om 
samlokalisering länsstyrelser - länsnämnder. 

Remissyttranden 

Följande myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över länsstyrelsernas 
anslagsfra mstäl I ninga r: 
- rikspolisstyrelsen beträffande den polisiära verksamheten 
- överstyrelsen för beträffande den civila försvarsberedskapen 

civil beredskap 
- statens rädd

ningsverk 
- socialstyrelsen 

- trafiksäker
hetsverket 

beträffande den civila försvarsberedskapen och 
räddningstjänsten 
beträffande handeln med alkoholdrycker m. m., so
cialtjänsten samt hälsoskyddet 
beträffande bil- och körkortsregistren samt trafiksä
kerhetsarbetet 

- statens pris- och beträffande pris- och konkurrensövervakningen 
konkurrensverk 

- riksantikvarieäm- beträffande kulturminnesvården 
betet och statens 
historiska museer 

- Jantbruksstyrel- beträffande djurskyddet och epizootibekämpningen 
sen 

- statens livsme- beträffande livsmedelskontrollen 
delsverk 

- plan- och bostads- beträffande plan- och byggnadsverksamheten 
verket 

- statens lantmätc- beträffande lantmäteri verksamheten 
riverket 

- statens industri- beträffande den regionalekonomiska verksamheten 
verk 

- statens natur- beträffande miljövården 
vårds verk 

Rikspolisstyre/sen uppger att länsstyrelsernas anslagsframställningar inte 
föranleder något särskilt yttrande från rikspolisstyrelsens sida. 

Öl'er.styrelsenför civil beredskap (ÖCB) understryker att länsstyrelsernas 
försvarsenheter ingår som en integrerad del i den civila försvarsberedska
pen. Det är därför nödvändigt att tillräckliga resurser ställs till länsstyrel
sernas förfogande. Någon ytterligare nedskärning får inte ske. Tidigare 
nedskärningar har medfört att olika arbetsuppgifter handläggs ofullstän
digt eller läggs åt sidan. ÖCB tillstyrker de resursförstärkningar som läns
styrelserna har begärt och konstaterar att den regionala obalansen mellan 
länen kvarstår. 

Statens räddningsverk påtalar att det råder en obalans mellan tillgängliga 
resurser vid länsstyrelsernas försvarsenheter och de uppgifter enheterna 
har ålagts. Verket anser att medel bör avsättas för samtliga de sex tjänster 
som länsstyrelserna har begärt. Vidare anser räddningsverket att resurser 74 



för utbildning bör tillföras länsstyrelserna, dels via ordinarie anslag, dels 
genom riktade resursinsatser, som gör det möjligt att utveckla kompeten
sen vid försvarsenheterna. 

Socialstyre/sen hänvisar till pågående översyner av länsstyrelsernas soci
ala funktioner och av socialstyrelsens organisation. Beträffande handlägg
ningen av alkoholärenden föreslår socialstyrelsen kraftigt höjda expedi
tionsavgifter för alkoholtillstånd. Socialstyrelsen föreslår också att årliga 
registerhållnings- och tillsynsavgifter införs och avpassas så att kostnader
na för länsstyrelsernas tillsyn täcks. Vidare bör länsstyrelserna tilldelas 
resurser så att de kan ta ansvar för hälsoskyddsfrågorna på det sätt stats
makterna avsett. 

Trafiksäkerhet.1wrket redovisar en ökning av antalet transaktioner via 
länsstyrelserna på 16 % budgetåret 1987 /88. Den ökade ärendetillström
ningen har ofta mötts med begränsningar i telefonservicen, vilket medfört 
att det tidvis blivit praktiskt taget omöjligt att på telefon nå fram till vissa 
länsstyrelsers bilregister. Trafiksäkerhetsverket anser att länsstyrelserna 
saknar nödvändiga resurser. En bättre koppling mellan de avgifter som tas 
ut av fordonsägarna och finansieringen av länsstyrelsernas verksamhet är 
enligt verket en förutsättning för att problemen skall kunna lösas. 

Statens pris- och konkurrensverk (SPK) skriver apropå förslag från läns
styrelsen i Hallands län: "Förslaget att lägga ner den lokala eller regionala 
verksamheten på pris- och konkurrensområdet och endast bedriva bevak
ning och utredning från central nivå är enligt nämndens uppfattning i 
dagsläget orealistiskt." SPK:s bedömning är i stället att priskontoren är 
väsentliga för den intensifierade pris- och konkurrensbevakning som SPK 
i framtiden skall ägna sig åt. SPK ställer sig inte avvisande till besparingar, 
men hävdar att besparingsåtgärder skall genomföras i samråd med verket. 
Neddragningarna av priskontorens resurser har nu nått en sådan omfatt
ning att SPK tidvis har svårt att fullgöra sina instruktionsenliga uppgifter. 

Riksantikvarieämbetet anser att behovet av personalförstärkningar på 
kulturmiljövårdens område nu är uppenbart. En samlad bedömning och 
planmässig utbyggnad måste till för att den regionala kulturmiljövården 
effektivt skall kunna verka i ett miljöpolitiskt och regionalpolitiskt sam
manhang. Ämbetet finner det nödvändigt att biträdande länsantikvarier 
snarast inrättas vid samtliga länsstyrelser där sådana tjänster saknas. Äm
betet tillstyrker också länsstyrelsernas yrkanden om planerings- och infor
mationsmedel. 

Lantbruksstyrelsen tillstyrker att tjänster som biträdande länsveterinär 
inrättas vid länsstyrelserna i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Koppar
bergs och Västernorrlands län. Den nya länsförvaltningen innebär enligt 
styrelsen att biträdande läns veterinärer kommer att behövas i flera län. 

Statens /ivsmede!Sl'erk har i sin anslagsframställning anfört att samord
ningen av den lokala livsmedelskontrollen är eftersatt på grund av bristan
de resurser. Länsveterinären är verkets enda kontaktman på det regionala 
planet. Verket har förståelse för behovet av förstärkning av länsveterinär
funktionen inom län med bara en länsveterinär. 

Plan- och bostadsverket har bl. a. efter genomgång av verksamhetsplaner 
dragit slutsatsen att det inte är möjligt att ytterligare reducera personalen 
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på någon av landets planenheter utan att verksamheten blir allvarligt 
störd. Verket har i brev till landshövdingarna pekat på planenheternas 
behov av medel för resor. Verket har tidigare uppmärksammat problem 
med de avgifter som statliga myndigheter tar ut för att medverka vid 
framställningen av planeringsunderlag. Dessa problem kvarstår. 

Statens lantmäteriverk framhåller liksom tidigare att lantmäterienheter
nas resurser är knappt tilltagna. En påtagligt högre aktivitet inom bl. a. 
bostadsbyggandet medför nu ökad belastning på fastighetsregistreringen, 
vilket på vissa håll fått till följd att ärendebalansen vuxit på ett oroande 
sätt. Den totala medelstilldelningen bör därför enligt lantmäteriverkets 
uppfattning inte minska ytterligare. Verket tillstyrker de yrkanden om 
ytterligare medel som länsstyrelserna framfört i sina anslagsframställning
ar. 

Statens industriverk understryker att länsstyrelserna tilldelats en nyckel
roll i det regionalpolitiska utvecklingsarbetet. De motiv för att förstärka de 
regionalekonomiska enheterna som verket tidigare redovisat gäller fortfa
rande. I flera län är enheterna så små att det nu kan diskuteras om de av 
riksdag och regering tilldelade arbetsuppgifterna kan genomföras på ett 
önskvärt sätt. Industriverket bedömer att nya handläggartjänster i Skara
borgs, Värmlands och Västmanlands län och assistenttjänster i Västernorr
lands län är de mest angelägna av de yrkade personalförstärkningarna. 

Statens naturvårdsverk anser att de höjda ambitionerna för miljöskydds
arbetet medför att länsstyrelsernas arbetsbelastning ökar. Även med hän
syn till att nuvarande resurser för länsstyrelsernas tillsyn är otillräckliga 
fordras kraftigt förstärkta resurser. En avsevärd höjning av medlen för 
utbildning och resor behövs också. När det gäller den allmänna naturvår
den anser verket liksom tidigare att i genomsnitt ytterligare två tjänster per 
län behövs för att klara de viktigaste uppgifterna på ett acceptabelt sätt. De 
regionala miljöanalyser som länsstyrelserna utarbetar kan ge underlag för 
en mer samlad bedömning av länsstyrelsernas totala behov av resurser för 
miljövårdsarbete. Naturvårdsverket avser att återkomma med en precise
ring av detta behov. 

Föredragandens överväganden 

Förändringar i länsstyrelsernas arbete och organisation 

Som jag tidigare nämnt har länsstyrelserna under senare tid fått ökade 
befogenheter att själva besluta om sin verksamhet. Det gäller organisa
tionsfrågor, personalfrågor och en rad ekonomiadministrativa frågor. Jag 
räknar med att denna ökade frihet för länsstyrelserna ger förutsättningar 
för ytterligare effektivisering av arbetet i den regionala förvaltningen. 

Samtidigt ökar kraven på länsstyrelserna att själva utforma relevant 
beslutsunderlag för omprioritering och andra myndighetsinterna beslut. 
Jag förutsätter att länsstyrelserna uppmärksamt följer - och drar nytta av 
- riksrevisionsverkets och statskontorets arbete med att utforma resultat
redovisning för statliga myndigheter. Ett nära samarbete med bl. a. riks-
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rcvisionsvcrket och länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON) blir också 
nödvändigt inför en förändrad budgetprocess med bl. a. treåriga raman
slag. 

Den utredning om samordnad länsförvaltning som tillsattes i början av 
året skall enligt planerna avrapportera sitt arbete vid årsskiftet. Jag räknar 
med ett ställningstagande till frågan om samordnad länsförvaltning under 
första halvåret 1989. Det kommer då också att finnas förutsättningar för 
att bedöma på vilket sätt länsstyrelserna kan ingå i den nya budgetproces
sen. Jag utgår därmed från att treårsbudgetering kan tillämpas för länssty
relserna och LON från budgetåret 1992/93. I avvaktan på att den nya 
budgetmodellen med bl. a. ramanslag kan träda i kraft är jag beredd att 
positivt pröva frågor om överförande av medel mellan budgetår. 

Även förslag från den regionalpolitiska kommitten kan få betydelse för 
länsstyrelsernas arbete i framtiden. Det är dock ännu för tidigt att ha 
någon åsikt om i vilken omfattning länsstyrelsernas verksamhet kommer 
att påverkas av kommittens förslag. 

Uppdraget till rikspolisstyrelsen och LON att utvärdera den s. k. länspo
lismästarmodcllen skall enligt planerna avrapporteras under hösten 1989. 
Jag räknar med att då få underlag för beslut om den framtida regionala 
polisorganisationen. 

LON har vidare i augusti i år färdigställt en utredning om säkerhetsskyd
det vid länsstyrelserna. Jag delar LON:s uppfattning att varje länsstyrelse 
bör göra en säkerhetsanalys och därefter förvissa sig om att åtgärder som 
bedöms nödvändiga för personalens säkerhet vidtas. 

Lokal försörjning 

Länsstyrelserna har genom LON:s försorg beretts tillfälle att yttra sig över 
byggnadsstyrclsens redovisning. 

Länsstyrelserna har i några fall korrigerat byggnadsstyrclsens uppgifter. 
Av redovisningarna i övrigt framgår bl. a. att 

- länsstyrelsen i Jönköpings län inte delar uppfattningen att någon lokal
brist inte föreligger, 

- länsstyrelsen i Kronobergs län efterlyser byggnadsstyrelsens ställnings
taganden till ombyggnad av personalrestaurang, telefonväxel och entre, 

- länsstyrelsen i Kalmar län har synpunkter på byggnadsstyrelsens planer 
vad gäller länsbostadsnämndens lokalisering, 

- länsstyrelsen i Kristianstads län önskar att mervärdeskatteenhetens nu
varande lokaler samt personalrestaurangen får användas för att tillgo
dose länsstyrelsens lokalbehov, 

- länsstyrelsen i Älvsborgs län är angelägen om att ett nytt polishus i 
Vänersborg snarast kan byggas. eftersom det enligt planerna även skall 
innehålla lokaler för länsstyrelsens allmänna enhet, 

- länsstyrelsen i Värmlands län anser att en ny förvaltningsbyggnad för 
skatteförvaltningen skulle lösa lokalproblemen för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten, 

- länsstyrelsen i Örebro län accepterar den paketlösning som nu diskute
ras för att förbättra lokalsituationen för flera statliga myndigheter i 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 15 

77 



Örebro, 
- länsstyrelsen i Västmanlands län är angelägen om att pågående lokal

planering för läns- och skatteförvaltning fullföljs, 
- länsstyrelsen i Kopparbergs län har anmält till byggnadsstyrelsen att 

behov av översyn av länsstyrelsens lokaler föreligger, 
- länsstyrelsen i Gävleborgs län - bl. a. mot bakgrund av skottdramat våren 

1988 - har begärt om- och tillbyggnadsåtgärder för att höja säkerheten i 
lokalerna. 

- länsstyrelsen i Norrbottens län för närvarande diskuterar ett antal olika 
åtgärder med byggnadsstyrelsen och att länsstyrelsen är angelägen om 
att upprustning. utbyggnad, vissa omflyttningar m. m. kan genomföras 
snarast. 
För egen del är jag särskilt angelägen om att den besvärliga lokalsituatio

nen för länsstyrelsen i Örebro snarast kan förbättras. I övrigt förutsätter 
jag att byggnadsstyrelsen och berörda länsstyrelser kommer överens om 
erforderliga om- och tillbyggnadsåtgärder m. m. vid länsstyrelserna. Det 
gäller även åtgärder för att skapa tillfredsställande förhållanden från säker
hetssynpunkt. 

Anslagsfrågor 

För att möjliggöra en omprövning av resurssituationen i olika län har 
länsstyrelseanslaget i enlighet med kravet på huvudförslag minskats med 
två procent efter pris- och Iöneomräkning. Beloppet föreslås stå till rege
ringens disposition för att i sin helhet återföras till länsstyrelseorganisa
tionen. Jag har för avsikt att - efter kontakter med bl. a. LON - så snart 
som möjljgt återkomma till regeringen med förslag om hur beloppet skall 
fördelas. 

Min bedömning är att ytterligare medel därutöver behöver tillföras 
länsstyrelserna för resor och andra expenser. Jag föreslår att ytterligare 
5 milj. kr. tillförs länsstyrelserna för sådana ändamål. Beloppet motsvaras 
av besparingar på andra anslag inom civildepartementets huvudtitel. 

Jag föreslår också att 14 milj. kr. avsätts för särskilda åtgärder vid 
länsstyrelserna. Det ställs allt högre krav på den regionala förvaltningens 
samordnings- och anpassningsförmåga. Länsstyrelserna behöver medel för 
samordningsinsatser, för personalutbildning och för att kunna påbörja 
arbetet med resultatuppföljning. Ytterligare medel behövs också på områ
den där arbetsbelastningen har ökat särskilt starkt eller som av andra skäl 
blivit eftersatta. Det gäller t. ex. på kulturmiljöområdet. I glcsbygdslän 
skulle inrättande av lokalkontor kunna bidra till att länsstyrelserna kunde 
arbeta i närmare kontakt med medborgarna. 

Även dessa medel har omfördelats inom trettonde huvudtiteln. Jag 
återkommer till regeringen med förslag till hur medlen för expenser och 
särskilda åtgärder bör fördelas. 

En förstärkning av den statliga miljövårdsorganisationen har tidigare 
aviserats i propositionen ( 1987 /88: 85) om miljöpolitiken inför 1900-talct. 
Sammantaget bedömdes den statliga miljövårdsorganisationcn behöva ett 
resurstillskott på i storleksordningen 100 handläggartjänster för sitt miljö-
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skyddsarbete. En betydande del av resursförstärkningen bör tillföras läns
styrelserna, som föreslås få ytterligare 35,8 milj. kr. för i första hand 
prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. I beloppet ingår medel för ett 
nytt ADB-system inom miljövården, det s. k. KRUT-systemet (KRUT: 
kalkning, recipientkontroll och utsläppskontroll). LON har under hösten 
lämnat förslag till medelsfördelning. Jag avser att återkomma till regering
en i denna fråga. 

Kommunerna får från den 1 juli 1989 möjligheter att ta över vissa 
utgifter enligt miljöskyddslagen. Omfattningen av det kommunala miljö
skyddsarbetet bör därefter klarläggas genom en särskild utvärdering som 
också innefattar effekterna av de nu föreslagna resursförstärkningarna vid 
länsstyrelserna. Jag har för avsikt att senare - och efter samråd med 
chefen för miljö- och energidepartementet - återkomma till regeringen i 
denna fråga. 

Även vad gäller länsstyrelsernas arbete med allmänna naturvårdsfrågor 
finns uppenbara behov av förstärkningar. Genom höjda täktavgifter kan 
ytterligare 2 milj. kr. tillföras länsstyrelserna för bl. a. prövning och tillsyn 
av täktverksamhct. Jag avser att senare - och efter samråd med chefen för 
miljö- och energidepartementet - återkomma till regeringen med förslag 
till hur dessa medel bör fördelas. 

Innevarande budgetår har två nya tjänster som biträdande länsantikva
ric inrättats. Efter samråd med statsrådet Göransson föreslår jag att medel 
beräknas för ytterligare tre biträdande länsantikvarier. Dessa medel bör 
tillföras länsstyrelserna i Södermanlands. Gotlands och Västerbottens län. 

För arbete med registrering enligt fastighetsmäklarlagen föreslår jag 
vidare efter samråd med chefen för justitiedepartementet en temporär 
förstärkning i de tre storstadslänen. 

Ändringar i lagen om bevakningsförctag väntas medföra ökad arbetsbe
lastning vid länsstyrelserna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. För 
merarbete vid länsstyrelserna har jag beräknat 800 000 kr. Jag återkommer 
till regeringen med förslag om hur medlen skall fördelas. 

I de anslagsberäkningar som redovisas i det följande har hänsyn tagits 
till att myndigheterna fr. o. m. budgetåret 1989/90 skall betala för utnytt
jandet av system S (jfr. bilaga 2. Gemensamma frågor). 

Sammanfattningsvis innebär mina förslag att ytterligare närmare 60 
milj. kr. tillförs länsstyrelseanslaget. Länsstyrelserna får härigenom bättre 
förutsättningar att uppfylla de stora förväntningar som departement, myn
digheter och medborgare har på dem. 
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Sammanställning 

( 1000 kr.) 

D 1. Länsst)Telserna m. m. 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 
Diverse ändamål 

Summa anslag 

1988/89 

851376 1 

(716454) 
152 597 
88 738~ 

24 
82 286' 

1175021 4 

1 Varav 450000 kr. innehållna i reglcringsbrev 
~Varav 215 000 kr. innehållna i reglcringsbrev 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+44615 
(+38161) 

- 1899 
+ 6009 

+24410 

+73135 

·
1 Varav 7 911 000 kr. innehållna i rcgleringsbrev till följd av utgiftsram 
4 Varav 8 576 000 kr. innehållna i reglcringsbrcv 
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Stockholms län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

100328 
(83947) 
23489 
6974 

I 

130792 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+5026 
(+4351) 
-2301 
+ 114 

+2839 

För att länsstyrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs ökade resur
ser. Trots att en femtedel av landets befolkning bor i länet, disponerar 
länsstyrelsen endast en tiondel av länsstyrelsernas samlade resurser. 

Länsstyrelsen yrkar ett nytt reservationsanslag för fornvårds- och na
turvårdsarbeten på 6 milj. kr. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt ka_n sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en handläggare till försvarsenheten 
femton handläggare för miljötillsyn. 
en handläggare för kulturminnesvärd, 
två handläggare och ett biträde till socialenheten, 
två handläggare som allmänt ombud i körkortsärenden, 
en handläggare och ett biträde till handclsregistret. 

Ö1•riga.f0rvalt11i11gskost11ader 

bestående ans/agsuppräkning 

300 000 kr. för bl. a. läkarintyg vid utredning enligt lagen om värd av 
missbrukare, 
I milj. kr. för utredningar och undersökningar inom miljöskyddsområ
det, 
800 000 kr. för rörlighetsfrämjande åtgärder och insatser för att öka 
kompetensen hos assistentpersonal. 

Lantmäterienheten 

Personal 

200000 kr. för nyanställning av registreringspersonal. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel beräknats 
för att under nästa budgetår ge länsstyrelsen ökade resurser för tillsyn 
enligt fastighetsmäklarlagen. 
6 Riksdagen 1988189. /sam!. Nr 100. Bilaga 15 
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Uppsala län 

An slagsposter 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

J 988/89 

27599 
(23 368) 

9 385 
1969 

I 

38954 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1438 
(+1227) 
-2547 
+ 85 

-1024 

Länsstyrelsen anhåller om att resursramar läggs fast för endast ett budgetår 
och att länsstyrelsen undantas från generell besparing. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en biträdande länsveterinär. 

Öi•rigaförrnltningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

80 000 kr. för televerkets felavhjälpningsservice 

engångsutg(fier 

3,5 milj. kr. för ADB-investeringar, 
300 000 kr. för utveckling av internt ekonomi-administrativt system, 
700 000 kr. för ersättning av offsettryckerict, 
90 000 kr. för länsstyrelsens merkostnader för lokalkontoret i Tierp. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel beräknats 
för ersättning av länsstyrelsens offsettryckeri. Jag räknar med att beloppet 
delvis kan återbetalas av länsstyrelsen. 
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Södermanlands län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1988/89 

30742 
(25896) 

2664 
2947 1 

I 

363541 

' Varav 65 000 kr. innehållna i regleringsbrev 

Länsstyrelsen 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1895 
(+ 1659) 
+ 778 
+ 347 

+3020 

Länsstyrelsen anhåller om att huvudförslaget inte tillämpas på länsstyrel
sen och att budgetramen läggs fast för endast ett budgetår. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en handläggare för kulturminnesvärd, 
två handläggare för tillsyn på miljöskyddsområdet, 
en handläggare för naturvårdsfrågor. 

Ö1•riga.förvaltningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

350000kr. för miljövård (preliminärt anvisade för innevarande budget
år), 
60000 kr. för rese- och telefonkostnader 

engångsutgijier: 

500000kr. för samhällsinformation. 

Lantmäterienheten 

engångsutgifter 

150 000 kr. för ajourhållning av den digitala databasen med registerkartor 

lokaler 

292 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

I beräkningen ingår medel för en biträdande länsantikvarie. 
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Östergötlands län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvärdsorgan isation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

35256 
(30365) 

5 503 
2410 

I 
43170 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1943 
(+I 705) 

+1191 
+ 155 

+3289 

Länsstyrelsen anhåller om att resurserna läggs fast endast för ett budgetår 
och att anslaget inte reduceras. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Perso11al 

fem handläggare för miljövårdsarbete, 
en informationsspecialist, 

en biträdande länsveterinär. 

Ö1•rigaförva/tningskostnader 

bestående a11slagsuppräkni11g 

I milj. kr. för övriga förvaltningskostander, 
l 00000 kr. för utbildning och övning av krigslänsstyrelsen, 
42 000 kr. för avgifter till Statshälsan 

e11gå11grntg{fier 

150000 kr. för utrustning av sex kontorsrum. 
97 000 kr. för ledningsövning. 

Lokaler 

I 328 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

/,ant mäterienheten 

personal 

en halv årsarbetskraft för att klara arbetsbelastningen. 

Ö1•riga.f0rrnltningskostnader 

bestående a11s/ags11ppräkning 

50000 kr. för ökade driftkostnader i den löpande fastighetsregistreringen 

Prop. 1988/89:100 
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engångsutgijter 

50000 kr. för kartpress m. m. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
beräknats för länsstyrelsens ledningsövning. 

Prop.1988/89:100 
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Jönköpings län 

Anslagspostcr 

Förvaltni ngskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

29909 
(25 519) 

4003 
2823 

I 

36736 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1589 
(+ 1373) 

63 
-i- 552 

+2078 

En fortsatt anslagsminskning skulle allvarligt försämra länsstyrelsens för
utsättningar att bedriva ett aktivt samhällsarbete och ge godtagbar service 
till avnämaren. 

Liksom tidigare år anhåller länsstyrelsen om att resurstilldelningen till 
länsstyrelserna omprövas. Länsstyrelsen anhåller om att inga generella 
besparingar åläggs länsstyrelsen och att full kompensation ges för kost
nadsökningar. 

Inför genomförandet av samordnad länsförvaltning finns behov av 
översyn av lokalsituationen. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en informationssekreterarc, 
en biträdande länsveterinär, 
en brandingenjör till försvarsenheten, 
fyra handläggare till miljövårdscnhetens miljöskyddsfunktion, 
två handläggare till miljövårdsenhctens funktion för allmän naturvård, 
en handläggare till regionalekonomiska enheten, 
en biträdande länsantikvarie, 
en kartritare till planenheten, 
en och en halv årsarbetskraft till bitregistret, 
en socialkonsulent. 

Öl'rigajöfl'altningskostnader 

bestående anslagsuppräkn i ng 

200 000 kr. för konsulter inom miljövårdsområdet, 
150000 kr. för nya förvaltningskostander, 
I 00 000 kr. för kompetensutvecklande åtgärder 

e11gå11g.1·11tg{fter 

325 000 kr. för inventarier i personalrestaurangen. 
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Lantmäterienheten 

engångsu(g({ter 

345 000 kr. för flyttning och inredning, 
300 000 kr. för kompaktarkiv, 
400000 kr. för mikrografiutrustning 

lokaler 

742 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Behovet av medel för lantmäterienhetens flyttning och för inredning till 
enheten får prövas efter särskild framställning från länsstyrelsen. 
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Kronobergs län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

24973 
(21170) 

5 157 
2849 

1 

32980 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+1341 
(+1141) 

263 
+ 273 

+ 1351 

Länsstyrelsen anhåller om att resurserna fastställs för endast ett budgetår 
och att något generellt besparingskrav inte tillämpas på länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen bör antingen tilldelas resurser för tillsyn enligt vatten
lagen. eller också bör kraven på tillsyn begränsas till fall där större allmän
na intressen är berörda. 

För att kostnaderna för kungörelseannonsering inte skall öka ytterligare 
begär länsstyrelsen att 3 §andra stycket lagen (1977:654) om kungörande 
av mål och ärenden hos myndigheter m. m. ändras så att spridningsprocen
ten höjs. 

Länsstyrelsen anhåller om att sjöfartsverkets medel för båtregistrering 
tillförs länsstyrelsens förvaltningsanslag. 

Vidare anhåller länsstyrelsen om att kungligt brev från 1960 om reseer
sättningar m. m. till ledamöter i kvinnors centralförsvarskommitte inte 
behöver belasta länsstyrelsens anslag för expenser. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

tre handläggare till miljövårdsenheten för miljöskyddsfrågor, 
en handläggaree till miljövårdsenheten för allmänna naturvårdsären
den, 
en informationssekretcrare, 
en handläggare till regionalekonomiska enheten. 

Övrigafön1altningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

SOOOOOkr. för utredningar och undersökningar inom miljöskyddsom

rådet, 
370000kr. för utrednings- och invcnteringsarbete inom området allmän 
naturvård, 
300000 kr. för kompetensutveckling och avgifter till andra myndigheter 

engångsutgUier 

207 000 kr. för ledningsövning. 
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Lantmäterienheten 

personal 

270000 kr. för arbetet med registerkartor och mikrofilmning av förrätt
ningsarkiv 

engångsutg(fter 

IOOOOOkr. för samordning av länsstyrelsens lägesbestämda informa
tion, 
60000kr. för inköp av arkivskåp och byte av telefonväxel, 
350000kr. för kompaktsystem i förrättningsarkivet. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
beräknats för länsstyrelsens deltagande i försvarsmaktsövning. 
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Kalmar län 

An slagsposter 

Förvalt ni ngskost nader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganistion 

Länsstyrelsen 

1988/89 

30163 
(25 537) 

6213 
3401 

I 
39778 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1643 
(+1411) 

- 440 
+ 268 

+1471 

Länsstyrelsen anser att besparingar bör anstå, eftersom länsstyrelsen sedan 
skatteavdelningen bröts ut haft brist på medel för förvaltningskostnader. 
Om besparingar åläggs länsstyrelsen, måste regeringen tala om vilka verk
samhetsgrenar som skall skäras ned. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

fyra handläggare till miljövårdsenhetens miljöfunktion, 
en biträdande länsantikvarie. 

Övriga jOrvalt ni ngskost nader 

bestående anslagsuppräkni ng 

223 000 kr. för resor, 
100 000 kr. för personal utveckling, 
137 000 kr. för utbildning och övning av krigsorganisationen, 
I 00 000 kr. för utredningar inom miljövårdsområdet. 

Lokaler 

124 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

Lantmäterienheten 

personal 

100 000 kr. för fastighetsregistrering. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 
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Gotlands län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvärdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

15408 
(13 249) 

2467 
1265 

I 
19141 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+I 068 
( + 935) 

519 
+ 157 

+ 706 

Länsstyrelsen kan inte redovisa några förslag till besparingar. I stället har 
nya och ökade avgifter lett till att länsstyrelsen för tredje gången kommer 
att få avge förklaring om risk för övertalighet. Åtgärden medför en oaccep
tabel sänkning av service- och effektivitetsnivån. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en biträdande länsantikvarie. 

Ö1·rigafön•a/tningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

44 000 kr. för resor och övriga kostnader för biträdande länsantikvarie. 

Lantmäterienheten 

engångsutgifter 

50 000 kr. för inköp av kart- och aktskåp. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

I beräkningen ingår medel för en biträdande länsantikvarie. 

Prop. I 988/89: l 00 
Bil. 15 

91 



Blekinge län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1988/89 

23 655 1 

(20387) 
5177 
2607 

I 

31440 1 

1 Varav 200000 kr. innehållna i reglcringsbrev 

Länsstyrelsen 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1237 
(+1060) 

+ 1000 
+ 593 

+2830 

Länsstyrelsen anser att besparingar bör anstå, detia med hänsyn till dels 
behovet av resursförstärkningar, dels förestående organisationsförändring. 

Länsstyrelsen förutsätter att beredskapsmedel ställs till länsstyrelsens 
förfogande för skötsel av naturreservat och för kulturminnes- och 
fornvård. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en biträdande länsantikvarie (halvtid), 
en marinbiolog, 
fem handläggare till miljövårdsenhetens funktion för allmän naturvård, 
två handläggare för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen, 
en handläggare till allmänna enheten. 

ö~·rigaförraltningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

150000 kr. för utredningar på miljövårdsområdet, 
226 000 kr. för ökade avgifter, utbildning av funktionärer i krigslänssty
relscn. översättning av utländska körkort, 
60 000 kr. förlaboratorieanalyser, 
100 000 kr. för resor 

engångsutgUier 

400 000 kr. för projektverksamhet avseende byggnadsminnen, 
500000 kr. för arbetet med ett lokalt alternativ till det centrala EA-syste
met, System S, 
150000 kr. för samhällsinformation, 
60000kr. för inköp av terminal och kopiator, 
180000 kr. för lcdningsövning. 
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Lantmäterienheten 

personal 

en ingenjör/karttcknikcr, 
250 000 kr. för registerföring. 

örrigafÖn'altningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

265 000 kr. för utbildning och inköp av utrustning 

engångsutg(fter 

20000 kr. för möbler 

lokaler 

230000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

I beräkningen ingår 300000 kr. för lantmäterienhetens arbete med fas
tighctsrcgistrcring som tidigare utfördes av Karlskrona kommun. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
beräknats för länsstyrelsens deltagande i totalförsvarsövning. 
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Kristianstads län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

30705 
(26016) 

8 333 
3479 

1 
42518 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+1594 
( + l 364) 

365 
+ 171 

+1400 

Länsstyrelsen vill med skärpa framhålla att personalsituationen hos myn
digheten är sådan att ytterligare resursminskning inte är realistisk, om 
verksamheten skall kunna bibehållas på rimlig nivå. Länsstyrelsen anhål
ler om att resursram fastställs endast för budgetåret 1989/90 och att 
myndigheten undantas från besparingskrav. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

fyra handläggare och en assistent till miljövårdsenheten, 
en assistent till allmänna enheten. 

Övrigajörrnltningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

90000 kr. för kungörelseannonsering 

engångsutg{{ter 

medel för byte av telefonväxel kommer att begäras i särskild ordning. 

Lantmäterienheten 

personal 

95 000 kr. för tillfällig förstärkning av fastighetsregistreringen 

öi·rigaförvaltningskostnader 

engångsutg{fter 

120000 kr. för inköp av mikrofilm m. m. 

lokaler 

24 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Länsstyrelsens behov av medel för byte av telefonväxel får prövas i 
särskild ordning sedan planerna för ny växel konkretiserats. 
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Malmöhus län 

An slagspost er 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

56717 
(46 233) 
10419 
3958 

I 

71095 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2769 
(+2324) 

+ 636 
+ 242 

+3647 

Nya anslagsreduceringar medför att länsstyrelsen inte med hittillsvarande 
ambitionsnivå kan fullgöra alla de skilda arbetsuppgifter som enligt för
fattningar och givna riktlinjer åvilar länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att 
resursramar för länsstyrelsen bör begränsas till budgetåret 1989/90. 

Länsstyrelsernas yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

åtta handläggare till miljövårdsenheten, 
en handläggare till allmänna enheten. 

Ö1·riga.forraltningskostnader 

bestaende anslagrnppräkning 

500000 kr. för anskaffning av basdator, 

400 000 kr. för övriga förvaltningskostnader. 

Lantmäterienheten 

personal 

en handläggare, medel för en halv assistenttjänst 

övrigajOl'l'altningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

160 000 kr. för utbildning och kart lagning 

engångsutg((ter 

35 000 kr. för persondator. 

lokaler 

70-250000 kr. för beräknad hyreshöjning. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel beräknats 
för att under nästa budgetår öka länsstyrelsens resurser för tillsyn enligt 
fastighetsmäklarlagen. Medel har vidare preliminärt avsatts för länsstyrel
sens ledningsövning. 

7 Riksdagen 1988189. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Hallands län 

An slagspost er 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1988/89 

27411 
(23090) 

4375 
3061 1 

1 
34848 1 

1 Varav 80000 kr. innehållna i rcglcringsbrev 

Länsstyrelsen 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1391 
(+ 1174) 

156 
+ 92. 

+ 1327 

Mcdclstilldclningen till länsstyrelsen är mycket knapp. Befolkningsökning
en i länet och ökningen av antalet ärenden förefaller inte ha beaktats vid 
mcdelstilldelningen. Länsstyrelsen anhåller om resursram för ett budgetår. 

Länsstyrelsen föreslår som besparing att verksamheten vd priskontoret 
antingen läggs ned eller flyttas till andra myndigheter. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

två handläggare för prövning och tillsyn av miljöstörande verksamhet. 

Ö1·riga för I' alt ni ngskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

90000 kr. för resor, 
60000 kr. för expenser, 
400000 kr. för anskaffning av basdator. 

Engångsutg(fier 

1040000 kr. för konsulter inom naturvårds-, plan- och kulturmin 
nesvårdsom råd ena, 
20000 kr. för ersättning till personal i krigsorganisationer, 
4 75 000 kr. för utrustning till planeringsavdelningcn, 
140000 kr. för flyttning och möbelanskaffning, 
150000 kr. för arbetsmiljöåtgärder i samband med basdatoranskaffning, 

210000 kr. förledningsövning. 

Lantmäterienheten 

engångsutg(fier 

200000 kr. för fortsatt uppbyggnad av plan- och bestämmelseregister. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
beräknats för länsstyrelsens ledningsövning. 
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Göteborgs och Bohuslän 

:\nslagspostcr 

Förvalt ni ngskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1988/89 

56476 1 

(46814) 
9892 
5209 

I 
71578 1 

'Varav 50000 kr. innehållna i rcgleringsbrcv 

Länsstyrelsen 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2933 
(+2513) 
+ 594 
+ 219 

+3746 

Länsstyrelsen anhåller om att förvaltningsanslaget fastställs endast för 
budgetåret 1989/90 och att länsstyrelsen undantas från besparing. 

Länsstyrelsen anhåller vidare om att resursbehoven vid sociala funktio
nen ses över och att en översyn görs av de författningar som reglerar 

handels- och firmaregistren. 
Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

EngångsutgUicr 

300000 kr. för genomförande av fördjupad verksamhetsanalys m. m., 
450000 kr. för temporär förstärkning av handels- och föreningsregist

ren, 
90000 kr. för fyra lokala ledningsövningar. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagspostcn Till regeringens disposition har medel beräknats 
för att under nästa budgetår ge länsstyrelsen ökade resurser för tillsyn 
enligt fastighetsmäklarlagen. 
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Älvsborgs län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

I 988/89 

40582 
(33 555) 

5 347 
3 563 

I 

49493 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2112 
(+I 796) 
+ 244 
+ 156 

+2512 

Länsstyrelsen gör bedömningen att vtrksamheten inte tål några generella 
besparingar under budgetåret 1988/89, särskilt med beaktande av att full 
kompensation inte erhålls för träffade löneavtal. Ev. besparingar måste 
kopplas till reella rationaliseringsmöjligheter. exempelvis genom att lagar 
och bestämmelser ändras. 

Länsstyrelsen anhåller om att resursram läggs fast endast för ett budget
år och att länsstyrelsen undantas från generell besparing. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en biträdanden länsantikvarie, 
en socialkonsulent, 
fortsatta medel för miljövårdsinsatscr. 

Lokaler 

358 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

l.a11tmii1erienheten 

personal 

en karttckniker 

Öl'l"iga förra! t ni ngskost nader 

bestående anslaxsuppräkning 

18 000 kr. för omkostnader för yrkad tjänst 

lokaler 

· 22 000 kr. för beräknad hyreshöjn ing. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 
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Skaraborgs län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1988/89 

29 900 1 

(25817) 
5194 
4386 

l 
39481 1 

1 Varav 100000 kr. innehållna i regleringsbrcv 

Länsstyrelsen 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1446 
(+ 1242) 

- 572 
+ 173 

+1047 

Genomförda besparingar har lett till att myndigheten inom flera områden 
inte förmår leva upp till de bestämmelser som gäller och de förväntningar 
som man från skilda håll ställer på länsstyrelsen. Länsstyrelsen utgår från 
att frågan om dimensionering av enskilda enheter och länsstyrelser kom
mer att aktualiseras i samband med kommande länsreform. 

Länsstyrelsen vill aktualisera frågan om riskförklaring. ev. av samtliga 
länsstyrelser. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

tre handläggare till miljövårdsenhetens miljöskyddsdetalj, 
en handläggare till miljövårdsenhetens naturvårdssektion. 
en biträdande länsantikvarie, 
en handläggare till regionalekonomiska enheten. 

Övriga fi:irl'a!t ni ngsk ostnader 

beståendl:' anslagsuppräkning 

40000 kr. för kartor och kopiering, 
60000 kr. för tjänsteresor, 
300000 kr. för övriga förvaltningskostnader 

cngångsutgUil:'r 

5,6 milj. kr. för byte av telefonväxel, 
200000 kr. för flextidsutrustning, 
700000 kr. för inventerings-. kartläggnings- och utredningsarbete inom 
m i ljövårdsområdct. 

Lantmäterienhetrn 

pasonal 

170000 kr. för ersättare för lönebidragsanställd personal 
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Övrigaförvaltningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

40 000 kr. för ökade telefonkostnader 

engångsutg({ter 

370 000 kr. för projekten skoglig strukturförbättring och storpolygon tåg, 
160000 kr. för anskaffning av kartskåp och mikrofilmsläsare. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
avsatts för ny telefonväxel. Jag utgår från att en del av beloppet kan 
återbetalas. 
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Värmlands län 

An slagspost er 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

30536 
(25 969) 

5651 
4605 

I 
40793 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1504 
(+ 1277) 

- 637 
+ 223 

+1090 

Länsstyrelsen anhåller om att riksrcvisionsverket eller annat organ ges i 
uppdrag att se över resurstilldelningen till länsstyrelserna. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

800000 kr för allmän förstärkning av lönemedlen, 
en handläggare för allmän naturvård, 
en handläggare till regionalekonomiska enheten, 
en handläggare för administrativ utveckling, 
en informationssekreterare. 

Öl'rigafön·altningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

300 000 kr. för ökade reskostnader, 
75 000 kr. för utbildning och övning av krigslänsstyrclsen 

engångsutg({ler 

25000 kr. för ledningsövning. 

Lantmäterienheten 

engångsutgijier 

200000 kr. för ett projekt med syfte att förbättra fastighetsstrukturen i 
skogsmark. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 
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Örebro län 

Anslagspostcr 

förvaltningskostnadcr 
( clära v lönckost nadcr) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

32669 
(27 629) 

3 729 
2456 

l 

38855 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1683 
(+ 1438) 
+ 281 
+ 395 

+2359 

Länsstyrelsen anhåller om att resursramar fastställs för ett budgetår. Be
sparingar bör genomföras först i samband med att den samordnade läns
författningen genomförs. Länsstyrelsen begär också att regeringen omgå
ende ger byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera och bygga ny förvalt
n i ngsbyggnad. 

Statsmakterna bör enligt länsstyrelsens uppfattning förenkla regelsyste
met för att därigenom sänka kostnaderna för den regionala administratio
nen. 

Vidare anser länsstyrelsen att centrala medel i ökad omfattning bör 
fördelas direkt till länsstyrelserna. De centrala verken bör också beakta de 
kostnader som uppstår då länsstyrelserna åläggs nya eller mera omfattande 
arbetsuppgifter. Marknadslönetillägg bör kunna disponeras i så god tid att 
länsstyrelsen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Öw-iga ./iJrvalt ni ngskost nader 

bestående a11slagsuppräk11ing 

250000 kr. för inventeringar och undersökningar på miljöskyddsområ
det, 
50000 kr. för information om miljöfrågor, 
l SO 000 kr för ökade telefonkostnader 

engå ngsutr:Uter 

200000 kr. för ett länsstyrelseanpassat ekonomiadministrativt system. 
529000 kr. för ledningsövning. 

Lant mätaienhetcn 

engångsutg!fier 

200000 kr. för uppbyggnad av digital registerkarta. 
90000 kr. för kvalitetsmässig upprustning av fastighetsregistret. 
300000 kr. för flyttningskostnader och inredning i nya lokaler. 
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lokaler 

302 000 kr. för beräknad hyreshöjning i nya lokaler. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel prcliminä11 
beräknats för länsstyrelsens ledningsövning. 

Behovet av medel för lantmäterienhetens flyttning och för inredning till 
enheten får prövas efter särskild framställning från länsstyrelsen. 
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Västmanlands län 

Anslagsposter 

Förvalt ningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

29479 
(25 541) 

4440 
2113 

1 

36033 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1506 
(+ 1301) 

43 
+ 117 

+1580 

Länsstyrelsens insatser för länet hämmas av resursbrist. Personalen är hårt 
belastad. Problemen kan inte löses genom fortsatta omprioriteringar och 
rationaliseringar. 

Länsstyrelsens yrkanden kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en kvalificerad handläggare till regionalekonomiska enheten, 
en biträdande länsantikvaric, 
två handläggare till miljövårdsenheten. 

Öl'riga förvalt ni ngskost nader 

beståendi! anslagsuppräkning 

60000 kr. för kilometerskattekontroll 

engångsutgUier 

150000 kr. för att komplettera och byta ut befintliga möbler, 
110000 kr. för ledningsövning. 

Lant 1riät<!rienheten 

engångslllg(fier 

280000 kr. för kopior av mikrofilm samt för läs- och kopieringsutrustning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
beräknats för länsstyrelsens ledningsövning. 
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Kopparbergs län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

33084 
(27 283) 

5 878 
6 796 

I 

45759 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+I 735 
(+ 1459) 

- 652 
+ 1090 

+2173 

En anslagsminskning skulle medföra oacceptabla konsekvenser för länssty
relsens verksamhet. Uppgifterna kan då inte fullgöras på ett för samhället 

och personalen tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen anhåller om anslag 
utan generell minskning. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt: 

Personal 

ett biträde till vardera bil- och körkortsfunktionerna, 
en handläggare för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 

en handläggare för naturreservatsärcnden. 
en biträdande länsveterinär. 

en biträdande länsantikvarie. 

Örriga.forraltningskostnadcr 

hi!stående anslagsuppräkning 

230000 kr. för resor. 
250000 kr. för utbildnings- och utvecklingsinsatser, 
120000 kr. för drift och underhåll av ADB-utrustning, 
85 000 kr. för avgifter till Statshälsan och för anlitande av medicinsk 

expertis, 
360000 kr. för samhällsinformation 

engdngsutgUier 

1 555 000 kr. för ADB-utrustning, 
127 000 kr. för utrustning till länsstyrelsens offsetanläggning. 
70000 kr. för inventarier till kanslirestaurangen, 
75 000 kr. för inventarier i sammanträdesrum. 

Lokaler 

141 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 
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Lantmäterienheten 

ärriga förralt ni ngskos/ nader 

bestående anslagsuppräkning 

200000 kr. för fortsatta åtgärder med anledning av den särskilda fastig
hetsstrukturen 

engångsutgztter 

I 730000 kr. för flyttning, 
725 000 kr. för mikrofilmsutrustning, 
315 000 kr. för grafisk arbetsstation 

lokaler 

790000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Behovet av medel för lantmäterienhetens flyttning och för inredning till 
enheten får prövas efter särskild framställning från länsstyrelsen. 
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Gävleborgs län 

Anslagspostcr 

Förvaltn ingskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

31599 
(26 987) 

4648 
3693 

I 

39941 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1598 
(+ 1361) 
+ 711 
+ 415 

+2724 

En strategi för länets fortsatta utveckling håller på att utarbetas tillsam
mans med länsorganen, kommuner, landsting och näringslivsföreträdare. 
Länsstyrelsen har för avsikt att under innevarande budgetår påbörja för
söksverksamhet med länskontor i norra H.älsingland. 

Länsstyrelsen anhåller om att undantas från besparingskrav. Möjliga 
besparingar bör i $tället få användas för kompetensuppbyggnad. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en handläggare till regionalekonomiska enheten, 
tre handläggare till miljövårdsenheten, 
en biträdande länsantikvarie. 

Ö11riga jorrnlt ni ngskostnader 

bestående ans!agsuppräkning 

500 000 kr. för teknisk upprustning och personal utveckling, 
100 000 kr för resor och expenser för yrkade tjänster 

engångslllg(fter 

160000 kr. för särskilda utredningar, 
35 000 kr. för tjänstetecken för fisketillsynsmän. 

Lantmäterienheten 

engangsutg(fier 

200000 kr. för grafisk arbetsplats och digitaliseringsbord, 
200000 kr. för kartlagning 

lokaler 

200000 kr. för beräknad hyreshöjning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 
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Västernorrlands län 

A nslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988189 

36316 
(30254) 

6396 
4 576 

I 
47289 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2016 
(+ 1728) 

- 148 
+ 159 

+2027 

Resursbristen inom länsstyrelsen är besvärande. Länsstyrelsen kan inte 
svara upp mot de krav på insatser som ställs inom viktiga områden. Om 
länsstyrds .. n skall kunna genomföra viktiga besparingar är det nödvändigt 
att regering och länsstyrelse gemensamt kan finna arbetsområden där 
uppgifter kan slopas eller förenklas. 

Länsstyrelsen anhåller om att särbehandlas i budgetarbetet. 
Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en handläggare till regionalekonomiska enheten, 
två assistenter till servicekontoret i Ånge, 
fem handläggare till miljövårdsenheten, 
två assistenter till miljövårdsenheten, 
en handläggare till planeringskansliet, 
en handläggare till försvarsenheten, 
en biträdande länsveterinär, 
en biträdande länsantikvarie, 
en handläggare för ADB-utveckling. 

Övrigafön·altningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

700 000 kr. för övriga förvaltningskostnader 

engångsutg(tter 

600000 kr. för speciella projekt inom miljö- och naturvårdsområdet, 
45 000 kr. för nya skyltar, 
149 000 kr. för upprustning av sessionssal, 
122 000 kr. för ny tjänstebil, 
150000 kr. för laboratorieutrustning m. m., 
1 105 000 kr. för ADB-utveckling. 
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J,antmäterienheten 

engångsutg(fier 

550000 kr. får inköp av rullfilm och läsapparatcr, ändring av registerkar
tor. försök med digital registerkarta. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 
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Jämtlands län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lok::ilv:lrdsorgan isation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

23 855 
(19833) 

46l6 
3208 

I 
31680 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1225 
(+I 007) 
+ 279 
+ 196 

+1700 

Länsstyrelsen konstaterar att ytterligare nedskärningar av resurserna mås
te vara direkt kopplade till motsvarande minskning av arbetsuppgifterna. 
Besparingar kan genomföras först när det finns faktiska möjligheter att 
avveckla personal. 

Länsstyrelsen utgår från att frågan om medel för att genomföra en 
samordnad länsförvaltning kommer att behandlas i särskild ordning. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en biträdande länsantikvarie, 
två handläggare inom miljöskyddsområdet, 
en socialkonsulent (kan finansieras genom överföring av medel från 
socialstyrelsen), 
en handläggare för administrativ utveckling. 

Ö1-rigajorraltningskos1nader 

bestående anslagsuppräkning. 

250000 kr. för resor, 
I 0 000 kr. för översättning av utländska körkort 

engångsutgUier 

300000 kr. för plancringsinsatser i Västjämtland, 
75 000 kr. för upprustning av sessionssalen, 
200000 kr. för utbildning, 
265 000 kr. för ADB-utveckling, 
425 000 kr. för fortsatt markanvändningsplanering i fjäll nära skogsom
råden. 

Lokaler 

379 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 
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Lant mäterienlzeten 

personal 

en arkivvårdare under tre år. 

öl'riga jorml t ni ngskost nader 

engångsutg(fter 

250000 kr. för tätpacksutrustning, 
467000 kr. för grafisk arbetsstation, skrivare, plotter, läsutrustning och 
mikrofilmskopia, 
750000 kr. för filmning 

lokalt!r 

35 000 kr för beräknad hyrcshöjning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 
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Västerbottens län 

1988/89 

Anslagsposter 

Förvalt ni ngskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

'Varav lOOOOOkr. innehållna i regleringsbrev 
c Varav 70000 kr. innehållna i regleringsbrev 
-'Varav 170000 kr. innehållna i rcglcringsbrev 

Länsstyrelsen 

32454 1 

(26 995) 
4170 
5005~ 

l 
41630] 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1830 
(+ 1562) 
+ 40 
+ 161 

+2031 

Obalansen mellan uppgifter och resurser medger inte längre att länsstyrel
sen fullgör alla de uppgifter som åligger länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen framhåller att de geografiska förhållandena och folkmäng
den i länet påverkar kostnaderna. Länsstyrelsen i Västerbottens län har 
därvid väsentligt lägre anslag än vad som är fallet i grannlänen. 

Länsstyrelsens yrkanden kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

en handläggare för personalutveckling, 
en ADB-samordnare, 
två handläggare till försvarsenhcten, 
en handläggare för täktärenden på miljövårdsenheten, 
en biträdande länsantikvaric. 

Övrigaförral111i11gskos111ader 

hestaende anslag.mppräkning 

300000 kr. för samhällsinformation, 
500000 kr. för tjänsteresor 

en gå ng.1·u tg(fi er 

250000 kr. för samordnad markanvändningsplanering, 
500000 kr. för våtmarksinventcring och inventering av hagmarker, 
J milj. kr. för ADB-utveckling . 

. Lokaler 

126 000 kr. för beräknad hyreshöjning. 
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Lantmäterienheten 

engångsutg(fter 

300000 kr. för mikrofilmsprojekt, 
300 000 kr. för \andskapsinformationscentral. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

I beräkningen ingår medel för en biträdande länsantikvarie. 
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Norrbottens län 

Anslagsposter 

Förvalt ni ngskost nadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

Länsstyrelsen 

1988/89 

41560 
(35000) 

5451 
5 385 

I 
52397 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2093 
(+I 753) 
+I 053 
- 344 

+2802 

Länsstyrelsen har i samband med försöksverksamheten med samordnad 
länsförvaltning övertagit arbetsuppgifter från centrala verk som belopps
mässigt vida överstiger de tvåprocentiga besparingskraven. Länsstyrelsen 
anhåller om att ytterligare besparingar inte läggs ut på länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen anhåller vidare om att sjöfartsverkets medel för båtregi
strering förs in i förvaltningsanslaget samt att planerad utbyggnad av 
länsstyrelsens tjänstelokaler påbörjas hösten 1989. 

Länsstyrelsens yrkanden i övrigt kan sammanfattas på följande sätt. 

Personal 

540000 kr. för personal till kommunikationsenheten, 
en biträdande länsantikvarie, 
två handläggare för förstärkt miljötillsyn, 
en handläggare för allmän naturvård. 

Övrigajörraltningskostnader 

bestående anslagsuppräkning 

960000 kr. för övriga förvaltningskostnader, 
154 000 kr. för tillkommande kostnader för yrkad personal 

engångsutg(fter 

250000 kr. för ledningsövningar. 
200000 kr. för utbildning av personal i länsstyrelsens krigsorganisation. 

Lantmäterienheten 

engångsutgifter 

108 000 kr. för kopieringsutrustning, ritbord m. m. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har medel preliminärt 
beräknats för länsstyrelsens lcdningsövning. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 

118 



Diverse ändamål, I 000 kr. 

Anslagsposter 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 
Landshövdingarnas tjänstebostäder 
Kostnader vid anstånd med 

omstationering m. m. 
Till regeringens disposition 

Myndigheterna 

1988/89 

11305 
360 

I 175 
69446 
82286 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

34 
+ 90 

+24354 
+24410 

Länsst_11relsernas organisationsnämnd (LON) anser att huvudförslaget inte 
bör tillämpas på LON, men accepterar att redovisningscentralens dator
kostnader omfördelas från LON till resp. länsstyrelse. 

Byggnadwyre/sen anhåller om 450000 kr. för komplettering av inred
ning och utrustning m. m. i landshövdingarnas tjänstebostäder. Beloppet 
innefattar kostnader för deponerade konstverk. Byggnadsstyrelsen föreslår 
vidare att dessa kostnader från och med 1989/90 betalas från finansdepar
tementets anslag Inredning och utrustning. 

Föredraganden 

För läns.styrelsernas organisation.snämnd har jag liksom för länsstyrelseor
ganisationen i övrigt räknat med en anslagsminskning efter pris- och 
löneomräkning på två procent. Anslaget har därutöver reducerats med 
beräknade kostnader för redovisningscentralen (jfr. redovisningen under 
Gemensamma frågor i bilaga2 till budgetpropositionen). Med hänsyn till 
att tjänstebrevsrätten för LON föreslås slopad från och med nästa budgetår 
har anslaget räknats upp med 22 7 000 kr. 

Anslagsposten Landslzöl'dingarnas (jänstebostäcler föreslås uppräknad 
med 90000 kr. i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag. Efter samråd 
med statsrådet Engström föreslår jag att anslagsposten bibehålls under 
trettonde huvudtiteln. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition finns medel bl. a. be
räknade för ledningsövningar och inköp av telefonväxlar. I det föreslagna 
beloppet ingår också medel motsvarande huvudförslaget samt de ytterliga
re medel för länsstyrelsernas arbete enligt miljöskyddslagen, resor, expen
ser. utbildning och särskilda åtgärder vid länsstyrelserna som jag tidigare 
redogjort för. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Länsstyrelserna m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på., 248 156 000 kr. 
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E. Polisväsendet 

1 Riktlinjer för resursanvändningen inom 
polisväsendet 

1.1 Grundläggande prioriteringsfrågor 

I den av riksdagen antagna propositionen om polisens arbetsformer på 
lokal och regional nivå, utbildning och rekrytering (prop. l 984/85:8 l, JuU 
18. rskr l 64) har förutsatts att statsmakterna i samband med budgetpro
cessen skall ta ställning till hur resurserna inom polisväsendet totalt sett 
skall användas. Statsmakternas prioriteringsbeslut är avsedda att utgöra 
riktlinjer för den resursanvändning och resursfördelning som sedan beslu
tas av de regionala och lokala polismyndigheterna. 

Statsmakterna har de senaste ·åren förordat att myndigheterna skall 
sträva mot en särskild hög nivå när det gäller resursinsatserna på områden 
för narkotikabekämpning, ekonomisk brottslighet och våldsbrottslighet. 
Vidare har betonats att detta måste ske samtidigt som myndigheterna 
ägnar stor uppmärksamhet åt även annan s. k. traditionell brottslighet än 
våldsbrott (prop. I 987 /88: 100, bil. 4 s. 43 och Ju U 30 s. 16 f). 

Enligt min mening finns det inte anledning till annan bedömning än att 
polismyndigheterna även det kommande budgetåret bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nu nämnda områdena. Det innebär alltså att myn
digheterna också under budgetåret 1989/90 skall prioritera bekämpning av 
våldsbrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrotts
ligheten. Inom ramen för kampen mot den ekonomiska kriminaliteten bör 
miljöbrottsligheten sättas i förgrunden. 

Samtidigt med att dessa prioriteringar görs måste myndigheterna fort
sätta sina ansträngningar att beivra annan s. k. traditionell brottslighet, i 
synnerhet sådan som drabbar enskilda människor särskilt hårt och som 
berör deras personliga integritet, t. ex. bostadsinbrott. Ansträngningarna 
bör inriktas på att bl. a. utveckla effektiva arbetsmetoder inom dessa 
verksamhetsområden. 

Den nu förordade prioriteringen bör inte bara gälla för polisens spa
nings- och utredningsarbcte utan också för annan polisverksamhet, såsom 
den brottsförebyggande verksamheten och övervakningsverksamheten. 
Jag vill i detta sammanhang, såsom tidigare skett, särskilt framhålla vikten 
av att insatserna mot gatulangningen av narkotika fortsätter med oförmin
skad styrka och, i all den utsträckning som det är möjligt, ytterligare 
intensifieras. 

1.2 Vissa särskilda frågor 

1.2. I Asp/utredningar 

Under 1980-talet har antalet asylsökande ökat dramatiskt. År 1983 upp
gick således antalet till ca 2 600, medan det under år 1988 kan förutses att 
antalet kommer att uppgå till omkring 20000. Trots att polisen och andra 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 15 

120 



berörda myndigheter gjort stora ansträngningar för att kunna hantera det 
ökande antalet asylansökningar, har långa handläggningstider totalt sett 
uppstått i många ärenden. 

Regeringen har under en följd av år (se bl. a. prop. 1987/88:100, bil. 4 s. 
44) angett att handläggningen av asylutredningar hos polismyndigheterna 
måste bedrivas i sådan takt att samhällets kostnader för flyktingverksam
heten så långt som möjligt begränsas och de asylsökandes berättigade krav 
på en snabb handläggning av deras ansökningar tillgodoses. En riktlinje för 
verksamheten har varit att en utredning inte får ta längre tid än fyra 
veckor. 

I syfte att förkorta handläggningstiderna och att förbättra flyktingmotta
gandet har statsmakterna under innevarande budgetår fattat principbeslut 
(prop. 198 7 /88: 158, SflJ 28, rskr 339) om en ny organisation för statens 
invandrarverk. Den nya organisationen skall vara i kraft den 1 juli 1989. 
Den innebär bl. a. att invandrarverket skall driva fyra utredningsslussar 
för asylsökande. Slussarna skall finnas i Carlslund i Upplands Väsby 
kommun, Flen, Mölndal och Helsingborg. Som ett led i strävandena att 
förbättra handläggningen av asylärenden avser regeringen att inom kort 
förelägga riksdagen ett förslag till ny utlänningslagstiftning. Avsikten är att 
den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1 juli 1989. För en närmare 
beskrivning av de förhållanden som jag nu berört får jag hänvisa till den 
redovisning som statsrådet Georg Andersson lämnar i arbetsmarknadsde
partementets bilaga till denna budgetproposition. 

För att den angivna nyordningen skall ge bästa möjliga resultat är det 
nödvändigt att ärendebalanserna hos de myndigheter som berörs i princip 
bör vara avarbetade till den 30 juni 1989. För polisens del, som ligger först 
i handläggningskedjan, är det nödvändigt att ärendebalanserna är avarbe
tade redan tidigare. För att åstadkomma detta har regeringen den 14 juli 
1988 uppdragit åt länsstyrelserna att planera och samordna de lokala 
polismyndigheternas verksamhet beträffande asylutredningar så att ären
debalanserna om möjligt skall vara avarbetade till den 1 februari 1989. 
Regeringen har samtidigt tillfört polisen en tillfällig resursförstärkning för 
detta ändamål. Enligt vad jag hittills erfarit är resulatet av polismyndighe
ternas insatser på området mycket gott. 

Mot bakgrund av vad jag nu sagt finns det ett starkt intresse av att 
polismyndigheterna hanterar asylutredningarna på ett sådant sätt att det 
förbättrade läge som man har uppnått vidmakthålls och att handläggnings
tiden i ett ärende i fortsättningen normalt understiger fyra veckor. 

I. 2. 2 Ungdomsbrottsligheten 

Statsmakternas satsningar på åtgärder mot unga lagöverträdare (prop. 
1987/88: 35, JuU 36, rskr 403) innebär bl. a. att ökad vikt läggs vid snabb
het och samverkan mellan polis, socialtjänst och åklagare. Polisen har en 
nyckelroll för att förverkliga de målsättningar som statsmakterna har 
angett. Polisens insatser när det gäller kampen mot ungdomsbrottslighcten 
är emellertid som jag ser saken inte inskränkt till den brottsutredande 
verksamheten. Polisen bör överlag fördjupa samarbetet med skola och 
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socialtjänst. De brottsförebyggande ansträngningarna bör enligt min me
ning inriktas på ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Också det oroväc
kande ungdomsvåldet måste motverkas med kraft. 

1.2.3 Brottsoffren 

Under senare tid har det vidtagits olika åtgärder på Jagstiftningssidan för 
att förbättra stödet till brottsoffren (se bl. a. prop. 1987 /88:92, JuU 37; 
prop. 1987 /88: I 07, JuU 33). Dessa insatser bör för polisens del återspeglas 
i en ökad omsorg om dem som har utsatts för brott. 

1.2.4 Trafiken 

Inom den verksamhetsram som gäller för trafikövervakningen bör kontrol
len av fordonshastigheter och av tung trafik ges en framskjuten plats. I 
fråga om den tunga trafiken är det enligt min mening angeläget att också 
transporter av farligt gods ägnas särskild uppmärksamhet av polisen. 

1.3 Lokalförsörjningen för polisväsendet m. m. 

Byggnadsstyrelsen är lokalhållare för polisväsendet. Investeringar inom 
byggnadsstyrclsens lokalhållningsområde redovisas i form av en rullande 
treårsplan (prop. 1987/88: 100, bil 9, FiU 26, rskr 338). Inom ramen för 
treårsplanen beslutar regeringen om genomförande av enskilda byggnads
projekt. 

Många av de byggnader som polisen disponerar tas i anspråk också av 
åklagarväsendet. Lokalbeståndet uppgår till drygt l milj. m2

• Polisväsendet 
och åklagarväsendet disponerar under innevarande budgetår ca 653 milj. 
kr. för lokalkostnader, vilket motsvarar ca 9, 7 % av de direkta kostnaderna 
för polisväsendet och åklagarväsendet. 

Sedan förstatligandet år 1965 har i landets 118 polisdistrikt genom om
och tillbyggnader eller nybyggnader ställts i ordning ändamålsenliga loka
ler för polisen i 10 I centralorter. 1 samband härmed har i flera fall även 
lokaler iordningställts för häkte, åklagarmyndighet, lokal skattemyndighet 
och kronofogdemyndighet. 

Under år 1988 har en nybyggnad för bl. a. polisen i Orsa färdigställts. 
För närvarande pågår om- och tillbyggnad av en förvaltningsbyggnad i 

Varberg. Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig förvaltningsbygg
nad för polismyndigheten och åklagarmyndigheten samt en nybyggnad för 
tingsrättens behov. 

Under hösten 1988 har byggstart skett för tre nybyggnadsprojekt. I 
oktober månad påbörjades således en förvaltningsbyggnad i Linköping 
som beräknas vara färdig i oktober 1990. Den nya byggnaden skall tillgo
dose polisens och en del av skatteadministrationens lokalbehov. Vidare 
har en förvaltningsbyggnad i Finspång börjat byggas. Lokalerna är avsedda 
för polisen. Byggnadstiden har beräknats till ca ett år. Slutligen har bygg
start skett för en förvaltningsbyggnad i Nyköping, etapp Il. Byggnaden 
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beräknas vara färdigställd i juni 1990. Nybyggnaden är avsedd för polis
myndigheten, åklagarmyndigheten och häktet. 

Byggnadsstyrelsen har tillsammans med rikspolisstyrelsen redovisat en 
lokalförsörjningsplan för polis- och åklagarväsendet för den kommande 
treårsperioden. Enligt rikspolisstyrelsen är förvaltningsbyggnaderna i 
Huddinge, Solna och Malmö, etapp I. högt prioriterade projekt. Härefter 
har rikspolisstyrelsen prioriterat Karlskrona, Halmstad, Oskarshamn, Ud
devalla, Vänersb~rg, Handen, Örebro, Gällivare och Vetlanda. 

Byggnadsstyrelsen har i sin anslagsframställning redovisat följande pro
jekt som mest angelägna och med en planerad byggstart under budgetåren 
1989/90- 1991 /92, nämligen förvaltningsbyggnader i Malmö, Oskars
hamn, Huddinge. Örebro, Solna och Karlskrona. Den sammanlagda kost
naden uppgår till ca 616 milj. kr. Byggnadsstyrelsen har därutöver redovi
sat ett antal byggnadsprojekt med planerad byggstart efter budgetåret 
1991/92 till en sammanlagd kostnad av ca 295 milj. kr. och har i följande 
ordning prioriterat förvaltningsbyggnader i Halmstad, Uddevalla, Väners
borg, Gällivare och Vetlanda. 

I gällande investeringsplan för polisväsendet finns uppförda kostnads
ramar om ca 502 milj. kr. för pågående och redan beslutade projekt. 

Härutöver har i tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 
(prop. 1988/89:25. FiU 8, rskr 67) en förvaltningsbyggnad i Karlskrona 
förts upp i treårsplanen för investeringar. Kostnaderna har beräknats till 
95 milj. kr. Lokalerna är avsedda för polismyndigheten, åklagarmyndighe
ten och häktet. 

Förraltningsb.vggnad i Huddinge 

Byggnadsstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit att en första 
etapp av förvaltningsbyggnad i kvarteret Rådstugan i Huddinge börjar 
byggas. Kostnaden för etapp I beräknas till ca 155 milj. kr. i prisläget den 1 
januari 1988. Mot bakgrund av nya planeringsförutsättningar avser bygg
nadsstyrelsen att efter en programrevidering omarbeta den första etappen 
med inriktning att den skall inrymma lokaler för polismyndigheten, lokala 
skattemyndigheten och häktet. 

För egen del räknar jag med att en förvaltningsbyggnad i Huddinge bör 
kunna påbörjas under den kommande treårsperioden. Jag föreslår därför 
att en förvaltningsbyggnad i Huddinge förs upp i treårsplanen för investe
ringar. 

Förvaltningsbyggnad i Malmö. etapp I 

Lokalerna är avsedda för polismyndigheten, tingsrätten samt häktet och 
kostnaderna har beräknats till 217,2 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1988. 
Medel för detta objekt har tillförts treårsplanen för investeringar redan 
budgetåret 1988/89 (prop. 1987 /88: I 00, bil. 4, JuU 30, rskr 281 samt bil. 
9, FiU 26, rskr 338). 
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Om- och tillbyggnad avförvaltningsbyggnad i Solna 

Arbetsmiljö- och säkerhetskrav har accentuerat behovet av en om- och 
tillbyggnad för polisen i Solna. Kostnaderna har beräknats till 28 milj. kr. i 

prisläget den l januari 1988. Jar har för avsikt att återkomma om genom
förande av om- och tillbyggnad av förvaltningsbyggnad i Solna under den 
kommande treårsperioden. 

Förvaltningsb_vggnad i Oskarshamn 

Projektering av en om- och tillbyggnad i kvarteret Venus 11 i Oskarshamn 
pågår. Lokalerna är avsedda för polismyndigheten och åklagarmyndighe
ten. Nuvarande inhyrda lokaler är både olämpliga och otillräckliga för 
verksamheten. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag 
att projektet utförs nästa budgetår. Kostnaderna har beräknats till 33,3 
milj. kr. i prisläget den I jaunari 1988. 

Medel för dessa investeringar beräknas under sjunde huvudtiteln, ansla
get C 2. Investeringar m. m. 

2 Personalsituationen inom polisen 
Polisverksamheten kännetecknas bl. a. av att den är personalintensiv. Det
ta hänger till stor del samman med att arbetet är organiserat i form av 
skifttjänstgöring med dygnstäckning. Närmare 80% av resurserna för po

lisverksamheten utgörs av personalkostnader. Antalet polistjänster vid de 
lokala polismyndigheterna har ökat med sammanlagt ca 380 under de 
senaste två budgetåren, och för närvarande finns det ca 16 300 polistjäns
ter. Det finns närmare 5 000 tjänster för administrativ personal. 

Fördelningen av polistjänsterna mellan polismyndigheterna har varit 
föremål för särskild uppmärksamhet under senare år. Regeringen har 
genom olika beslut om placering av de nya tjänster som inrättats åstad
kommit en jämnare fördelning av polistjänsterna mellan polismyndighe
terna. Vidare har regeringen bemyndigat länsstyrelserna att inom länet 
omfördela vakanta polistjänster i syfte att utjämna olikheter i arbetsbelast
ningen mellan länets myndigheter. Med hänsyn till den personalsituation 
som numera föreligger och som jag berör i det följande anser jag att 

överväganden rörande fördelningen av poliser mellan myndigheterna i 
huvudsak bör ankomma på rikspolisstyrelsen och att dessa överväganden 
måste ske fortlöpande (jfr. prop. 1987 /88: 100, bil. 4 s. 32). 

Så sent som under början av år 1988 fanns det i landet ett överskott av 
färdigutbildade poliser i förhållande till antalet polistjänster. Överskottet 
har i huvudsak berott på svårigheten att på ett säkert sätt beräkna de totala 
avgångarna från polisyrket. Överskottet av färdigutbildade poliser har inte 
varit jämt fördelat över landet. Regeringen har försökt att få till stånd en 
balans mellan antalet poliser och antalet polistjänster. De beräkningar som 
gjorts har bl. a. legat till grund för senare års antagning av polisaspiranter 
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till polishögskolan. Med hänsyn till att polisväsendet under de senaste åren 
tillförts tjänster har nya beräkningar gjorts inom regeringskansliet. De har 
visat att man tidigare än beräknat skulle komma att uppnå den eftersträva
de balansen mellan antalet poliser och antalet polistjänster. Aspirantantag
ningen har därför ökat under budgetåret 1987 /88 från 150 till 300 aspiran
ter för att under innevarande budgetår uppgå till 360 aspiranter. 

Utvecklingen under år 1988 har inneburit att antalet s. k. spontanav
gångar ökat på ett oväntat sätt. På grund härav har det nu uppstått en 
obalans mellan antalet poliser och antalet polistjänster som innebär att det 
tidigare överskottet vänts till ett underskott. Samtliga tjänster kan således 
inte besättas med polisutbildad personal. Prognosen pekar på att obalan
sen kommer att bestå och kanske förstärkas under kommande år. Att ett 
antal tjänster är obesatta innebär stora påfrestningar på den befintliga 
personalen, något som i sin tur kan vara ägnat att ytterligare öka avgångar
na från yrket. Den brist på poliser som uppkommit är för närvarande 
koncentrerad till polismyndigheterna i Storstockholmsområdet och till 
några andra myndigheter ute i landet. Vid flera andra myndigheter sker 
emellertid också en utveckling i riktning mot en bristsituation; antalet 
poliser minskar således över lag i landet. 

Redan det nu beskrivna läget innebär att personalsituationen inom 
polisen är bekymmersam. För att möta situationen krävs nu aktiva åtgär
der på både kort och lång sikt. Vad det framför allt gäller är att hejda 
avgångarna från yrket och att främja den nyrekrytering av polisaspiranter 
som kommer att behövas de kommande åren. 

Som jag återkommer till under de olika anslagen föreslår jag för nästa 
budgetår en väsentligt ökad antagning av polisaspiranter. till polishög
skolan. Denna satsning kommer emellertid att leda till ett tillskott av 
poliser först om tre år. För att i någon mån täcka dagens brist på poliser 
kommer jag att föreslå att man övergångsvis öppnar möjlighet för polis
myndigheterna att i ökad utsträckning ta i anspråk annan personal. Genom 
detta kan man också avlasta poliserna arbetsuppgifter som inte kräver den 
kompetens som följer med polisutbildningen. På det sättet bör en viss effek
tivitetsökning i polisarbetet uppnås. 

Anslagsberäkningen innebär vidare att polisen tillförs förstärkningar på 
utrustningssidan. 

Jag anser att situationen är sådan att det är nödvändigt att vidta åtgärder 
redan under innevarande budgetår. Jag kommer därför att inom kort 
föreslå att lönemedcl för vakanta polistjänster får tas i anspråk för förstärk
ning på det administrativa området. Jag kommer vidare att föreslå att sats
ningar görs ifråga om ny materiel och för att bl. a. förbättra arbetsmiljön. 
Vissa av de resurstillskott som jag nu nämnt måste tas upp på tilläggsbudget 
under våren 1989. 
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3 Övrigt 

3.1 Automatisk hastighetsövervakning 

Rikspolisstyrelsens uppdrag 

Regeringen gav i juni 1987 rikspolisstyrelsen i uppdrag att utreda förut
sättningarna för att införa automatiserad hastighetsövervakning. Tyngd
punkten skulle enligt uppdraget läggas på frågor rörande vilken teknisk 
utrustning som kan användas, kostnaderna för denna utrustning vid olika 
nivåer av övervakning, vilka personalresurser som erfordras för kontroll 
och efterföljande utredning samt hur dessa kostnader skall finansieras 
inom ramen för befintliga resurser. Vidare omfattade uppdraget att belysa 
eventuellt behov av författningsändringar. 

Bakgrunden till uppdraget är det stora antalet hastighetsöverträdelser 
med motorfordon som skapar stora problem från trafiksäkerhets- och 
miljösynpunkt. 

Rikspolisstyrelsen har i december 1987 redovisat uppdraget till chefen 
för justitiedepartementet. 

Hastighetsövervakning kan kallas automatisk när utrustningen som mä
ter hastigheten inte kräver ständig bemanning eller tillsyn och/eller att 
vidare åtgärder inte vidtas i anslutning till hastighetsöverträdelsen. 

I utredningen har man begränsat sig till att redogöra för tekniska lös
ningar som skulle kunna användas under 1990-talet. En metod utgörs av 
system där uppgift om fordonets hastighet och förarens identitet sänds till 
någon typ av mottagare. Det kan vara fråga om stationära eller mobila 
mottagare eller bilregistret. En annan metod är att utrusta fordonen med 
någon form av "farthållare" som påverkas av gällande hastighet, väglag, 
trafikintensitet m. m. 

Rikspolisstyrelsen har valt att närmare redovisa tre olika system som 
samtliga består av en hastighetsmätande och en dokumenterande del. 

Den personalstyrka som behövs för att sköta ett system med automatisk 
hastighetsövcrvakning är enligt rikspolisstyrelsen i hög grad beroende av 
systemets omfattning samt om trafikanterna accepterar ett sådant system. 
Rikspolisstyrelsen har beräknat att en personalstyrka på tre poliser och 
fyra administrativa befattningshavare bör kunna handha ett system för 
automatisk hastighctsövervakning inom ett län. 

Kostnaderna för automatisk hastighctsövervakning är enligt rikspolis
styrelsen mycket höga och inte ens en mindre utbyggnad kan ske inom 
nuvarande anslag. Uträkningar av de totala kostnaderna för olika alterna
tiv initialt samt på sikt har inte gjorts. 

När det gäller frågan om ägar/föraransvar har rikspolisstyrelsen i sin 
utredning inte lämnat något förslag utan har endast framhållit att förar
ansvar med åtföljande böter utgör den lämpligaste påföljden vid hastig
hetsöverträdelser. 

Rikspolisstyrelsens slutsats är att automatisk hastighetsövervakning inte 
bör införas, utan man har i stället förespråkat andra åtgärder för att 
komma till rätta med hastighetsöverträdelser, såsom högre bötesbelopp, 
intensivare insatser av konventionell hastighetsövervakning, omedelbara 
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omhändertaganden av körkort och sänkt toleransnivå vid rapporteringar 
av överträdelser. Det kan emellertid inte uteslutas att dessa åtgärder är 
otillräckliga för att lösa hastighetsproblemet. Rikspolisstyrelsen har därför 
inte helt velat utesluta framtida behov av automatisk övervakning för att 
lösa hastighetsproblcmet. 

Transportforskningsbcredningen, med vilken rikspolisstyrelsen samrått 
under utredningen. har i särskilt yttrande förklarat att det är endast genom 
tillämpning av någon form av automatisk hastighetsövervakning som det 
är möjligt att uppnå den sannolikhet för upptäckt som krävs för att hastig
heterna påtagligt skall reduceras och härigenom trafiksäkerheten förbättras. 

Remis~yttramlena 

Över rikspolisstyrelsens utredning har remissyttranden avgetts av riksda
gens ombudsmän. justitiekanslern. hovrätten för Västra Sverige, vägver
ket, statens väg- och trafikinstitut, regionåklagarmyndigheterna i Kalmar 
och Umeå, länsstyrelserna i Stockholms, Södcrmanlands, Kronobergs och 
Västerbottens län, åklagarmyndigheterna i Stockholm och Helsingborg, 
polismyndigheterna i Karlskrona, Göteborg, Gävle och Gällivare, psyko
logiska institutionen vid Uppsala universitet, tekniska högskolan vid uni
versitetet i Lund - trafiktekniska institutionen, Svenska kommunförbun
det, Landstingsförbundet, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ
jande. Svenska polisförbundet, Föreningen Sveriges polischefer och För
säkringsbranschens trafiksäkerhetskommittc. Remissyttrandena finns att 
tillgå i justitiedepartementets akt i ärende dnr 88-4006. 

De flesta rcmissinstanser har ställt sig positiva till att ett system med 
automatisk hastighetsövcrvakning införs. Det huvudsakliga motivet till 
detta är att man är tveksam till om de åtgärder i övrigt som rikspolisstyrel
sen föreslagit är tillräckliga för att komma till rätta med hastighetsöverträ
delserna. En försöksverksamhet med automatisk övervakning har föresla
gits av flera remissinstanser. 

Ett inte obetydligt antal av dem som yttrat sig har dock tagit avstånd 
från tanken på att införa automatisk hastighctsövervakning. Man har 
härvid pekat på bl. a. de övriga åtgärder som rikspolisstyrelsen anvisat i 
utredningen för att komma till rätta med hastighetsöverträdelserna. Dessa 
rcmissinstanser har också understrukit det viktiga i att en förseelse beivras 
i så nära anslutning till att den begåtts som möjligt. Någon har framfört att 
automatisk hastighetsövervakning av effektivitctsskäl förutsätter strikt 
ägaransvar och avstyrker frågan av det skälet. En annan uppfattning som 
har anförts är att automatisk hastighetsövervakning inte kan ifrågakomma 
om körkort i framtiden skall omhändertas direkt vid hastighetsöverträdel
se. 

Det har framförts att automatisk hastighetsövervakning kräver att man 
inför ett system med ägaransvar i stället för föraransvar. Tanken på detta 
har flertalet remissinstanser som är positiva till automatisk hastighetsöver
vakning tagit avstånd från. Man har menat att ett sådant system skulle 
strida mot grundläggande rättssäkerhetskrav. För att underlätta faststäl
landet av vem som varit förare har några remissinstanser föreslagit att 
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fordonsägaren ska åläggas en skyldighet att uppge vem som varit förare vid 
tillfället i fråga. 

Föredragandens ö1•erväga11de11 

Genom rikspolisstyrelsens utredning och remissbehandlingen av den anser 
jag att det finns mycket som talar för att automatisk hastighetsövervakning 
kan utgöra ett intressant komplement till de metoder som för närvarande 
används. Inte minst innebär användandet av ny teknik väsentligt förbätt
rade möjligheter att öka effektiviteten, och därmed sannolikheten för att 
upptäcka hastighetsöverträdclser. Samtidigt måste jag konstatera att det 
på grundval av det material som nu finns inte är möjligt att ta ställning till 
frågan om denna form av hastighetsövervakning skall införas eller ej. 
Enligt min mening kräver i vart fall ett ställningstagande för en sådan 
övervakningsform ytterligare utredning såväl beträffande tekniska och 
ekonomiska frågor som i de mera principiella spörsmålen. 

För att minska trafikolyckorna och för att värna om miljön anser jag det 
vara ett angeläget samhällsintresse att söka komma till rätta med hastig
hetsöverträdelserna. I takt med att trafikvolymen ökar kan det förutses att 
detta intresse blir ännu mer framträdande. De nuvarande metoder som 
används kan i detta läge komma att visa sig otillräckliga. Utvecklingen på 
området i fråga om automatisk hastighetsövervakning bör därför följas 
noga. 

Enligt vad jag erfarit planeras från rikspolisstyrelsens sida numera en 
försöksverksamhet med s. k. halvautomatisk utrustning, bestående av ra
dar- och kamerautrustning, och med videofilmning i kombination med 
polispilot. Vidare har man för avsikt att inleda ett planeringsarbete för att 
genomföra vissa praktiska instrumentförsök med utrustning för automa
tisk hastighetsövervakning samt därefter en mer systematisk övervak
ningsverksamhet på försök med sådan utrustning. Chefen för kommunika
tionsdepartementet har under anslaget Drift av statliga vägar på kommu
nikationsdepartementets huvudtitel beräknat 5 milj. kr. för försöksverk
samhet inom polisen med automatisk hastighetsövervakning. Jag finner 
den planerade verksamheten angelägen och utgår från att den kan påbörjas 
så snart som möjligt. Erfarenheterna av verksamheten bör kunna ge värde
fullt underlag för ett framtida ställningstagande i frågan om att införa 
automatisk hastighetsövervakning. 

3.2 Vissa förordningsändringar m. m. 

Under år 1988 har det skett vissa ändringar i förordningar som direkt 
berör polisväsendet. Bortsett från de ändringar som har föranletts av 
verksledningsreformen (prop. 1986/87:99) vill jag här särskilt nämna föl
jande. 

Genom en ändring i polisförordningen (1984:730) som har trätt i kraft 
den l februari 1988 (SFS 1987: 1340) kan beslut i fråga om tjänstetillsätt
mngar som länsstyrelsen har meddelat som andra instans inte längre 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 15 

128 



överklagas till regeringen. Ändringen skall ses som ett led i ansträngningen 
att avlasta regeringen vissa förvaltningsärenden. Samtidigt har det skett en 
ändring i reglerna om vem som är att anse som befäl vid ett uppdrag som 
polismän utför gemensamt. 

Genom senare beslutade ändringar i polisförordningen som trätt i kraft 
den I augusti 1988 (SFS 1988: 763) har bl. a. företagits en förändring 
beträffande polismyndigheternas planeringsdokument. Samtidigt har be
stämmelserna om polismans möjligheter att ingripa utanför det polisdi
strikt där han tjänstgör utvidgats. Vidare har införts regler om att länssty
relsen får bestämma om beredskap för kommissarier vid polismyndighe

terna i länet. 
Efter bemyndigande av riksdagen (Ju U 1987 /88:49, rskr 393) har rege

ringen upphävt förordningen ( 1948: 195) om ersättning och belöning av 
statsmedcl vid biträde åt ordningspolisen. En ny förordning (1988: 842) 
om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen, som trätt i kraft 

den I augusti 1988. har ersatt 1948 års förordning. Genom den nya 
förordningen har möjligheterna för enskild att få ersättning av staten för 
skador i samband med ingripande mot brott stärkts. samtidigt som förut
sättningarna utvidgats för att ge belöning till den som ställer upp och 
avvärjer ett brott eller som annars avvärjer en fara för någons liv, hälsa 

eller för större ekonomiska värden. De nya reglerna skall bl. a. ses som ett 
led i strävandena att stärka brottsoffrens ställning (se prop. 1987 /88: 92. 

JuU 37). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört under avsnittet 1.3 om lokal försörj

ningen för polisväsendet m. m. 

E I. Rikspolisstyrelsen 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

555 684000 
546 749000 
604996000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 909 000 kr. inte ställts till rikspo
lisstyrelsens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Rikspolisstyrelsen är enligt 7 § polislagen ( 1984: 387) central förvalt
ningsmyndighet för polisväsendet och har tillsyn över detta. Inom rikspo
lisstyrelsen finns tre avdelningar. en för polisfrågor, en för administrativa 
frågor och en för säkerhetsfrågor. Inom avdelningen för säkerhetsfrågor 

finns ett sekretariat och två byråer. Till avdelningen för administrativa 
frågor hör en polishögskola. som förestås av en rektor. Hos styrelsen finns 
också en verksjurist och en professur för polisforskning. Styrelsens närma-

9 Riksdugm llJ88!89. !sam/. Nr WO. Bilaga 15 
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re organisation och uppgifter framgår av förordningen (1988: 762) med 
instruktion för rikspolisstyrelsen. 

Personal 

Anslag 

U/g!fier 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Löner och utrustning till 

polisaspiranter m. fl. 
Datorbearbetning 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kv. Kronoberg 

Summa 

!11koms1cr 

Inkomster från ut
hildningsverksamhct 

Nettoutgift 

1988/89 

515 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+I 

151204000 1 + 19077000 
(121210000) 1 (+11177000) 

77 722 000 - 13 900 000 

260244000 +45242000 
45 239 000 + 5 562 000 

15340000 + 2266000 

549749000 1 +58247000 

-3000000 

546749000 1 +58247000 

1 Av angivet belopp har inte 909000 kr. ställts till rikspolisstyrelsens disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Rikspolisstyrelsen 

1. Rikspolisstyrelsen begär att anslaget till den centrala myndigheten. i 
likhet med övriga anslag för polisväsendet. skall undantas från tillämpning 
av huvudförslaget. 

2. Rikspolisstyrelsen föreslår att sammanlagt fem tjänster inrättas vid 
styrelsen. 

3. Rikspolisstyrelsen föreslår vidare att en polischefskurs med 30 aspi
ranter får anordnas samt att antalet elever (polisaspiranter) i grund utbild
ningen ökas till 600. 

4. Rikspolisstyrelsen yrkar 9000000 kr. för genomförande av en infor
mations- och upplysningskampanj. 

5. Under anslagsposten Datorbearbetning föreslår styrelsen en uppräk
ning med 19 111 000 kr. Styrelsen föreslår vidare att anslagsposten tillförs 
ytterligare en delpost. benämnd utbildning i ADB. 

6. Styrelsen föreslår vidare att 450000 kr. anvisas för utbildning av två 
helikopterförare. 

7. Styrelsen yrkar 4 7 5 000 kr. för åtgärder som syftar till att öka säkerhe

ten vid ADB-verksamheten vid styrelsen. 

8. För övriga yrkanden hänvisas till rikspolisstyrelsens anslagsframstäl
lan. 
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Föredragandens överväganden 

Vissa organisatoriska frågor rid rik~polisstyre/.sen 

I 1988 års budgetproposition redogjorde chefen för justitiedepartementet 
för vissa organisationsförändringar vid rikspolisstyrelsen som regeringen 
beslutat den 2 april 1987. Regeringen har därefter med en anpassning till 
verksförordningens bestämmelser under år 1988 utfärdat en ny instruktion 
för rikspolisstyrelsen (SFS 1988: 762). Genom instruktionen har rikspolis
styrelsen getts möjlighet att själv i större utsträckning än tidigare besluta 
om organisationen vid avdelningen för polisfrågor och vid avdelningen för 
administrativa frågor. Till följd härav har en del beslut avseende tjänste
tillsättningar vid styrelsen delegerats från regeringen till styrelsen. 

Med stöd av sin nya instruktion har rikspolisstyrelsen därefter vidtagit 
vissa ytterligare organisationsförändringar. Förändringarna innebär i hu
vudsak att man återinfört byrån för teknikfrågor, att ansvaret för förhand
lingsverksamheten vid styrelsen numera åligger personalbyrån samt att 
rikspolisstyrelsens jourcentral flyttats till den operativa verksamheten vid 
polisbyrå Il. Vidare har efter beslut av regeringen styrelsen tillförts en 
fjärde avdelningschefstjänst. 

Forsknings- och utbildningsrerksamheten 

Rikspolisstyrelsen har redovisat regeringens uppdrag angående bl. a. polis
högskolans organisation och arbetsformer. 

Rikspolisstyrelsen har härvid redogjort för sin syn på polishögskolans 
organisation och arbetsformer. Skolans nya organisation genomfördes den 
l oktober 1988. Förändringen innebär att organisationen under rektor är 
uppdelad i tre sektioner, en sektion för planering-utveckling, en utbild
ningssektion och en förvaltningssektion. Regeringen har genom inrättan
det av en tjänst som studierektor och en tjänst som avdelningsdirektör 
skapat förutsättningar för en kompetensförstärkning på ledningsnivå och 
därigenom gett möjlighet till en snabbare anpassning och samordning med 
annan högskoleutbildning. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att i en särskild proposition om 
vissa frågor rörande polisen närmare ta upp vissa frågor angående utbild
ningen och forskningen inom polisväsendet och då särskilt forskningsverk
samhetens organisation och inriktning. 

Anslagsberäkningen 

För rikspolisstyrelsen lades inför budgetåret 1986/87 fast ett treårigt 
huvudförslag med en real minskning av utgifterna om 5 %. För den kom
mande treårsperioden föreslår jag att ett begränsat huvudförslag beräknas 
på rikspolisstyrelsen med en real minskning av utgifterna i de egentliga 
centrala myndighetsfunktionerna om 5 % på tre år med fördelningen I, 2 
och 2 % för nästa och de därpå följande två budgetåren. 

Rikspolisstyrelsens internationella kontakter utvidgas fortlöpande. Be
hovet av översättarresurser ökar därför. Rikspolisstyrelsen har med anled-
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ning härav måst anlita externa översättare till höga kostnader. Säkerhets- Prop. 1988/89: I 00 
och kompetensöverväganden leder till att en ny tjänst som översättare bör Bil. 15 
tillföras rikspolisstyrelsen. 

För närvarande får rikspolisstyrelsen inkalla 24 poliser för tjänstgöring 
som helikopterförare. I brist på utbildad personal är endast 22 av dessa 
tjänster besatta. Jag beräknar därför medel för utbildning av ytterligare två 
helikopterförarc som en engångsinsats. 

Rikspolisstyrelsen ansvarar för driften av 28 centrala datasystem för 
polisverksamheten och rättsväsendet i övrigt. Riksdagen har genom beslut 
om datapolitiken för statsförvaltningen ålagt myndigheter med ansvar för 
ADB-system att bilda sig en uppfattning om säkerheten i de egna systemen 
och att genomföra säkerhetshöjande åtgärder. För detta översynsarbete 
beräknar jag 225 000 kr. som en engångsinsats. 

Jag föreslår vidare att en polischefskurs med 30 aspiranter anordnas 
under budgetåret 

Antagningarna av polisaspiranter till polishögskolan har under några år 
varit förhållandevis låga för att därefter för innevarande budgetår åter öka 
något. Antagningen uppgår nu till 360 för innevarande budgetår. De 
mindre antagningsomgångarna har numera till en del genomgått utbild
ningen och tillförts polisvcrksamheten samtidigt som en markant ökning 
av avgångarna från polisyrket har skett. Detta har som jag nämnt tidigare 
lett till att vi i dag för första gången på många år har ett färre antal 
utbildade poliser än antalet polistjänster. Skillnaden förutses komma att 
öka ytterligare. Jag finner i likhet med rikspolisstyrelsen att 600 polisaspi
ranter bör antas till polishögskolan. Det är det högsta antal som polishög
skolan klarar av att utbilda under budgetåret. 

För att bl. a. främja nyrekryteringen av aspiranter och för att hejda 
avgångarna från yrket kommer jag att inom kort föreslå regeringen att 
rikspolisstyrelsen redan under innevarande budgetår tillförs 5 milj. kr. 

Redan i 1988 års budgetproposition beräknades medel för avgifter till 
statskontoret för dator vid rikspolisstyrelsen för underhåll och vidareut
veckling av ADB-projekten om brottsanmälan vid polismyndigheterna i 
Stockholm och Huddinge. Utvecklingsarbetet för det nya brottsanmäl
ningssystcmet går vidare. och jag har nu under anslagsposten Datorbear
betning beräknat ytterligare medel för avgifter till statskontoret för inves
teringarna i detta projekt. Vidare har jag under anslagsposten beräknat 
medel för avgifter till en ny datoriserad passrutin samt till komplettering 
av rikspolisstyrelsens centrala datakraft inklusive processor. kommunika
tionsdator och radskrivare. 

Jag har under anslaget B 2. Anskaffning av ADB-utrustning beräknat 
medel för motsvarande investeringar och även för ett datoriserat centralt 
ekonomisystem vid rikspolisstyrelsen. 

På anslaget för rikspolisstyrelsen har 595 000 kr. avförts med anledning 
av RC-organisationens upplösning, se vidare bilaga 2, Gemensamma frå
gor, avsnitt 4. 

Jag har i mitt förslag även beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad 
för rikspolisstyrelsen fr. o. m. den I juli 1989. 

Vid beräkningen av anslaget har jag inte tagit hänsyn till de belopp som 132 



har avsatts för sektors- och myndighetsvisa åtgärder (RALS-88) i avvaktan 
på att de lokala avtalsförhandlingarna avslutats. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikspo/isstyrdsrn för budgetåret 1989/90 anvisa ett för
slagsanslag på 604 996 000 kr. 

E 2. Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet 
m.m. 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

211469000 
211469000 

Rik.1po/i.1·styrefo'n föreslår att anslaget förs upp med 254 375 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Efter remissbehandling bereds för närvarande de förslag som SÄPO-kom
mitten lagt fram i delbetänkandet (SOU 1988: 16) Säkerhetspolisens in
riktning och organisation. Jag anser att regeringens ställningstaganden till 
kommittens mera principiella förslag bör redovisas för riksdagen. Jag 
avser att återkomma till regeringen i det sammanhanget med mitt förslag 
rörande medelsberäkningen för polisverksamheten rörande brott mot ri
kets säkerhet m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Polisrerksam

hetcn rörande brott mot rikets säkerhet m. m. för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 211 469 000 kr. 

E 3. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

24947000 
24544000 
26035000 

Av anslagefför budgetåret 1988/89 har 165 000 kr. inte ställts till rikspo
lisstyrelsens disposition till följd av tillämpningen an en utgiftsram. 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet som är beläget i 
Linköping. 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på tre 
avdelningar. 
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Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra kriminal
tekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt domstolar 
och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsområde. La
boratoriets närmare organisation och uppgifter framgår av förordningen 
(1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium 
(ändrad senast 1988: 11 19.) 

Personal 
Summa 

Anslag 

U1gifia 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Övriga utgifter 

Summa 

lnko111s1a 

Ersättning för utförda 
undersökningar m. m. 

N t'ttoutgift 

1988/89 

76 

19 765 000 1 

(16 633 000) 1 

3971000 
838000 

24574000 1 

-30000 

24544000 1 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+ 1771000 
(+1467000) 

- 330000 
+ 50000 

+ 1491000 

+ 1491000 

1 AY anslaget har inte 165000 kr. ställts till rikspolisstyrelsens disposition till följd av 
tillämpningen aY en utgiftsram. 

Ri kspol isstyrclsen 

I. För laboratoriet lades inför budgetåret 1988/89 fast ett begränsat huvud
förslag för den kommande treårsperioden. Enligt budgetpropositionen för 
år 1988 (bil. 4, s. 56) innebär detta att laboratoriet inte skall vidkännas 
någon medelsminskning. 

2. Antalet narkotikaärenden har ökat markant. Sektionen bör tillföras 
ytterligare två tjänster, varav en tjänst som kemist och en tjänst som 
laboratorieassistent ( + 345 000 kr.). 

3. Verksamheten med s. k. opåkallade jämförelser av narkotika från 
olika beslag har drivits vidare och utvecklats. Resultatet av narkotikajäm
förelserna har bedömts vara till stor nytta för polismyndigheterna. Styrel
sen yrkar för denna verksamhet medel för en tjänst som kemist ( + 181 000 

kr.). 
4. Den skrifttckniska avdelningen bör förstärkas med en tjänst som 

byråingenjör ( + 181 000 kr.). 
5. För bl. a. ut veckling av DNA-tekniken yrkar styrelsen att laboratoriet 

tillförs två tjänster som biolog ( + 361 000 kr.). 
6. En uppräkning av förvaltningskostnaderna bör göras med samman

lagt 500 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Som framgår av 1988 års budgetproposition har ett begränsat huvudför
slag för innevarande treårsperiod lagts fast. Något nytt ställningstagande i 
denna fråga behövs således inte detta år. 

Jag har under anslaget E 5. Utrustning m. m. för polisväsendet beräknat 
I milj. kr. för utrustning vid laboratoriet. 

I betänkade av RRK-utredningen (Os S 1986: 3) har föreslagits en sam
ordning av det rättsmedicinska. rättskemiska och kriminaltekniska under
sökningsväsendet. Förslaget innebär att rättsläkarstationerna. rättskemis
ka enheten vid statens rättskemiska laboratorium och statens kriminaltek
niska laboratorium skall bilda en myndighet. Chefsmyndighet för den nya 
myndigheten skall enligt förslaget vara rikspolisstyrelsen. Betänkandet 
bereds för närvarande i regeringskansliet. 

Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
laboratoriet fr. o. m. den l juli 1989. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
26 035 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 26 035 000 kr. 

E 4. Lokala polisorganisationen 

1987/88 Utgift 5506594000 
1988/89 Anslag 5358416000 
1989/90 Förslag 5 591 684 000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 32 880000 kr. inte ställts till 
rikspolisstyrelsens disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Länen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje 
polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamhcten 
inom distriktet. Polismyndigheternas organisation och arbetsuppgifter 
framgår av polisförordningen (1984: 730; omtryckt 1987: 1340). 
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Personal 
Tjänster för polischefer 

Tjänster för övriga polismän 
Tjänster för annan personal 

Summa 

Anslag 

['fgifia 
Lönekostnader till polis

personal 
Förvalt ningskostnader 

(diira" lönekostnader) 
Ersättningar till 

sakkunniga 
Vissa kostnader tör för

undersökning m. 111. 

Lokalkostnader 
Kostnad..:r för förpassning. 

polititransporter samt för 
kost och sjukvård för om
händertagna personer m. m. 

Passformulär m. m. 
Bidrag till kostnader tör 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kv. Kronoberg 

Summa 

lnkoms/C'r 
Ersättning rör vissa tele

fonkostnader 

'.'lettoutgift 

1988/89 

293 
16305 
4891.J 

21489,3 

3 397 566 000 1 

123059;,ooo 
(847963000) 

28215000 

19301000 
636 688 000 

18 790000 
9484000 

26 553000 

5367190000 1 

-8774000 

5358416000 1 

Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

+4 

+4 

+ 120504000 
+ 66954000 

( + 38 582 000) 

+ I 975 000 

+ 1351000 
+ 35 180000 

+ 1315000 
+ 853000 

+ 5 399000 

+233531000 

-263000 

+233268000 
1 Av angivet hrlopp har inte 32 880000 kr. ställts till rikspolisstyrelsens disposition 
till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Rikspolisstyrelsen 

I. Rikspolisstyrelsen begär att anslaget till den lokala polisorganisationen 
skall undantas från tillämpning av huvudförslaget. 

2. Uppräkning av anslagsposten 1. Lönekostnader till polispersonal med 
180 milj. kr. 

3. Fyra tjänster som polisintendent bör inrättas vid de större polismyn-
digheter som saknar en andra tjänst som polisintendent. 

4. För notarietjänstgöring inom polisen yrkas 10 milj. kr. 
5. Medel yrkas för 18 tjänster som ADB~samordnare. 
6. Medel yrkas för 400 administrativa tjänster. 
7. Styrelsen begär uppräkning av förvaltningskostnaderna med, 2 milj. 

kr. för vikarieförsörjning för passkontrollverksamhcL 20.9 milj. kr. för 
ökade kostnader för resor, traktamenten och expenser m. m., JO milj. kr. 
för ökade telefonkostnader. 2 milj. kr. för brottsförcbyggande verksamhet. 
700000 kr. för ökade kostnader för sambandsmän utomlands för narkoti
kafrågor. 3 450000 kr. för avgifter till företagshälsovården. 580000 kr. för 
avgifter till statens löne- och pensionsverk samt I 320000 kr. för anskaff
ning av erforderlig utrustning för ADB-säkerhetsverksamhet. 

Prop. 1988/89: l 00 
Bil. 15 
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8. En ny anslagspost för kostnader för resor utomlands i samband med Prop. 1988/89: I 00 
förundersökning. Bil. 15 

Föredragandens överväganden 

F/ygp/atskon t ro//<.>n 

Den ständigt tilltagande internationella flygtrafiken har ökat behovet av 

flygplatskontroll. Polisens resurser för denna kontroll är numera hårt 

ansträngda. Det finns emellertid inte nu utrymme att i någon nämnvärd 

mån tillföra polisen ökade resurser på detta område. Som jag ser saken 

måste resursfrågorna ges en mera långsiktig lösning. I detta hänseende vill 

jag efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet anföra 

följande. 

Behovet av resurser för tlygplatskontrollen är främst avhängigt av flyg

trafikens expansion. Dimensioneringen av flygplatskontrollen styrs dess

utom av internationella åtaganden. Jag ser det inte som någon framkomlig 

väg att via statsbudgeten tillgodose den ökande efterfrågan på resurser som 

följer dels av expansionen inom flyget. dels av att möjligheterna att bedri

va internationell flygtrafik från fler platser ökar. Mot den bakgrunden är 

det nödvändigt att undersöka vilka alternativa möjligheter som finns för 

att tillgodose resursbehovet. 
Den alternativa finansiering som ligger närmast till hands är genom 

särskilda avgifter från flygplatshuvudmännen. Möjligheten till en sådan 

finansiering påverkas av bl. a. de förpliktelser som följer av internationella 

åtaganden. bl. a. luftfartsavtal. och av vår egen lagstiftning. Det förhållan

det att det förekommer såväl statligt och kommunalt som privat huvud

mannaskap inom flygplatsområdet utgör en annan viktig omständighet i 

sammanhanget. En närmare analys av dessa och anknytande frågor behö

ver göras. Jag avser att ta initiativ till att en sådan kommer till stånd. 
Syftet skall vara att studera alternativ till finansiering av flygplatskontrol
len och därmed sammanhängande ansvarsfrågor. Arbetet bör utföras med 
sikte på ett resultat under nästa budgetår. 

Ans/agsbaäkni ng<.>n 

Arbetssituationen i den lokala polisorganisationen är som tidigare nämnts 
mycket ansträngd. Mot denna bakgrund bör enligt min mening den lokala 

polisorganisationen för budgetåret 1989/90 undantas från en tillämpning 

av huvudförslaget. 

Jag har under anslagspost I beräknat medel för fyra nya tjänster som 

polisintendent. 

Mot bakgrund av personalsituationen och arbetsbelastningen inom po

lisväsendet är det angeläget att polismyndigheterna ges möjlighet att bl. a. 

förstärka den administrativa kapaciteten. Som jag har sagt tidigare kan det 

förutses att alla polistjänster inte kommer att kunna hållas tillsatta under 

nästa budgetår. Löncmedel för de polistjänster som sålunda kommer att 

vara vakanta bör övergångsvis få tas i anspråk för att anlita annan personal 137 



såsom administratörer. tekniker. arrestantvakter och ekonomer samt där- Prop. 1988/89: 100 
med sammanhängande kostnader. Bil. 15 

Belastningen på anslagspost I Lönekostnader till polispersonal m. m. 
har visat sig svår att beräkna. Till följd av detta har anslagsposten visat sig 
vara underbudgeterad. Jag avser att senare föreslå att ett uppdrag lämnas 
till rikspolisstyrelsen angående beräkningen av den reella belastningen på 
an slagsposten. 

Inför genomförandet av treåriga budgetramar för polisväsendet bör det 
vidare under budgetåret inledas ett arbete för att undersöka vilka struktu
rella och organisatoriska förändringar som kan behövas för att genomfö
randet skall ge bästa möjliga effektivitet för polisväsendet. Även frågor 
rörande målstyrning och verksamhetsuppföljning sett från effektivitets
synpunkt bör beröras i detta arbete. 

Under an slagspost 2 Förvaltningskostnader beräknar jag medel för av
gifter till statskontoret för ytterligare utrustning i samband med anskaff
ning av nya terminaler till polisväsendet, för utrustning till ADB-projektet 
om personaladministrativa rutiner vid polismyndigheten i Stockholm 
samt till utlänningsregister vid polismyndigheterna i Göteborg och 
Malmö. 

Jag har under anslaget B 2. Anskaffning av ADB-utrustning beräknat 
medel för motsvarande investeringar och även för ytterligare utrustning 
till ADB-projektet om brottsanmälan vid polismyndigheterna i Stockholm 
och Huddinge. 

Under anslagspost 2 beräknar jag vidare ytterligare 2 milj. kr. för den 
brottsförebyggande verksamheten. 

I enlighet med den plan som gäller för polismyndigheternas kostnader 
för administration. utbildning m. m. i samband med överförande av civil
försvarets ordningsuppgifter (beredskapspolisen) beräknar jag för det 
kommande budgetåret medel under anslagspost 2 med 6 370000 kr. 

Vid beräkningen av anslaget har jag inte tagit hänsyn till de belopp som 
har avsatts för sektors- och myndighetsvisa åtgärder (RALS-88) i avvaktan 
på att de lokala avtalsförhandlingarna avslutas. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstäl
ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisa 
ett förslagsanslag på 5 591 684 000 kr. 
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E 5. Utrustning m. m. för polisväsendet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

162 808000 
160 858 000 
210858000 

Reservation 11 l 081 000 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Inköp av motorfordon m. m. 
Inventarier och annan 

utrustning till nya 
polislokaler 

Telefonväxlar m. m. 
Utve.:kling av ny utrustning 
Utrustning för bercdskaps-

poliscn 
Engångsanvisning 

Summa 

Rikspolisstyrelsen 

111265000 

10207000 
22800000 

300000 

9206000 
7080000 

160858000 

Föredraganden 

140476000 

36414000 
13210000 

l 000000 

9758000 

210858000 

I. Styrelsen föreslår att bilar, motorcyklar och terrängskotrar m. m. byts ut 

för en kostnad av 114160000 kr. Vidare bör sammanlagt 100 nya bilar 

anskaffas. En båt bör bytas till en kostnad av 2 450000 kr. För utökning av 

sjöpolisvcrksamhcten yrkar styrelsen att två nya båtar anskaffas till en 

kostnad av 4 900000 kr. För övervakning av sjöar yrkar styrelsen att två 

båtar med trailer anskaffas. 

2. För radioutrustning begär styrelsen sammanlagt 102100000 kr. 

3. För utbyte av hästar och hundar yrkar styrelsen 7 350000 kr. 

4. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervakningsmatc

riel begär styrelsen totalt 29430000 kr.. varav 14800000 kr. för alkohol

mätningsutrustning. 

5. För sådan övrig utrustning som bör tas upp under detta anslag begär 
styrelsen sammanlagt 39 182000 kr., varav 14680000 kr. avser byte av 

tjänstevapen. 
6. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

beräknar styrelsen 45 359000 kr .. varav 2 milj. kr. som reserv för oförut

sedda lokalbehov. 
7. För utbyte av telefonväxlar begär styrClsen 23 210000 kr. 
8. För utveckling av ny utrustning inom polisområdet yrkar styrelsen 

1 950000 kr. 
9. För anskaffning av utrustning till beredskapspolisen begär styrelsen 

9 560000 kr. 
10. Styrelsen föreslår som engångsanvisning sammanlagt 30900000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Under detta anslag tas upp medel för sådan utrustning som bör anskaffas 

av rikspolisstyrelsen. För utrustning som polismyndigheterna själva förut

sätts anskaffa har medel beräknats under anslaget E 4. Lokala polisorgani

sationen. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 
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Jag har - efter samråd med statsrådet Lindqvist - under detta anslag 

beräknat I milj. kr. till omställningsbidrag för statens hundskola i Sollef

teå. 
För utbyte av bilar. motorcyklar. båtar, terrängskotrar, hästar och hun

dar. m. m. beräknar jag omkring 95 milj. kr. För radioutrustning inkl. 
montagekostnadcr för utbytcsfordon har jag beräknat ca 14 milj. kr. 

För att tillgodose behovet av ökade möjligheter till en effektiv trafik

övervakning har jag beräknat medel för inköp av materiel för hastighets

övervakning och bullermätning. Vidare beräknar jag medel för byte av 

utrustning för kontrollvägning av tunga fordon. 

Inom justitiedepartementet förbereds ett förslag om att alkoholutand

ningsprov skall fä användas som bevismedcl vid trafiknyktcrhetsbrott. En 

proposition i ämnet avses bli förelagd riksdagen under våren 1989. Mot 

denna bakgrund beräknar jag ca 14 milj. kr. för anskaffning av bcvisinstru

ment för alkoholutandning. 

Vidare beräknar jag bl. a. I milj. kr. för utrustning till statens kriminal

tekniska laboratorium och 3 milj. kr. för översyn av person- och belast

ningsregistret (PBR). 

För att åstadkomma skyndsamma förbättringar på utrustningssidan an

ser jag att ett resurstillskott bör ske redan för innevarande budgetår. Bl. a. 

bör ett nytt radiosystem för narkotikarotlarna anskaffas och takten i utby

tet av tjänstevapen ökas ytterligare. Vidare bör medel anslås för vissa 

arbetsmiljöåtgärder. Dessa förbättringar på utrustningssidan får tas upp 

på tilläggsbudget under våren 1989. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

210 858 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Um1s111i11g m. m. fiir polisväsendet för budgetåret 1989/90 

anvisa ett rescrvationsanslag på 210 858 000 kr. 

E 6. Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

123334000 
116486000 
130197000 

Rikspolisstyrelsen yrkar att anslaget räknas upp med sammanlagt ca 22 

milj. kr. "Yrkandet beror delvis på betydligt ökade kostnader för underhåll 

och drift av radioanläggningar. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 
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Föredragandens överväganden 

För den kommande treårsperioden föreslår jag att ett huvudförslag på 
anslaget med en real minskning av utgifterna om 4% på tre år med en 
fördelning 1.3, 1,3 och 1,4 % för första. andra resp. tredje budgetåret. 

I avvaktan på att polisen byter till ett nytt radiosystem är det både från 
säkerhets- och effektivitetssynpunkt viktigt att det gamla systemet li.inge
rar tillfredsställande. Mot denna bakgrund beräknar jag ytterligare 5 milj. 
kr. för underhåll av radiosystemet. 

Jag avser vidare att inom kort föreslå att ytterligare 1.5 milj. kr. får tas i 
anspråk för innevarande budgetår för ett ökat underhåll av radiosystemet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Underhåll och drUi al' motorjordon 111. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 130 197 000 kr. 

E 7. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret 
Kronoberg 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Personal 

1000 
I 000 

1988/89 Beräknad ändring 1989/90 

Föredraganden 

176 

Förvaltningskontorct för kvarteret Kronoberg ingår i rikspolisstyrelsens 
organisation som ett stabsorgan direkt underställt vcrksledningcn. Konto
rets huvuduppgift är att svara för samordning och ledning av kontorsdrif
ten för de olika lokalnyttjarna i kvarteret jämte rikspolisstyrelsens och 
polismyndighetens i Stockholm lokaler utanför kvarteret (exkl. polishög
skolan). Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, po
lismyndigheten i Stockholm med vaktdistrikt, kriminalvårdsverkcts häkte 
i Stockholm. åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt, delar av 
Stockholms tingsrätt samt byggnadsstyrclsens fastighetsdrift. Dessutom 
ingår brottsförebyggandc rådet, datainspektionen och regionåklagarmyn
digheten i Stockholms län och Gotlands län samt statsåklagarmyndigheten 
för speciella mål i den gemensamma telefonväxeln. Antalet tjänstemän 
inom kvarteret uppgår till ca 3 000. I kontorsdriften ingår telefontjänst, 
lokalvård, post- och godsmottagning, tele- och svagströmsservicc. inventa
rieservice. reproduktionscentral. simhall och bevakning samt förvaltning 
av sport- och motionshallar. hör- och filmsalar. restaurang och cafeteria, 
garage och parkeringsutrymmcn. 

Kostnaderna för kontorsdriftcn fördelas i förhållande till den lokalyta 
som varje myndighet disponerar. Den ersättning som myndigheterna beta
lar tillförs anslaget, som i statsbudgeten förs upp med ett formellt belopp 
av I 000 kr. Regeringen fastställer i reglcringsbrevct en stat för verksamhe
ten. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 
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Rikspolisstyrelsen 

Rikspolisstyrelsen föreslår att sammanlagt tio nya tjänster inrättas vid 
förvaltningskontoret, nämligen fem tjänster som telefonist och fem tjäns
ter som lokalvårdare. 

För byte av larm- och bevakningsdator i kvarteret Kronoberg yrkar 
styrelsen sammanlagt 17 milj. kr. och föreslår samtidigt att kostnaderna 
fördelas på tre budgetår. Enligt styrelsens förslag bör utbytet ske med 
början redan under innevarande budgetår. Styrelsen yrkar därför 5 milj. 
kr. för budgetåret 1988/89. 7 milj. kr. för budgetåret 1989/90 samt slutli
gen 5 milj. kr. för budgetåret 1990/91. 

Härutöver yrkar styrelsen sammanlagt 8 454 000 kr. som en engångsan
visning. varav bl. a. 6 milj. kr. för utbyte av möbler och inventarier inom 
kvarteret Kronoberg, 920000 kr. för diverse utrustning vid förvaltnings
kontoret samt 1 500000 kr. för ökade driftskostnader för den nya tele
fonväxeln. 

De av rikspolisstyrelsen beräknade kostnaderna för förvaltningskonto
rct och rcproduktionscentralcn uppgår till sammanlagt ca 76 milj. kr. 

Föredragandens övenäganden 

Under anslaget har jag beräknat ytterligare 600000 kr. för lokalvård. 
Jag beräknar vidare 17 milj. kr. under en treårsperiod för byte ~v en 

larm- och bcvakningsdator i kvarteret Kronoberg. Utbytet skall ske enligt 
rikspolisstyrelsens förslag med början redan under innevarande budgetår. 
Jag återkommer till frågan om ytterligare anslag för budgetåret 1988/89 i 
samband med förslag om tilläggsbudget Il. 

Slutligen beräknar jag 1 milj. kr. för utbyte av möbler och inventarier för 
i första hand vaktdistrikten vid polismyndigheten i Stockholm. 

De sammanlagda kostnaderna för kontorsdriften och reproduktionscen
tralcn beräknar jag till ca 68,2 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Gemensam kontorsdrUi m. m. inom harteret Kronoberg för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

E 8. Diverse utgifter 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6158000 
6000000 
6360000 

Från detta anslag betalas bl. a. bidrag till den internationella polisorgani
sationen. Interpol, och till föreningar för anställda vid polisväsendet. I 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 
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övrigt betalas från anslaget bl. a. kostnader för efterspaning av försvunna Prop. 1988/89: l 00 
personer. Bil. 15 

Kostnader för sådan polisverksamhet som inte skall betalas från annat 
anslag betalas från detta anslag efter särskilda beslut av regeringen. 

Rik.1poliss1yre/sen föreslår att anslaget förs upp med 6 000000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget till 6 360 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Diverse utg(fia för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags

anslag på 6 360000 kr. 
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F. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

F 1. Marknadsdomstolen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2682000 
2818000 
3034000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 17 400 kr. inte ställts till mark
nadsdomstolens disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen 
( 1982: 729), marknadsföringslagen ( 1975:1418), konsumentkreditlagen 
( 1977: 981 ). lagen ( 1978: 763) med vissa bestämmelser om marknadsföring 
av alkoholdrycker, lagen (1978: 764) med vissa bestämmelser om mark
nadsföring av tobaks varor. konsumentförsäkringslagen ( 1980: 38), lagen 
( 1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden samt lagen 
( 1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt tio 
andra ledamöter. av vilka fyra är särskilda ledamöter. tre för ärenden om 
konkurrensbegränsning och ärenden om avtalsvitlkor mellan näringsidka
re och en för ärenden om marknadsföring och ärenden om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden. Till domstolen är knutet ett kansli. 

Domstolens närmare organisation m. m. framgår av förordningen 
( 1988: 1564) med instruktion för marknadsdomstolen. 

Marknadsdomstolen 

Antalet inkomna ärenden har under de senaste åren ökat. Domstolen 
räknar med att den totala arbetsbelastningen med all sannolikhet kommer 
att bestä eller öka under budgetåret 1989/90. 

Marknadsdomstolcn föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslaget skulle för budgetåret 1989/90 innebära en anslags

minskning med ca 47 000 kr. Inför budgetåret 1986/87 (prop. 
1985/86: 100, bil. 9. LU 22. rskr. 138) fastlades en treårsplan för budget
åren 1986/87 - 1988/89. Planen innebar att domstolen under perioden inte 
behövde vidkännas minskade resurser. Skälet härför var att ett genomfö

rande av huvudförslaget skulle på sikt kräva att antalet sekreterare minska
des från tre till två. Konsekvenserna härav skulle bli ökade handläggnings

tider och växande ärendebalanser. Samma skäl gäller även för budgetåren 
1989/90-1991192. Domstolen yrkar pris- och löncomräknat anslag. 

2. Ökade lokalkostnader ( + 48 000). 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1988/89 

8 

2 259 600 
(I 736 600) 

559000 

2818000 1 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 168000 
(+106000) 

+ 48000 

+216000 

'Av angivet belopp har inte 17 400 kr. ställts till marknadsdomstolens disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar marknadsdomstolens förslag om realt oförändrade utgifter för 
budgetåret 1989/90. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten 
föreslås slopad för marknadsdomstolen fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1989/90 anvisa ett för

slagsanslag på 3 034 000 kr. 

F 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 786000 
7672000 
8198000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 66 700 kr. inte ställts till närings
frihetsombudsmannens (NO) disposition till följd av tillämpandet av en 
utgiftsram. 

NO har uppgifter enligt konkurrenslagen (I 982: 729) och förordningen 
( 1988: 1582) med instruktion för NO. 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verk
samheten är uppdelad på rotlar. med inriktning på olika branscher av 
näringslivet. 

Näringsfrihetsombudsmannen 

De strukturella förändringarna i näringslivet och alltmer svårbedömda 
konkurrensbegränsningar ställer ökade krav på NO:s arbetsinsatser. Det 
sker också en medveten förskjutning från enklare till principiellt viktigare 
och därmed också mera komplicerade ärenden. NO vill söka avdela ytter
ligare resurser för egna initiativ. 

NO föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslaget skulle för budgetåret 1989/90 innebära en anslags

minskning med ca 77 000 kr. Inför budgetåret 1986/87 (prop. 

10 Riksdagen 1988189. !sam/. Nr /00. !Ji/aga 15 
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1985/86: 100. bil.9. NU 26, rskr. 307) fastlades en treårsplan för budget
åren 1986/87 -1988/89. Planen innebar att NO fick vidkännas ett begrän
sat huvudförslag ( - 1 %) för vartera av de tre budgetåren. Ett genomföran
de av huvudförslaget skulle för budgetåret 1989/90 bl. a. innebära en risk 
för att NO måste avstå från vissa initiativärenden. NO yrkar att nuvaran
de anslagsnivå för lönekostnader bibehålls. 

2. NO yrkar 100000 kr. för personalutbildning. m. m. 

3. Ökade lokalkostnader ( + 85 000 kr.). 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskost nader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1988/89 

31 

7143000 
(6667000) 

529000 

7672000 1 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+441000 
(+412000) 

+ 85000 

+526000 
1 :\v angivet belopp har inte 66 700 kr. ställts till NO:s disposition till följd av 
tillämpningen av en utgi\hram. 

Föredragandens övenäganden 

Jag föreslår att för nästa budgetår medel för NO:s verksamhet beräknas 
enligt ett begränsat huvudförslag med en real minskning av utgifterna med 
1 %. Jag har i mitt förslag beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 

NO fr. o. m. den 1 juli 1989. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Näring.~ti"ihetsomb11dmam1<'fl för budgetåret 1989/90 anvi
sa ett förslagsanslag på 8 198000 kr. 

F 3. Statens pris- och konkurrensverk 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

43071000 
40764000 
43 652000 

Statens pris- och konkurrensverk (SPK) är central förvaltningsmyndig
het för frågor om pris- och konkurrensbevakning med uppgift att främja en 
frän allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringsliv och offentlig 
verksamhet (med undantag av bank- och försäkringsväsendet). SPK skall 

bevaka och analysera konkurrensförhållanden. prisbildning och konsu
mentprisutveckling. och när det behövs. belysa den inhemska utveckling
en i ett internationellt perspektiv. SPK skall vidare utreda frågor som kan 
vara av betydelse för marknadsdomstolen och näringsfrihetsombuds
mannen vid tillämpning av konkurrenslagen ( 1982: 729) och för konsu
mentombudsmannen vid tillämpning av lagen (1971: 112) om avtalsvill
kor i konsumentförhållanden. Vidare skall SPK belysa hur offentliga reglc-
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ringar påverkar pris- och konkurrensförhållanden samt föra kartellregister. 
SPK skall underrätta regeringen om förändringar i fråga om pris- och 
andra konkurrensförhållanden som kan komma i konflikt med övergripan
de samhällsekonomiska mål. SPK administrerar sådana prisreglcringar 
som kan beslutas när allmänna prisrcgleringslagen ( 1956:236) är i tillämp
ning. 

Bestämmelser om organisation m. m. finns i förordningen ( 1988:980) 
med instruktion för SPK. 

Statens pris- och konkurrensverk 

I. Huvudförslag budgetåret 1989/90. Utgiftsminskningcn följer ett treårigt 
huvudförslag om minus 5% omfattande budgetåren 1989/90-1991/92. 
Enligt SPK medför en tillämpning av huvudförslaget svårigheter att ge
nomföra beslutad omorganisation och ändrad vcrksamhctsinriktning en
ligt de ursprungliga intentionerna. Den nya organisationen utgör emeller
tid ett viktigt led i effektiviseringen av SPK:s verksamhet. En ytterligare 
möjlighet till effektivisering av verksamheten är enligt SPK att verket 
snarast möjligt tilldelas resurser enligt ens. k. treårig budgetram. 

2. Vid behandlingen av 1988 års budgetproposition godtogs ett förslag 
till ny verksamhetsinriktning för SPK. Regeringen har därefter fastställt en 
ny instruktion och därmed en ny organisation för SPK att gälla fr. o. m. 
den I oktober 1988. I organisationen, som leds av en generaldirektör och 
en överdirektör. finns branschenheter för olika bevakningsområden, en 
enhet för branschövergripande frågor, en för fältverksamhet, en statistisk 
enhet. en informationsenhet och ett vcrkskansli. Myndighetens namn har 
ändrats till statens pris- och konkurrensverk. SPK:s konkurrensfrämjande 
roll stärks i den nya organisationen. En omfördelning av de personella 
resurserna till den operativa verksamheten har genomförts. Ökade resur
ser kommer att läggas på den löpande marknadsbcvakningcn bl. a. på 
byggande och boende samt på energiområdet. Samarbetet med näringsfri
hetsombudsmannen byggs nu ut ytterligare. Omläggningen av verksamhe
ten kommer att kräva resurser för utveckling och internutbildning. SPK:s 
roll som funktionsansvarig inom totalförsvaret vad gäller prisreglcring 
kommer fortsättningsvis att ta större resurser i anspråk. bl. a. för att täcka 
ett utbildningsbehov. 

3. Uppdrag som inte ligger inom ramen för den ordinarie verksamheten 
skall enligt beslut om SPK:s nya verksamhet avgiftsfinansicras. SPK har 

med hänvisnisng härtill begärt att finansieringen av utifrån kommande 
utredningsuppdrag. bl. a. sådana som under många år genomförts för 
jordbruksnämnden som förhandlings- och beslutsunderlag inom jord
bruks-. socker och fiskprisrcglcringarna. skall lösas långsiktigt. Frågan har 
ytterligare belysts i en skrivelse till regeringen den 26 oktober 1988. 

4. SPK och statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i en skrivelse 
den 28 juni 1988 p:'.I uppdrag av regeringen ett förslag till enhetlig redovis
ning av konsumcntprisutvecklingen enligt konsumentprisindex (KPI ). 
Förslaget innebär att SPK och SCB fr. o. m. januari 1989 i ett gemensamt 
pressmeddelande kommer att redovisa KPI som enda mått på prisutvcck-
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!ingen. I presentationen kommer SPK att bidra med en kommentar till och 
förklaringar av KPI-utfallet. SPK kommer härutöver även i fortsättningen 
att ge ut en månadsrapport där tyngdpunkten läggs på analyser av prisut
vecklingen. SPK kommer även att genomföra egna prismätningar som ett 
led i pris- och konkurrensbevakningen. SPK och SCB fortsätter emellertid 
arbetet att ytterligare samordna prismätningarna främst inom områdena 
kläder, skor, bensin, alkoholvaror, matservering, logi, bilreparationer 
samt körskolor. Dessa områden svarar för ungefär 20% av KPI:s värdevo
lym. 

Personal 

Anslag 
Förvaltni ngskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

1988/89 

159 

34 570000 1 

(31138000) 
5694000 

500000 

40764000 1 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+3507000 
(+3185000) 

- 119000 
- 500000 

+2888000 

1 Av angivet belopp har inte 312000 kr. ställts till statens pris-och konkurrensverks 
disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Föredragandens överväganden 

Besluten om ny verksamhetsinriktning och ny organisation för SPK har 
inneburit att grunden lagts till en kursändring av SPK:s verksamhet. SPK:s 
roll som detaljgranskare på prisområdet tonas ned och huvuduppgiften 
blir i stället att genom sin utredningsverksamhet och allmänna konkur
rensbevakning uppmärksamma och analysera samhällsekonomiska kost
nader till följd av brister i konkurrensens effektivitet. Utifrån sin analys 
skall SPK lämna förslag till åtgärder för att stärka konkurrensen i samhäl
let såväl i privat som i offentlig verksamhet. 

Den kursändring av SPK:s verksamhet som nu sker skall ses som ett led i 
regeringens inriktning att i kampen mot inflationen stärka utbudssidan i 
svensk ekonomi. Åtgärder i den riktningen har nyligen presenterats av 
regeringen i prop. 1988/89:47. Där anförs bl. a. att ett av svensk ekonomis 
huvudproblem är att tillväxten är låg och att pris- och lönestegringarna är 
alltför snabba. I propositionen förordas en stärkt konkurrens som ett av 
medlen att lösa dessa problem. I propositionen aviseras en utredning med 
uppgift att överväga hur konkurrenspolitiken ytterligare kan förstärkas. 
Vissa delsektorer inom den svenska ekonomin kan behöva avregleras. 
handelshinder tas bort och konkurrens från utlandet uppmuntras samti
digt som möjligheterna att motverka inhemska konkurrensbegränsande 
åtgärder förbättras. Konsumenternas tillgång till rättvisande prisinforma

tion behöver också förbättras. SPK:s framtida arbete kommer att spela en 
central roll i denna framtida konkurrenspolitik. 

SPK:s nya organisation innebär ett bättre utnyttjande av verkets perso

nal och en effektivisering av verksamheten. Jag bedömer det därför möjligt 
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att uppnå den nämnda kursändringen även om huvudförslaget tillämpas. 
För budgetåret 1989/90 har jag sålunda räknat med en minskning av 
anslaget med I%. För att uppnå ytterligare effektivitetsvinster anser jag i 

likhet med SPK att verket fr. o. m. budgetåret 1989/90 bör omfattas av 

systemet med treåriga budgetramar. 
När det gäller frågan om den långsiktiga finansieringen av SPK:s arbete 

inom ramen för jordbruksprisrcgleringen pågår f. n. en beredning i rege

ringskansliet med utgångspunkt från SPK:s kompletterande skrivelse i 
frågan. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till SPK:s yrkande i 

denna del. 
När det gäller de framtida konsumentprismätningarna framgår av SPK:s 

och SCB:s gemensamma rapport att endast ett mått på prisutvecklingen, 
nämligen KPI, kommer att redovisas från och med januari 1989. Jag anser 

detta vara tillfredsställande. Av SPK:s och SCB:s skrivelse den 28 juni 

1988 till regeringen framgår att brister i mättekniskt hänseende även 

härefter kommer att förekomma på vissa områden t. ex. på kläder och 

skor. Arbetet med att ytterligare förbättra prismätningarna bör drivas 
vidare. Myndigheterna bör i juni 1989 redovisa för regeringen vilka ytterli

gare åtgärder som har vidtagits. 

I budgetförslaget har hänsyn tagits till att tjänstebrevsrätten upphör för 

SPK fr. o. m. budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och konkurre11.1wrk för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 43 652 000 kr. 

F 4. Konsumentverket 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

53 395 000 
55 654000 
67 445000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 378 000 kr. inte ställts till konsu
mentverkets disposition till följd av tillämpandet av en utgiftsram. 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrå

gor med uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja 

sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. I 

anslutning till detta fullgörs de uppgifter som tillkommer konsumentom

budsmannen (KO) enligt marknadsföringslagen (1975:1418) och lagen 

( 1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Verket fullgör vi

dare uppgifter enligt konsumentkredit lagen (1977:981 ), konsumentförsäk

ringslagen (1980: 38), lagen (1971: 1081) om bestämning av volym och vikt 

samt förordningen ( 1985:619) om glesbygdsstöd. 

Verkets organisation m. m. framgår av förordningen (1988:61) med 
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instruktion för konsumentverket. Prop. 1988/89: 100 
Konsumentverket leds av en generaldirektör som dessutom är konsu- Bil. l S 

mentombudsman. Generaldirektören är ordförande i konsumentverkets 
styrelse. En särskild nämnd. glcsbygdsnämnden, med företrädare för bl. a. 
enskild och kooperativ handel. centrala myndigheter. länsstyrelser och 
kommuner. är knuten till verket som rådgivande organ i frågor som rör 
distribution och varuförsörjning i glesbygd. Vidare är en konsumenttek-
nisk nämnd knuten till verket med uppgift attt verka för att brukarkrav 
beaktas vid utveckling och upphandling av produkter. 

Konsumentverket 

Konsumentverkets verksamhet inriktas i ökad utsträckning på hushälls
ekonomiska frågor. Budget- och krcditrådgivningen kommer att utvecklas 
ytterligare och materialet anpassas till olika huvshållsgrupper. 

Arbetet med produktsäkerhet kommer att bedrivas med hög prioritet. 
Området sport och lek är speciellt viktigt eftersom barn och ungdom 
berörs. Detta uppmärksammas också särskilt av EG. Införandet av pro
duktsäkerhetslagen ger konsumentverket nya resurskrävande uppgifter . 
. Även de internationella harmoniseringssträvandena och EG:s satsningar 
på en gemensam marknad kommer att ställa ökade krav på konsumentver
ket. särskilt genom verkets deltagande i internationellt standardiseringsar
bete. I fråga om bevakningen av företagens marknadsföring kommer ver
ket att prioritera områdena prisinformation, krediter och produktsäkerhet 
högt. 

Konsumentverket föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslag för budgetåret 1989/90 54 426 000 kr. Konsu

mentverkets anslag skall under planeringsperioden 
1989/90-1991 /92 minska med 5 %. För budgetåret 1989/90 föreslås 
minskningen till I%. Verket försöker möta krympande anslag ge
nom rationaliseringar. Trots detta måste den konsumentpolitiska 
verksamheten begränsas. Prioriterade områden kommer att påver
kas. 

2. Konsumentverket får en engångsanvisning på 500000 kr. för 
internationellt standardiseringsarbete. 

3. Konsumentverket får en tillfällig förstärkning på 550000 kr. 

för arbetet i ett inledningsskede med ny produktsäkerhetslag. 
4. Konsumentverket får en tillfällig förstärkning på 750000 kr. 

för att stärka konsumentfrågornas ställning i skolan. 
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Personal 

Anslag 

Förvalt ni ngskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
Varuprovningar m. m. 
p:'\ uppdrag 
Avg:'\r kostnader för tryckning m. m. 

Summa anslag 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

176 

57644000 
(37791000) 

6 146000 
300000 

I 000 

-8437000 

55654000 

B.:räknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+11271000 
(+ 3387000) 

520000 

+J 1791000 

Utgångspunkten vid min beräkning av konsumentverkets anslag är att 
huvudförslaget skall tillämpas med en minskning av 1 % för budgetåret 

1989/90. Fr. o. m. budgetåret 1988/89 ingår inte utgifter eller inkomster för 
publikationsverksamheten i underlaget för förslaget. 

Utvecklingen av den internationella handeln ställer allt större krav på 
konsumentverket. Resurser behövs för att bevaka och delta i det interna
tionella arbetet om utvecklingen skall kunna påverkas i en riktning som 
gynnar de svenska konsumenternas intressen. Jag föreslår att anslaget 
räknas upp med 500000 kr. för detta ändamål. 

1 propositionen om produktsäkerhetslag (prop. 1988/89: 23) uttalade jäg 

att konsumentverket kan. under en övergångstid i samband med att lag
stiftningen genomförs. komma att behöva medel för att utarbeta handlägg
ningsrutiner för säkerhetsåtgärder och sprida kunskap hos näringslivet och 

allmänheten om produktsäkerhetslagen. Kostnader härför beräknar jag till 
550 000 kr. som jag föreslår tillförs anslaget under budgetåret 1989/90 .. 
Från och med den I juli 1989 avskaffas tjänstebrevsrätten för konsument
verket. som bör kompenseras med 7 588 500 kr. för att täcka de kostnader 
som blir följden. Vissa förändringar i RC-systcmet och i redovisningsrevi
sionen innebär för konsumentverkets del en uppräkning av anslaget med 
2000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kom·umrntrerket för budgetåret 1988/89 anvisa ett förslags

anslag på 6 7 445 000 kr. 
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F 5. Allmänna reklamationsnämnden 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

9727000 
9477000 

10301000 

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att pröva tvister mellan 
konsumentcroch näringsidkare rörande varor. tjänsteroch andra nyttigheter 
samt att ge rekommendationer om hur tvisterna bör lösas. Nämnden skall 
dessutom avge yttrande vid sådana tvister som förts till domstol. Vidare skall 
nämnden stödja kommunernas reklamationshantering och därvid bl. a. in
formera om nämndens praxis och ge råd till konsumentvägledare på lokal 
nivå. 

Nämndens organisation m. m. framgår av förordningen med instruktion 
( 1988: 1583) för allmänna reklamationsnämnden. 

Chef för nämnden är en heltidsanställd ordförande. 
Till nämnden har knutits ett råd med uppgift att bistå nämnden i 

viktigare frågor om verksamhetens omfattning och inriktning. I rådet ingår 
företrädare för konsumenter, näringsidkare och kommuner. 

Allmänna reklamationsnämnden 

Antalet ärenden till allmänna reklamationsnämnden har under budgetåret 

1987 /88 totalt minskat något jämfört med föregående budgetår. 
I sin anslagsframställning föreslår allmänna reklamationsnämnden bl. a. 

följande: 
l. Huvudförslag budgetåret 1989/90 9 382 000 kr. En minskning 

av anslaget med 1 % innebär bl. a. att antalet nämndsammanträden 
måste minskas. Som en följd därav ökar handläggningstiderna. 
Nämnden skulle således inte kunna leva upp till de grundläggande 
kraven på ett enkelt, snabbt och billigt förvarande vid prövning av 
konsumenttvister. Huvudförslaget bör därför inte tillämpas. 

2. Nämnden tillförs medel i form av engångsanslag (220000 kr.) 
för utökade insatser för den lokala reklamationshanteringcn. 

3. Uppräkning sker av anslaget (100000 kr.) för höjda samman-

trädesarvoden. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

Personal 35 

Anslag 
Förvaltningskostnader 8571000 +820000 

(därav lönekostnader) (7 249000) (604000) 
Lokalkostnader 906000 + 4000 

Summa anslag 9477000 +824000 
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Föredragandens överväganden 

Jag godtar allmänna reklamationsnämndens förslag om ökat stöd till den 
lokala rcklamationshanteringen och jag har räknat upp nämndens anslag 
med 205 000 kr. för detta ändamål. Jag har också i mina beräkningar av 
anslaget tagit hänsyn till nämndens ökade kostnader för sammanträdcsar
voden och ändringar i RC-systcmet och redovisningsrevisionen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på I 0 30 I 000 kr. 
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G. Kyrkliga ändamål 

Allmän översikt 

I detta avsnitt behandlas anslag till svenska kyrkan och andra trossam
fund. Medel för dessa ändamål anvisas innevarande budgetår under fem 
olika anslag. 

Det första anslaget avser förvaltningskostnader för domkapitlen och 
stiftsnämndcrna m. m. Detta anslag försvinner fr. o. m. nästa budgetår 
med anledning av övergång till en ny stiftsorganisation i enlighet med 
riksdagens beslut våren 1988 (prop. 1987 /88:31, KU 30, rskr. 181 ). 

För nästa budgetår föreslås därför en anslagsindelning med fyra anslag 
till kyrkliga ändamål. Ersättningar till kyrkofonden tas upp under ett 
anslag och bidrag till ekumenisk verksamhet anvisas under ett annat. 
Verksamhetsbidrag och lokalbidrag till de fria trossamfunden betalas ur 
anslaget Bidrag till trossamfund. Medel för restaurering av vissa äldre 
domkyrkor anvisas under anslaget Bidrag till restaurering av äldre dom
kyrkor. 

Under anslaget Bidrag till trossamfund behandlas även ett utrednings
förslag om förbättrat stöd till invandrarnas trossamfund. 

G l. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

28 500000 
27 700000 
28 500000 

Ur anslaget betalas ersättning till kyrkofonden för prästerskapets till 
statsverket indragna tionde m. m. och för inkomst bortfall till följd av 
avskaffandet av den kommunala beskattningen av juridiska personer. 

Föredragandens övenäganden 

Anslaget har för budgetåret 1988/89 minskats med 800 000 kr. för att 
finansiera kostnader för undantag från huvudalternativet detta budgetår 
för anslaget Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m. (prop. 1987/88: 100 
bil. 15. KrU 19, rskr. 227). Sistnämnda anslag försvinner som jag nyss 
redovisat fr. o. m. nästa budgetår. Anslaget Vissa ersättningar till kyrko
fonden bör då återföras till tidigare nivå och alltså föras upp med 
28 500000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa ersällningar till kyrkq(onden för budgetåret 1989/90 

anvisa ett anslag på 28 500000 kr. 
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G 2. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Sammanställning 

756000 
779000 
810000 

Svenska ekumeniska nämnden 
Nordiska ekumeniska institutet 
Sveriges kristna ungdomsråd 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

410000 
47000 

322000 

779000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+25000 
+ 6000 

+ 31000 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att bidraget till ekume
nisk verksamhet räknas upp med 31000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ekumenisk l'erksamhet för budgetåret 1989/90 

an visa ett anslag på 810 000 kr. 

G 3. Bidrag till trossamfund 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

51071 900' 
53 380000 
55 515000 

Reservation 958 892 

1 Anslaget Bidrag till trossamfund och den under anslaget Byggnadsbidrag på det 
kyrkliga omr!ldct uppförda anslagspostcn Bidrag till anskaffande av lokaler för 
trossamfund. 
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Sammanställning 

( 1 000-tal kronor) 

I. Vcrksamhetsbidrag till trossamfund 
1. Bidrag till anskaffande av lokaler för 

trossamfund 

Summa 

1. Bidrag till trossamfund 

1988/89 

42148 

11232 

53380 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 1687 

+ 448 

+2135 

Från detta reservationsanslag utgår dels bidrag till religiös verksamhet 
(verksamhetsbidrag) dels bidrag till anskaffande av lokaler för sådan verk
samhet (lokalbidrag). 

Stödet åt trossamfunden grundar sig på riksdagsbeslut (KrU 1971: 15, 
rskr. 207 och prop. 1974: 1, bil. 10 p. C 10, KrU 9, rskr. 113). Enligt 
förstnämnda beslut skall bidrag kunna utgå till församlingar (motsvaran
de) inom annat kristet trossamfund än svenska kyrkan som är anslutet till 
eller samverkar med Sveriges frikyrkoråd. Som förutsättning för att en 
församling skall vara bidragsberättigad angav riksdagen att den skall ha 
anknytning till ett samfund av viss storlek. Samfundet eller församlingarna 
tillsammans skall betjäna minst 3 000 personer i Sverige. Anslaget skall 
fördelas av en samarbetsnämnd där samtliga samfund eller grupper av 
församlingar som bedöms vara bidragsberättigade är företrädda. Frikyrko
rådet bör tillerkännas skälig del av bidraget för informativt och admini
strativt arbete i samband med stödet. Genom 1974 års riksdagsbeslut 
utvidgades stödet till att under samma förutsättningar kunna omfatta även 
andra såväl kristna som icke kristna trossamfund. 

I förordningen (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund har 
regeringen meddelat föreskrifter i ämnet. I enlighet med vad riksdagen 
beslutat rörande ändamålet med bidraget anges att stödet kan delas upp i 
vcrksamhetsbidrag och lokalbidrag. Rätten till statsbidrag för församling
ar inom andra samfund än de som är anknutna till Sveriges frikyrkoråd 
skall prövas av regeringen. För närvarande är församlingar inom anglikan
ska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, katolska kyrkan, or
todoxa och österländska kyrkor samt ungerska protestantiska församling
en, de judiska församlingarna och de islamiska församlingarna berättigade 
till bidrag enligt regeringens beslut. I ärenden om bidrag till församlingar 
inom denna grupp skall samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till 
nämnden knuten delegation med företrädare för dessa samfund. Ledamö
terna i nämnden och delegationen utses av regeringen. 

Ur anslaget utgår numera även bidrag till de fria samfundens teologiska 
seminarier. 
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2. Förslag om ökat stöd åt invandrarnas trossamfund 

inledning 

lnvandrarpolitiska kommitten (IPOK) hade i sitt slutbetänkande "'In
vandrar- och minoritctspolitiken"' (SOU 1984: 58) bl. a. föreslagit en förut
sättningslös utredning av hur det invandrarpolitiska jämlikhetsmålet skul
le uppnås för invandrarnas trossamfund i förhållande till andra trossam
fund och organisationer i Sverige. Regeringen beslöt den 28 november 
1985 att tillsätta en arbetsgrupp (C 1985:B) för översyn av reglerna om 
statligt stöd till invandrarnas trossamfund m. m. Arbetsgruppen avlämna
de i november 1986 rapporten '"Stöd till invandrarnas trossamfund" (Ds C 
1986: 12). Rapporten har remissbehandlats. En förteckning över remissin
stanserna och en inom civildepartemrntet gjord sammanställning av deras 
synpunkter på arbetsgruppens förslag i de delar som avser ekonomiskt stöd 
till invandrarnas trossamfund bör fogas till protokollet i detta ärende som 
underbi!aga 15. 2. 

Arbetsgruppens förslag 

Arbetsgruppen har i sin rapport sammanfattat sina förslag i vad avser 
statens ekonomiska stöd till trossamfunden på följande sätt: 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) skall alltjämt 
fördela statsbidragen ( 4.1 ). 

Den särskilda delegationen för statsbidragsberättigade samfund som 
inte är anslutna till eller samverkar med Sveriges frikyrkoråd integreras i 
SST, som alltså skall omfatta företrädare för alla statsbidragsberättigade 
trossamfund eller grupper av församlingar (4.2). 

Nuvarande minimikrav att ett trossamfund eller en grupp av försam
lingar skall betjäna minst 3 000 personer för att få rätt till statsbidrag 
bibehålls. SST fastställer fördelningsprinciperna för bidragen men skall 
fortlöpande se över dem med hänsyn till samfundens verksamhet och 
behov (4.3.1). 

Upp till 10% av vcrksamhetsbidragct till ett trossamfund eller en grupp 
av församlingar får användas för samfundets centrala verksamhet. För 
invandrarsamfund kan i vissa fall medges högre procentandel (4.3.2). 

Jnvandrarsamfund bör kunna få en förmånligare behandling vid pröv
ning av ansökningar om lokalbidrag och stimuleras till samverkan i lokal
frågor (4.3.3). 

Ett särskilt tidsbegränsat etableringsstöd föreslås kunna ges åt invand
rarsamfund för att bygga upp en verksamhet på riksplanet och lokalt 
(4.3.4). 

Utredningen föreslår också att stödet till evangelisk-luthersk verksamhet 
i Sverige får en enhetligare utformning genom att det nuvarande stödet till 
lutherska invandrarkyrkor ersätts med bidrag ur kyrkofonden (4.4). Ansla
get till stöd åt trossamfunden skulle därigenom avlastas med drygt 1.4 
milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Stödet till de fria trossamfunden har ett visst samband med stödet till 
övriga folkrörelser. Frågan om stödet till dessa har utretts av folkrörelseut
redningen (C 1986:0 I), som har lämnat ett principbetänkande ''Mål och 
resultat - nya principer för det statliga stödet till föreningslivet" (SOU 
1988:39). Målet är att bidragen skall kunna användas på ett friare sätt, 
samtidigt som det sker en utvärdering av bidragen. Utredningens förslag 
övervägs för närvarande inom civildepartementet. Det angelägna i att 
tillgodose invandrarsamfundens särskilda behov av ekonomiskt stöd gör 
dock att jag anser det angeläget att redan nu ta ställning till de föreliggande 
förslagen i detta hänseende utan att avvakta en lösning av frågan om stödet 
till folkrörelserna i stort. 

Jag vill erinra om att stödet till trossamfunden tillkom och utformades 
vid en tid då dessa till övervägande del bestod av de till Sveriges frikyr
koråd anslutna eller med detta samverkande samfunden med rötter i 
svensk väckelsetradition och baserade på individuell anslutning. Sedan 
dess har som en följd av invandringen under de senaste årtiondena den 
religiösa strukturen bland de fria samfunden förändrats radikalt. Samfund 
av "folkkyrkokaraktär". där medlemskapet snarare grundar sig på familje
tillhörighet eller etnisk samhörighet, har nått en stark utbredning. Det 
räcker att erinra om att katolska kyrkan nu har det till numerären högsta 
medlemstalct bland de fria trossamfunden och att såväl ortodoxa kyrkor 
som muslimska grupper har ett betydande antal medlemmar bland vår 
befolkning. 

De förslag som arbetsgruppen har lagt fram syftar till att i detta nya läge 
anpassa stödet till trossamfunden till de särskilda behov som finns hos 
sådana trossamfund som till övervägande del betjänar olika invandrar
gruppcr. Avsikten är att ge dessa samfund, som i många fall är nyligen 
etablerade i Sverige, stöd i sådana former som gör det möjligt för dem att 
arbeta på mera jämställd bas med övriga samfund i vårt land. Jag re
dovisar i det följande helt kort mina ställningstaganden till arbetsgruppens 
förslag. 

En grundläggande princip bör alltjämt vara att det bör få ankomma på 
trossamfunden själva att utforma de närmare principerna för fördelningen 
av statsbidraget. Staten bör sålunda begränsa sitt inflytande till att faststäl
la mål och ramar för bidragsgivningen och ange förutsättningarna för att 
ett trossamfund över huvud taget skall vara bidragsberättigat. 

I sistnämnda hänseende har arbetsgruppen föreslagit att man alltjämt 
skall behålla kravet på att ett samfund eller en grupp av församlingar skall 
betjäna minst 3 000 personer för att vara berättigat till statsbidrag. Jag 
delar denna uppfattning, som också finner stöd bland flertalet remissin
stanscr. 

Enligt arbetsgruppens förslag skall bidragen i fortsättningen fördelas av 
ett organ i vilket samtliga statsbidragsberättigade trossamfund eller grup
per av församlingar är företrädda. De samfund som nu bara har represen
tanter i den särskilda delegationen föreslås därför bli direkt representerade 
i SST. Förslaget tillstyrks av remissinstanserna och jag ansluter mig till det. 
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Vad arbetsgruppen föreslår i fråga om stöd till samfundens centrala 
verksamhet, en förmånligare behandling i fråga om tilldelningen av lokal
bidrag och ett tidsbegränsat etableringsstöd är åtgärder som kan förbättra 
villkoren för invandrarnas trossamfund. De tillstyrks i allt väsentligt av 
remissinstanserna. Jag anser det vara angeläget med sådana särskilt till 
invandrarnas trossamfund riktade stödåtgärder. Etableringsstöd bör i sär
skilda fall kunna ges även till invandrarsamfund som betjänar mindre än 
3 000 personer. Det bör emellertid få ankomma på regeringen att utfärda 
de närmare bestämmelser som behövs för att tillgodose de angivna ända
målen och att vid medclsanvisningen beakta behovet av sådana särskilda 
stödformer. Regeringen bör också få ompröva behovet av dessa när en tid 
har förflutit och invandrarnas trossamfund fått en fastare position i det 
svenska samhället. 

Med hänsyn till remissutfallet är jag inte beredd att biträda förslaget om 
ändrade former för stödet åt lutherska trossamfund. 

3. Anslag för budgetåret 1989/90 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

Allmänt verksamhetsbidrag 
Bidrag till andlig vård vid sjukhus 
Centrala stödinsatser för invandrarnas trossamfund 
Bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier 
Bidrag till handikappanpassning av lokaler för trossamfund 
Allmänt lokalbidrag 

+ 4511000 
+ 1172000 
+ 175000 
+ 250000 
+ 4000000 
+ 14 768000 

Enligt samarbetsnämnden skulle bidragen till invandrarsamfunden be
höva räknas upp med mellan 5 och 6 milj. kr. för att komma i paritet med 
bidragen till övriga trossamfund i förhållande till det antal människor som 
betjänas av samfunden. Samarbetsnämnden föreslår att denna uppräkning 
sker under en treårsperiod. Av den begärda uppräkningen av det allmänna 
verksamhetsbidraget motiveras 2 milj. kr. med behovet av ytterligare 
insatser för invandrarnas trossamfund och 700000 kr. med ökning av 
antalet bidragsgrundande medlemmar i invandrarsamfunden. Resterande 
I 811 000 kr. avser kompensation för kostnadsökningar. 

Samarbetsnämnden föreslår att anslaget till centrala stödinsatser för 
invandrarnas trossamfund skall få användas friare än nu och att samar
betsnämnden skall kunna besluta om bidrag även till trossamfund som 
inte godkänts av regeringen. 

I fråga om lokalbidraget redovisar samarbetsnämnden att den för bud
getåret 1988/89 har att behandla 73 ansökningar om statsbidrag till lokaler 
med en sammanlagd byggkostnad av 228 milj. kr. Statsbidragsbehovet för 
dessa lokaler beräknas till 33,9 milj. kr. 

Beträffande bidraget till handikappanpassning av lokaler för trossam
fund redovisar samarbetsnämnden att det vid ingången av budgetåret 
1988/89 fanns en kö på 119 projekt som granskats och förklarats berättiga
de till stöd med sammanlagt 5 337 100 kr. Samarbetsnämnden har hösten 
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1987 beslutat att på grund av brist på medel t.v. inte ta emot nya ansök
ningar om bidrag till handikappanpassning. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkningen av anslaget för nästa budgetår bör i likhet med vad som 
skett under senare år en jämförelse göras med utvecklingen av övriga 
folkrörelseanslag. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget räknas 
upp med 2 135 000 kr. till 55 515 000 kr. 

Jag räknar med att inom ramen för det sålunda uppräknade anslaget 
tillgodose såväl det förbättrade stöd åt invandrarnas trossamfund som jag 
uttalat mig för i det föregående som behovet av ökade insatser för handi
kappanpassning av lokaler för trossamfund. 

Som jag nyss redovisat räknar jag med en viss utvidgning av möjlighe
terna till etablcringsstöd för invandrarnas trossamfund. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna vad jag anfört om förbättrat stöd åt invandrarnas 

trossamfund, 
2. till Bidrag till trossan!fimd för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 55 5 l 5 000 kr. 

G 4. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

198 7 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1615000 1 

1695000 
1813000 

Reservation 1258645 1 

1 Den under anslaget Byggnadsbidrag på det kyrkliga området uppförda 
an slagspos-
ten Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor. 

Sammanställning 

( l 000-tal kronor) 

Anslagsposter 

Uppsala domkyrka 
Strängnäs domkyrka 

Summa 

1988/89 

275 
1420 

1695 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 18 
+ 1()0 

t118 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1985/86: l 00 bil. 15, KrU 17, rskr. 235) 
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skall statsbidrag utgå med belopp motsvarande 20% av kostnaderna för 
reparation av taket på Uppsala domkyrka. Kostnaderna för reparationen 
har beräknats till ca 5,3 milj. kr. och statsbidraget blir därför ca I 060000 
kr. i 1985 års prisnivå. Statsbidraget kan fördelas på fyra år. För budget
åren 198 7 /88 har anvisats sammanlagt 805 000 kr. 

Domkapitlet i Uppsala anhåller om fortsatt statsbidrag för omläggning 
av taket på Uppsala domkyrka. 

Vidare skall enligt beslut av riksdagen (prop. 1986/87: 100 bil. 15, KrU 
9, rskr. 196) statsbidrag utgå till inre restaureringsarbeten i Strängnäs 
domkyrka. Kostnaderna för dessa arbeten har beräknats till ca 6, 1 milj. kr. 
i 1986 års prisnivå. Restaureringsarbetet sker i etapper och kostnaderna 
kan därför fördelas på tre år. Statsbidrag utgår med belopp som beräknas 
täcka två tredjedelar av kostnaderna för restaureringsarbetena. 

Domkapitlet i Strängnäs anhåller för budgetåret 1989/90 om statsbidrag 
till fortsatta inre restaureringsarbeten på domkyrkan. Kostnaderna för 
restaureringsarbetena beräknas sedan föregående år har stigit med minst 8 
procent. 

.Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställnignen föreslår jag att 1 813 000 kr. anvi
sas för bidrag till restaurering av äldre domkyrkor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till restaurering ar äldre domkprkor för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 813 000 kr. 

11 Riksdagen J988!8'J. i sam!. Nr J!IO. Hi/aga 15 
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H. Ungdoms- och kvinnoorganisationer m. m. 

H 1. Statens ungdomsråd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3 944 786 
4132000 
5447000 

Statens ungdomsråd har till uppgift att främja fritidsvcrksamhet och 
kulturell verksamhet bland barn och ungdomar samt att redovisa utveck
lingen när det gäller ungdomars villkor i samhället. Rådet handlägger 
frågor om statligt stöd till ungdomsorganisationer och skall verka för en 
samordning av statliga insatser för ungdomar. Rådet skall också bedriva 
utrednings- och informationsverksamhet som rör ungdomars villkor och 
föreningslivets utveckling samt följa resultaten av forskning, utvecklings
arbete och försöksvcrksamhct som rör ungdomar. 

Ungdomsrådets organisation m. m. framgår av förordningen (1988: 
1136) med instruktion för statens ungdomsråd. 

Statens ungdomsråd 

Ungdomsrådet har i den senaste budgetpropositionen fått utökade arbets
uppgifter avseende dels att producera en årlig rapport om ungdomars 
situation. dels att ta ett större ansvar för fördelningen av bidragen till barn
och ungdomsorganisationerna. Rådet har vidare under de senaste åren 
haft fyra till sex tjänster som finansierats med externa medel. Detta med
för både för myndigheten och de anställda en otrygg situation. Samman
lagt behöver rådet medel för sju nya tjänster. För att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter behöver rådet vidare anskaffa ett enhetligt datasystem. 

Rådet behöver också kompenseras för ökade förvaltningskostnader p. g. a. 
att tjänstebrevsrätten upphör. ( + 2 135 000 kr.) 

Personal 
Anslag 
Förvaltn i ngskost nadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Föredragandens överväganden 

l 988/89 

8 

3 458 000 
(I 826000) 

674000 

4132000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+2 

+ 1294000 
( 1 535000) 
+ 21000 

+ 1315000 

Del är en viktig uppgift för statens ungdomsråd att biträda regeringen i 
arbetet med att utveckla en samlad ungdomspolitik. Jag har därför beräk
nat medel för en förstärkning av ungdomsrådets administrativa resurser 
bl. a. vad avser ADB-utrustning samt för arbetet med att utarbeta en årlig 
rapport om ungdomars situation. Jag har också beaktat att tjänstebrevsrät-
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ten föreslås slopad för ungdomsrådet fr. o. m. den l juli 1989. Anslaget till 
ungdomsrådet bör vidare beräknas utan reduktion enligt huvudförslaget. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
förslagsanslag på S 44 7 000 kr. 

H 2. Bidrag till centrala ungdomsorganisationer m. m. 

1987188 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

58141 628 1 

62196000 1 

66684000 

1 Anslaget Bidrag till ungdomsorganisationcrnas centrala v~rksamhct m. m. 

Från anslaget utgår bidrag till centrala ungdomsorganisationer enligt 
förordningen ( 1988: 374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Bi
drag utgår i form av generellt bidrag eller särskilt bidrag. 

Statens ungdomsråd 

Sedan mitten av 1970-talet har utvecklingen av det centrala bidraget till 
ungdomsorganisationerna och av dessa organisationers ekonomi varit 
mycket negativ. Medlemsantalet i organisationerna har minskat liksom 
antalet redovisade bidragsgrundande aktiviteter. Riksorganisationernas 
möjligheter att bedriva verksamhet. information och utbildning har där

med försämrats. Ungdomsrådet anser därför att statsbidragen till ung
domsorganisationerna bör höjas kraftigt. Ambitionen bör vara att återstäl
la den bidragsnivå som statsbidragen till ungdomsorganisationerna hade i 
slutet av 1970-talet. För budgetåret 1989/90 föreslår ungdomsrådet en 
höjning med 18 % eller med 11 195 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Ungdomsorganisationerna har en betyddsefull uppgift i vårt samhälle. 

Syftet med det statliga stödet till organisationerna är att dels främja en 
demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i förening
ar. dels medverka till en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Det är 
viktigt att staten genom ett fortsatt stöd underlättar för organisationerna 
att utvecklas så att de kan nå också andra grupper av ungdomar än de som 
nu är engagerade i föreningsverksamhet. För nästa budgetår bör anslaget 

höjas med ca 4.5 milj. kr. till ca 66. 7 milj. kr. Därmed skapas möjligheter 
till visst stöd också till nya organisationer eller ungdomsrörelser som i dag 
står utanför bidragssystemet. Anslaget bör i fortsättningen benämnas Bi-
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drag till centrala ungdomsorganisationer m. m. Den reservation som vid 
utgången av innevarande budgetår finns på det nuvarande anslaget bör 
föras över till det nya anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till centrala ungdomsorganisationer m. m. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 66 684 000 kr. 

H 3. Bidrag till lokal ungdomsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

90169 235 1 

101 600000 1 

101600000 

1 Anslaget Bidrag till ungdomsorganisationcrnas lokala verksamhet. 

Statsbidrag till lokal ungdomsverksamhet utgår enligt förordningen 
( 1988: 374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Statsbidrag för lo
kal ungdomsverksamhet lämnas till dels de ungdomsorganisationer som 
får bidrag från anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 
verksamhet m. m., dels de organisationer som får statligt organisations
bidrag ur medel som anvisas för stöd till idrotten. Om det finns särskilda 
skäl kan statens ungdomsråd bevilja också annan central organisation 
sådant bidrag. Statsbidraget utgår under budgetåret 1988/89 med 12 kr. för 
varje bidragsberättigad sammankomst. 

Statens ungdomsråd 

Ungdomsrådet anser att reglerna för bidrag till lokal verksamhet bör 
förändras för att bättre ta hänsyn till olika organisationers verksamhet och 
arbetssätt. I dag missgynnas enligt rådet organisationer som inte huvud
sakligen arbetar med små fasta grupper och tidsmässigt korta aktiviteter. 
Rådet anser därför att bidraget i fortsättningen bör utgå som ett schablon
bidrag baserat dels på ett grund bidrag om 500 kr. till varje lokala vdclning 
som genomför minst 10 sammankomster, dels på ett rörligt bidrag baserat 
på antalet sammankomster. Det rörliga bidraget skall därvid öka med 
storleken på gruppen inom intervallet 5-20 deltagare. 

Ungdomsrådet anser att bidraget till lokal verksamhet bör höjas snabba
re än inflationstakten. Det lokala föreningslivet har visserligen enligt rå
dets uppfattning lättare än andra organisationsled att klara sin ekonomi. 
Det lokala bidraget är dock en viktig stimulans till den lokala verksamhe
ten som ger samhället bra återbäring. Med de av rådet nu föreslagna 
förändringarna av bidragssystemet menar rådet att bidraget blir mera 
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rättvist och att det därför är motiverat med en kraftig höjning. För budget
året 1989/90 föreslår rådet en höjning med 12 milj. kr. För tonårsstödet 
bör utgå ett oförändrat belopp av 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Det lokala aktivitetsstödet har till innevarande budgetår höjts från 11 kr. 
till 12 kr. per sammankomst. Statens ungdomsråd har i sin anslagsfram
ställning föreslagit vissa förändringar när det gäller bidragssystemets ut
formning. Folkrörelseutredningen har i sitt betänkande (SOU 1988: 39) 
Mål och resultat - nya principer för det statliga stödet till föreningslivet 
behandlat en rad generella frågor som rör statligt stöd till folkrörelserna. 
Utredningens förslag bereds f. n. inom civildepartementet. I avvaktan på 
resultatet av denna beredning är jag inte beredd att förorda några föränd
ringar när det gäller det lokala aktivitetsstödets utformning. Anslaget bör 
för budgetåret 1989/90 därför föras upp med ett oförändrat belopp av 
101.6 milj.kr. Jag har därvid räknat med ett belopp av 2milj.kr. för 
särskilt tonårsstöd också för nästa budgetår. Anslaget bör i fortsättningen 
benämnas Bidrag till lokal ungdomsverksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till lokal 1mgdomsverksamhe1 för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 10 I 600 000 kr. 

H 4. Stöd till internationellt ungdomssamarbete 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1200000 
1248000 

Från anslaget utgår bidrag till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisa
tioner (LSU) för den internationella verksamhet som rådet bedriver. 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 

Traditionellt har tredje·. världen haft en framträdande roll i landsrådets 
verksamhet. Den kommer att ha det även framledes. Landsrådet avser 
vidare att utveckla den diskussion o~ Sverige och EG som på ungdomsor
ganisationsnivå fortfarande är i ett inledande stadium. Det nordiska sam
arbetet bör också intensifieras. I kontakterna med ungdomsorganisationer 
i Östeuropa upplevs ett ökat intresse för samarbete och utbyte. För att 
kunna fortsätta och utveckla sin verksamhet behöver landsrådet en ökning 
av anslaget med 360000 kr. till I 560 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett belopp av 1 248 OOOkr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till internationellt ungdomssamarbete för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 248 000 kr. 

H 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 
verksamhet 

1987/88 Utgift 
1 988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2843000 
2 912000 
3029000 

Från anslaget utgår bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk
samhet. Medlen disponeras av civildepartementet efter särskilda beslut av 
regeringen enligt de riktlinjer som anges i prop. 1981/82: 155 och AU 
1981/82:24. 

Förordningen (1982: 865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas 
centrala verksamhet (omtryckt 1987: 1053, ändrad 1988: 873) reglerar bi
draget. 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och för organisationer med 
fler än 3 000 medlemmar i form av rörligt bidrag. 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1987 /88: I 00 bil. 15, AU 17, rskr. 
364) har bidraget fr. o. m. budgetåret 1988/89 höjts och betalats enligt 
följande. 

För kvinnoorganisation med fler än 1 500 men högst 3 000 medlemmar 
utgör grundbidraget 6 7 500 kr. För organisationer med fler än 3 000 med
lemmar utgör grundbidraget 135 000 kr. Det rörliga bidraget är 5: 80 kr. 
per medlem när antalet medlemmar är över 3 000. För antalet medlemmar 
över 60000 betalas inte något rörligt bidrag. 

Föredragandens överväganden 

Grundbidraget och det rörliga bidraget har höjts i begränsad omfattning i 
förhållande till den allmänna prisutvecklingen sedan bidraget inrättades 
1982. Med hänsyn till detta förordar jag därför att grundbidraget höjs med 
5 000 kr. till 140 000 kr. Detta innebär att grundbidraget för kvinnoorgani
sation med fler än 1 500 men högst 3 000 medlemmar blir 70 000 kr., dvs. 
halva beloppet. 

Vidare förordar jag att det rörliga bidraget höjs från nuvarande 5: 80 kr. 
per medlem till 6: 50 kr. när antalet medlemmar är över 3 000. För antalet 
medlemmar över 60000 förordar jag att det inte betalas ut något rörligt 
bidrag. 
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Med hänsyn till höjningen av grundbidraget och det rörliga bidraget 
förordar jag att anslagsbeloppet räknas upp med 117 000 kr. under 'nästa 
budgetår. Utbetalningen av bidragen skall ske fyra gånger per år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala rerksamhet för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 3 029 000 kr. 

H 6. Lotterinämnden 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1452256 
1411000 
1557000 

Lotterinämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämp
ning av lotterilagen (l 982: 1011) och lotteriförordningen ( 1982: I 012). 
Nämnden har bl. a. till uppgift att som sista instans pröva överklaganden 
över länsstyrelsens beslut i lotteriärenden. utfärda allmänna råd för till
lämpningen av lotterilagen och lotteriförordningen. pröva frågor om till
stånd till s. k. rikslotterier samt utöva central tillsyn över lotterilagens 
efterlevnad. 

Lotterinämndens organisation m. m. framgår av förordningen 
( 1988: 1135) med instruktion för lotterinämnden. 

Lotterinämnden 

En nedskärning i enlighet med huvudförslaget innebär att nämnden nu 
måste minska personalkostnaderna med vakantsättning av tjänster som 
följd. I stället föreslår nämnden att besparingar i myndighetens verksam
het ersätts med ökade inkomster t. ex. genom avgifter. 
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Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kursverksamhct m. m. 

Inkomster 

Kursvcrksamhct m. m. 

Föredragandens överväganden 

1988/89 

6 

1325000 
(l 214000) 

86000 

. 1411000 

1411000 

Beräknad ändring 
1989/90 

Föredraganden 

+ 119000 
( + 56000) 
+ 27000 
+ 100000 

+ 246000 

+ 100000 

+ 146000 

Det är angeläget att lotterinämnden har möjlighet att bl. a. följa erfarenhe
terna av de förändringar i lotterilagstiftningen som träder i kraft den 
I januari 1989. Med hänsyn härtill har jag beräknat anslaget utan reduk
tion enligt huvudförslaget. Jag har vidare beaktat att tjänstebrevsrätten 
föreslås slopad för lotterinämnden fr. o. m. den I juli 1989. De utgifter och 
inkomster lotterinämnden har för avgiftsfinansierad kursverksamhet 
m. m. bör i fortsättningen redovisas på särskilda anslagsposter under an
slaget. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Lot1eri11äm11dl:'11 för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslags
anslag på I 557 000 kr. 

H 7. Stöd till arbetskooperation m. m. 

1989/90 Nytt anslag (förslag) 2 500000 

Medel för stöd till arbetskooperation m. m. beräknas för innevarande 
budgetår under tolfte huvudtitelns anslag B 12. Småföretagsutveckling. 
Medlen har ställts till kooperativa rådets förfogande, bl. a. för att finansi
era ett kooperativt utvecklingssystem. Ansvaret för kooperativa rådet förs 
under innevarande budgetår över från industridepartementet till civilde
partementet. Med anledning härav bör ett särskilt anslag för detta ända
mål föras upp under trettonde huvudtiteln. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till arhl'tskooperation m. m. för budgetåret 1989/90 

anvisa ett rcservationsanslag på 2 500000 kr. 
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I. Jämställdhetsfrågor 

I 1. Jämställdhetsombudsmannen m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

2 554288 
3020000 
3 688 000 

Från anslaget betalas kostnader för jämställdhetsombudsmanncn 
(JämO) med kansli och jämställdhetsnämnden. Av anslaget för budgetåret 
1988/89 har 19 000 kr. inte ställts till JämO:s disposition till följd av 
tillämpande! av en utgiftsram. 

Jämställdhetsombudsmannen 

JämO:s uppgifter och organisation framgår av lagen ( 1979: 1118) om jäm
ställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (jämställdhetslagen) och av 
förordningen ( 1988: 128) med instruktion för jämställdhetsombuds
mannen. 

Antalet diskrimincringsanmälningar har under budgetåret 1987188 varit 
ungefär detsamma som under tidigare år. JämO har väckt talan i arbets
domstolen (AD) i ett fall. Förlikning har träffats i tre ärenden. 

JämO har utrett alla anmälningar om brist på aktiva åtgärder som rört 
arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal om jämställdhet och där 
antalet anställda överstiger tio. JämO har i flera fall tagit egna initiativ till 
undersökningar. Den anmälan som JämO tidigare gjort till jämställdhets
nämnden återkallades under budgetåret. 

Två rapporter har presenterats under 1987 /88: Sexuella trakasserier mot 
kvinnor i arbetslivet samt Dagspressen och jämställdheten. 

Ombudsmannen har för avsikt att framöver kontinuerligt följa upp 
avslutade diskrimineringsärenden genom att 6 månader efter avslut kon
takta anmälaren för att höra om och på vilket sätt arbetssituationen 
förändrats. Arbetet med aktiva jämställdhetsåtgärder kommer att priorite
ras under budgetåret, vilket innebär en viss tyngdförskjutning i verksam
heten med bl. a. en ökad informationsproduktion. 

JämO framhåller att verksamheten har präglats av en hög arbetsbelast
ning och brist på medel. Därtill kommer att personalomsättningen sedan 
1986/87 varit hundraprocentig. 

För att bättre kunna uppfylla sin informationsuppgift anser ombuds

mannen att anslaget för förvaltningskostnader bör förstärkas betydligt. 
JämO yrkar vidare medel för vissa merkostnader för löner samt lokalhyra. 
Med hänvisning till de ringa besparingsmöjligheter myndigheten har och 
de konsekvenser eventuella besparingar skulle få yrkar ombudsmannen 
även att huvudförslaget inte tillämpas. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Det sammanlagda medclsbehovet för JämO och jämställdhetsnämnden 
för budgetåret 1989/90 beräknar jag till 3 688000 kr. Av detta belopp utgör 
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3 628 000 kr. kostnader för JämO, varav 2 128 000 kr. avser löner. Jag har, Prop. 1988/89: 100 
med hänsyn till de konsekvenser eventuella besparingar skulle få för myn- Bil. 15 
dighetcns verksamhet. beräknat medel utan tillämpning av huvudförsla-
get. Jag har även, genom omprioriteringar inom huvudtiteln, beräknat 
medel för en förstärkning av förvaltningsanslagct med 320000 kr. för 
myndighetens informationsvcrksamhet. Jag har i min beräkning i övrigt 
tagit hänsyn till under året inträffade pris- och löneökningar, till vissa 
merkostnader för löner samt till de faktiska lokalkostnaderna. Jag har även 
beräknat medel för kostnader för statens generella redovisningssystem 
(System S) för JämO samt beaktat att tjänstebrevsrätten föreslås slopad för 
JämO ochjämställdhetsnämndcn fr. o. m. den I juli 1989. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att Jämställdhetsombudsmannen m. m. för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 3 688 000 kr. 

I 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

7874512 
17000000 
12 360000 

Reservation 3960921 

Från anslaget betalas kostnader för åtgärder som syftar till att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 

För projektvcrksamhet som syftar till att förbättra kvinnors villkor på 
arbetsmarknaden m. m. beräknar jag 9 000 270 kr. inklusive- prisomräk
ning. 

För projektvcrksamhet som syftar till att öka kvinnorepresentationen i 
statliga organ m. m. beräknar jag 3000090 kr. inklusive prisomräkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda _iämställdhetsåtgärder för budgetåret 1989/90 

anvisa ett reservationsanslag på 12 360 000 kr. 
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Underbilaga i 5. i Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 15 

Indelning av myndigheter och verksamheter i 
treåriga budgetcykler 

Den nya budgetprocessen innebär att omkring en tredjedel av myndighe
terna och verksamheterna skall genomgå en fördjupad verksamhetspröv
ning vart tredje år. De myndigheter och andra organ som lämnar anslags
.framställning måste därför delas in i tre grupper. Fördjupad verksamhets
prövning avses genomföras för den första gruppen inför budgetåret 
1991/92. En betydande del av dessa myndigheter kommer att ges myndig
hetsspecifika direktiv senast i juni 1989. 

Följande förteckning har upprättats med utgångspunkt i departements
förordningen (1982: 1177, omtryckt 1988: 1575). Strävan har varit att placera 
myndigheter med näraliggande verksamhet i samma grupp och att fördela 
arbetet med beredningen inför regeringens och riksdagens ställningstagan
densåjämnt som möjligt mellan åren. Affärsverken och de verksamheter som 
omfattas av den militära resp. civila försvarsramen ingår inte i förteck
ningen. 

Fördelningen har skett på grundval av myndigheternas huvudsakliga 
verksamhet. Normalt förutsätts att myndigheten vid ett och samma tillfäl
le lämnar en fördjupad anslagsframställning för hela verksamheten. För 
myndigheter som bedriver verksamhet inom flera områden kan det i vissa 
fall finnas särskilda skäl att genomföra fördjupad prövning av delar av 
verksamheten vid skilda tidpunkter. I dessa fall kan regeringen genom 
myndighetsspecifika direktiv lägga fast på vilket sätt och vid vilken tid
punkt underlag för fördjupad prövning av olika delar av verksamheten 
skall lämnas. 

Budgetcykel I 
1991 /92-1993/94 

J ustitiedepartcmcntcts område 
Riksåklagaren 
Åklagarmyndigheterna 

Utrikesdepartementets område 
Styrelsen för u-landsutbildning i 
San dö 
Kommerskollegium 
Importkontoret för u-landspro
dukter 

Budgetcykel 2 
1992/93-1994/95 

Dom stolsverket 
- Högsta domstolen 
- Hovrätterna 
- Tingsrätterna 
- Regeringsrätten 
- Kammarrätterna 
- Länsrätterna 
- Bostadsdomstolen 
- Hyrcsnämnderna och arrende-

nämnderna 
- Försäkringsöverdomstolen 
- Försäkringsrätterna 
- Rättshjälpsnämnderna 
- Allmänna advokatbyråerna 

Sveriges radios utlandsverksam
het 
Beredningen för internationellt 
tekniskt-ekonomiskt samarbete 
Stvrdscn för internationell ut
veckling 

Budgetcykel 3 
199 3/94-199 5/96 

Kriminal vårdsverket 
Justitiekanslern 
Datainspektionen 
Brot isskadenäm nden 
Brottsförcbygggande rddet 
Bokföringsnämnden 

Svenska institutet 
Utrikespolitiska institutet 
Stiftelsen Stockholms internatio
nella fredsforskningsinstitut 
Styrelsen för u-landsforskning 
Nordiska afrikainstitutet 
Sveriges exportråd 1 72 



Budgetcykel l 
1991/92-1993/94 

Socialdepartementets område 
R iksförsäkringsverkct 
- Försäkringskassorna 
Statens rättspsykiatriska kliniker 
och stationer 

Kommunikationsdepartementets 
område 
Handelstlottans pensionsanstalt 
Handelsflottans kultur- och fri
tidsråd 

Finansdepartementets område 
Konjunkturinstitutet 
R i ksgäldskontoret 

Utbildningsdepartementets 
område 
Vuxenutl>ildning 
Skolöverstyrelsen 

Massmedier 
Statens biografbyrå 
Svenska filminstitutct 

Budgetcykel 2 
1992/93-1994/95 

Statens institut för psykosocial 
miljömedicin 
Statens bakteriologiska laborato
rium 
Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor 

Trafiksäkcrhetsverket 
Sjösäkerhetsrådet 
Statens haverikommission 
Statens telenämnd 

Bankinspektionen 
Försäk ri ngsi nspekt ionen 

Skolräsrndet 
Skolöverstyrelsen 
Statens institut för läromedel 

/t.fassmt'dier 
Taltidningsnämnden 
Stiftelsen för lättläslig nyhetsin
formation 
Talboks- och punktskriftsbibliote
ket 
Svenska språknämnden 
Radionämnden 
Kabel nämnden 
Närradionämnden 
Sveriges Radio 
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Budgetcykel 3 
1993/94-1995/96 

Statens handikappråd 
Nämnden för vårdartjänst 
Statens hundskola 
Statens rättsläkarstationer 
Statens rättskemiska laboratori
um 
Socialstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd 
Barnmiljörådet 

Banverket 
Vägverket 
Statens väg- och trafikinstitut 
Transport forskn i ngsberedn ingen 
Nämnden för rederistöd 
Transportrådet 
Statens geotekniska institut 
Sveriges meteorologiska och hyd
rologiska institut 

Tullverket 
Byggnadsstyrelsen 
Riksskatteverket 

HrJr:sko/a och Forskning 
Universitets- och högskoleämbe
tet 
Ericastiftelsen 
Handclshögskolan i Stockholm 
Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut 
Stiftelsen Stora Sköndal 
Stockholms musikpedagogiska in
stitut 
Institutet för internationell ekono
mi 
Statens psykologisk-pedagogiska 
bibliotek 
Kungl. biblioteket 
Forskningsrådsnämnden 
Humanistisk-samhällsvetenskap
liga forskningsrådet 
Medicinska forskningsrådet 
Naturvetenskapliga forskningsrå
det 
Polarforskningssekretariatet 
Statens delegation för rymdverk
samhet 
Manne Siegbahn institutet för fy
sik 
Institutet för rymdfysik 
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Budgetcykel I 
1991 /92-1993/94 

Budgetcykel 2 
1992/93-1994/95 
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Budgetcykel 3 
199 3/94-199 5/96 

Internationella meteorologiska in
stitutet 
Vetenskapsakademien 
Riksföreningen mot cancer 
Arkivet för ljud och bild 

Studiestöd 
Centrala studiestödsnämnden 

Kultun·erk.1·11mhet 
Statens kulturråd 
Styrelsen för samefonden 
Konstnärsnämndcn 
Styrelsen för Sveriges författar
fond 
Svenska riksteatern 
Kungl. Teatern AB 
Kungl. Dramatiska teatern AB 
Stiftelsen Svenska rikskonserter 
Musikaliska akademien 
Statens konstråd 
Nämnden för utställningar av nu
tida svensk konst i utlandet 
Akademien för de fria konsterna 
Riksarkivet 
Dialekt- och ortnamnsarkiven 
samt svenskt visarkiv 
Svenskt biografiskt lexikon 
Riksantikvarieämbetet och sta
tens historiska museer 
Statens konstmuseer 
Livrustkammaren. Skoklosters 
slott och Hallwvlska museet 
Naturhistoriskå riksmuseet 
Statens sjöhistoriska museum 
Etnografiska museet 
Arkitekturmuseet 
Statens musiksamlingar 
Stiftelsen Nordiska museet 
Stiftelsen Sveriges Tekniska muse
um 
Stiftelsen Riksutställningar 

:\/as.1mt'dier 
Presstödsnäm nden 
Statens kulturråd 
Bokbranschens Finansieringsin
stitut 

Lokal.fi'irsvrining 
Utrustningsnämndcn för universi
tet och högskolor 
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Budgl'lcykcl I 
1991/92-1993/94 

.lordbruksdepartt'mentets område 

Statens utsiideskont roll 
Statens växtsortnärnnd 
Statens maskinprorningar 
Statens livsmedelsvcrk 

Arbetsmarknadsdepartementets 
område 
Arbctsmarknadsstyrclscn 
AMU-styrclscn 
Arbetsdomstolen 
Statens nämnd flir arbetstagares 
uppfinningar 

Bostadsdcpartementets område 

Statens lantmäteriverk 

lndustridepartemt>nlets område 

Sprängämnesinspektionen 
S\·crigcs geologiska undersökning 
Bergsstaten 
Nämnden för statens gruvegen
dom 
Sveriges turistrild 

Civildeparlt'mentets område 
Statskontorct 
R i ksrcvisionsvcrkct 
Statens arbetsmiljönfornd 
Statshiilsan 
Stall'ns pris- och konkurrt·nsverk 
Stat.:ns arbetsgivarverk 
Lotterinämnden 
Statens ungdomsr;\d 

'.\Jiljö- och energidepartementets 
område 
Statens natun·årdsvcrk 
Koncessionsniimnden för miljö-· 
skvdd 
Kemikalieinspektionen 

Budgetcykel 2 
1992/93-1994/95 

Statens jordbruksnämnd 
Lantbruksekonomiska samarbets
nämnden 
Centrala forsöksdjursnämnden · 
Skogsstyn::lsen - Skogsdrdssty-
rclserna · 

Arbetsmiljöinstitut<.:t 
Arbetarskyddsstyrelsen 
Statens förlikningsmannaexpedi
tion 

Plan- och bostadsverket 
Statens va-nämnd 

Statens provningsanstall 
Statens mät- och provrild 
Patent- och registreringsverkct 
l'at ent hc:s v ä rsrät ten 

Statl'ns institut för personalut
veckling 
Samtliga Hinsstyrelsrr 
Länsstyrelsernas organisations-
nämnd 
Rikspolisstvrclscn 
Statens kriminaltekniska labora
torium 
Lokala polisorganisationen 
Marknadsdomstokn 
Näringsfriht'lsombudsmannen 
Konsumentverket 
Allmänna reklamationsnämnden 

Statens strälskvddsinstitut 
Statcns kärnkr~ftsinspcktion 
Statens kärnbränslenämnd 
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Budgetcykel 3 
199 3/94-199 5/96 

Di stri ktsveteri närorga ni sat ionen 
Lanthruksstvrclserna lant-
bruksnämnderna 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Skogs- och jordbrukets forsk
ningsråd 
Fiskcristvrelsen 
Statens ~'eterinärmedicinska an
stalt 

Stiftelsen Samhall 
Ombudsmannen mot etnisk dis
kriminering 
Statens invandrarverk 
Stiftelsen Invandrartidningen 
Expertgruppen för Forskning och 
Regional utveckling 

Statens r:l.d för byggnadsforskning 
Statens institut för byggnadsforsk
ning 
Centralnämndc:n för fastighctsda
ta 

Statens industriverk 
Nämnden för hemslöjdsfr:l.gor 
Styrelsen för teknisk utveckling 
Statens delegation för rymdverk
samhct 

Kammarkollegiet 
Statistiska centralbvrån 
Statens löne- och pcnsionsvcrk 
Jämställdhctsombudsmanncn 

Statens enc:rgi vrrk 
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Umlerbi/aga 15.2 Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 15 

Sammanställning av remissyttranden över 
rapporten Stöd till invandrarnas trossamfund 
(Os C 1986: 12) 

Efter remiss av rapporten har yttranden kommit in från riksskatteverket, 
riksarkivet, skolöverstyrelsen, statens invandrarverk (SIV), bostadsstyrel
sen, ärkebiskopen, kyrkofondens styrelse, domkapitlen i Västerås, Växjö 
och Lund, samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST). 
Svenska kyrkans nämnd för mellankyrkliga och ekumeniska förbindelser 
(MEF). Svenska kommunförbundet, Svenska kyrkans församlings- och 
pastoratsförbund, Jönköpings, Malmö och Göteborgs kommuner, Sveriges 
Frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd (SFR/SAMRÅD), Svenska 
ekumeniska nämnden, Statens ungdomsråd, Estniska evangelisk-lutherska 
kyrkan, Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, Judiska försam
lingarnas i Sverige Centralråd, Katolska biskopsämbetet, Ungerska prote
stantiska församlingen i Sverige, Islamiska Centerunionen i Sverige, Gre
kisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien, Estniska 
ortodoxa kyrkans synod, Svenska ortodoxa prosteriet, Norska församling
en i Stockholm, Danska församlingen i Göteborg och Tyska Evangeliska 
församlingen i Malmö. 

Domkapitlen i Växjö och Lund har överlämnat yttranden från ett antal 
församlingar och kyrkliga samfälligheter i stiften. 

I det följande redovisas redmissyttrandena över arbetsgruppens förslag i 
den del som avser ekonomiskt stöd till invandrarnas trossamfund. 

Organ för fördelningen av statsbidrag 4.1 

Arbetsgruppens förslag: Uppgiften att fördela statsbidrag till stöd åt 
trossamfunden bör också i fortsättningen ankomma på samarbets
nämnden för statsbidrag till trossamfund (SST). 

Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig över förslaget tillstyrker 
det. Gö1eborgs kommun föreslår dock att det som alternativ bör övervägas 
att Svenska ekumeniska nämnden (SEN) blir fömedlare av statens bidrag 
till invandrarsamfunden. 

Flera remissinstanser har synpunkter på vart SST:s kansli skall knytas. 
S1a1ens lnrandrarl'erk (SIV) föreslår att placeringen av SST:s administra
tion skall övervägas i samband med pågående diskussioner om en om
strukturering av de ekumeniska organen i Sverige. 

Katolska hiskopsiimbett'I framhåller att det är nödvändigt att SST helt 
frigörs från Sveriges Frikyrkoråd. 176 



.4rkebiskopen. domkapitlet i Lund. Sl'enska kyrkans nämndför mellan
kyrkliga och ekumeniska förbindelser (A!EF). Göteborg.i· kommun och 
S1•e11ska kyrkans .församling.i·- och pastorat.1förb11nd föreslår att kansliet 
skall knytas till Svenska ekumeniska nämnden . 

.-i'rkebiskopen 

Jag anser mot bakgrund av invandrarsamfundens ökning såväl samfunds
mässigt som medlemsmässigt att Svenska ekumeniska nämnden idag torde 
vara det lämpligaste placeringsalternativet. Svenska ekumeniska nämnden 
har till uppgift att vara samråds- och samarbetsform för kristna samfund 
av såväl folkkyrka- som frikyrkokaraktär samt kristna ekumeniska organi
sationer och är således ett lämpligare organsammanhang ur identitets- och 
jämlikhetsaspekt jämfört med Sveriges frikyrkoråd. Den omständigheten 
att judiska och muslimska församlingar är med i Samarbetsnämnden för 
statsbidrag till trossamfund behöver inte innebära komplikationer i rela
tion till Svenska ekumeniska nämnden. Tvärtom medför detta arrange
mang fördelar vad gäller ökade möjligheter till dialog med dessa samfund. 
Jag vill i detta sammanhang också understryka Svenska kyrkans riksomfat
tande relationer med främst katolska, ortodoxa och österländska kyrkor, 
relationer som centralt skulle underlättas betydligt genom en anknytning 
av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund till Svenska ekume
niska nämnden. 

S11enska ekumeniska nämnden 

SST bör vara ett rent fördelningsorgan för statsbidraget och icke knytas till 
något kyrkligt eller ekumeniskt organ. Den bör helst också lokalmässigt 
vara skild frän kyrkliga organ. 

Förslag till integrering mellan SST och den därtiJI knutna 
delegationen (SST-del) 4.2 

Arbetsgruppens förslag: SST-del integreras i SST som därmed om
fattar alla statsbidragsberättigade trossamfund. De företräds i SST 
av vardera en ledamot och en suppleant som utses av regeringen 
efter förslag av respektive trossamfund. SST skall vara ett rent 
fördclningsorgan för statsbidragen. SST kan utse ett arbetsutskott. 
Mindre samfund kan genom inbördes association bilda en statsbi
dragsberättigad organisation. För en sådan fastställer regeringen 
antalet representanter i SST. 

Förslaget tillstyrks av remissinstanserna. 
Katolska biskopsämbetet framhåller att man bör överväga om inte en 

instans bör stå över SST när det gäller möjligheten att överklaga beslut. 
Domkapitlet i Växjö föreslår att Svenska kyrkan bör fä en adjungerad 

ledamot. ev. två, i SST (samarbetsnämnden). Detta för att kunna följa 
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utvecklingen bland invandrarkyrkorna och stödja dem inom sitt kompe
tensområde. Dessa ledamöter borde kunna utses av MEF. 

SIV anser. med erfarenhet från arbetet med invandrarnas profana orga
nisationer. att behovet av rådgivning, stöd och kontaktverksamhet är 
speciellt viktig i ett uppbyggnadsskede, men kvarstår under flera år. SIV 
anser därför att en stödfunktion behövs. över vilket invandrarnas trossam
fund har ett avgörande inflytande. Stödfunktionen skall bistå invandrar
nas trossamfund i deras arbete och bör tilldelas en särskild kansliresurs. 

Verksamhetsbidrag 4.3. l 

Arbetsgruppens förslag: För att vara oerättigat till statsbidrag skall 
som hittills ett trossamfund eller en organisation som uppkommer 
genom en inbördes association av mindre trossamfund, betjäna 
minst 3 000 personer. Fördclningsprinciperna för verksamhetsbi
draget fastställes av SST. SST bör göra en fortgående analys av de 
bidragsberättigade samfundens verksamhet och behov och de för
delningsprinciper SST använder. 

Flera remissinstanser framhåller behovet av att ytterligare medel ställs 
till SST:s förfogande för att fördelas mellan bidragberättigade samfund. 

SST 

Med hänsyn till den ökade invandringen och det därmed ökade antalet 
betjänade personer inom sistnämnda samfund har SST succcsivt höjt 
delegationens procentuella andel av det totala anslaget i den mån detta 
varit möjligt genom de årliga uppräkningarna. Däremot har SST inte sett 
det vara sin uppgift att öka delegationens andel endast på bekostnad av 
bidragen till de fria kristna samfunden. SST har därför med hänvisning till 
den ökade invandringen hos regeringen och riksdagen begärt en motsva
rande höjning av anslaget. vilken begäran dock ännu inte bifallits. 

SFRIS·LllR-iD påpekar att det hade varit av värde om utredningen, i 
anslutning till att man anvisat en modell för bidragsfördelningen, också 
hade givit vägledning i vilken utsträckning t. ex. geografisk spridning, 
differentierad verksamhet. "verksamhetsspråk" kan och bör utgöra beräk
ningsgrunder för bidragskonstruktionen. Eftersom fördelningsprinciperna 
är av så avgörande betydelse föreslår man att inga organisatoriska föränd
ringar i enlighet med utredningsförslagen genomförs innan principerna för 
fördelningen föreslagits och godkänts. 

Flertalet tillstyrker i huvudsak förslaget. SIV ifrågasätter om fördel
ningsprinciper och riktlinjer skall utarbetas enbart av representanter för 
bidragtagande trossamfund. Verket anser att en opartisk sakkunnig bör 
medverka vid upprättande av riktlinjerna. SIV anser vidare att invandrar
nas trossamfund bör få samma behandling när det gäller bidragsberättiga
de medlemmar/betjänade som andra invandrarorganisationer. Ett krav på 
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3 000 medlemmar/betjänade förhindrar mindre grupper, t. ex. hinduer och 
buddhister. att bilda bidragsberättigade sammanslutningar. De har inte 
heller en naturlig samarbetspartner i samhället med vilken de kan ingå 
association. För invandrarnas riksorganisationer gäller en lägsta gräns för 
statsbidrag med I 000 medlemmar och för invandrarnas ungdomsorgani
sationer med l 500 medlemmar. SIV anser att I 500 medlemmar/betjäna
de skall vara lägsta bidragsgrundande antal. 

Domkapitlet i Västerås. Judiska församlingarnas centra/råd och Katol
ska biskopsämbetet förordar att ett medlemskriterium används istället för 
begreppet betjänade medlemmar. Liknande uppfattningar har 
SFR/S4AtRAD som finner det angeläget att anslagsgivningen utgår ifrån 
en registrerbar medlemsmässig (eller medlemsliknande) anslutning till . 
bidragsmottagande samfund och att denna bör kompletteras med en 
schablonartad uppskattning av antalet som betjänas av samfunden. 

Stöd till samfundens centrala verksamhet 4.3.2 

Arbetsgruppens förslag: För alla samfund i SST kan medges att upp 
till 10 procent av verksamhetsbidraget får användas till central 
verksamhet. Om det finns synnerliga skäl bör SST också kunna 
medge invandrarnas trossamfund att använda en högre procentuell 
andel av verksamhetsbidraget för central verksamhet. 

Flertalet remissinstanser som yttrat sig över förslaget tillstyrker det. SST 
och SFR/S.4.MR.f Danser dock att SST bör ha rätt att bevilja alla bidrags
berättigade samfund att använda en högre procentuell andel än 10% för 
central verksamhet. 

SIV. domkapitlet i Västerås. statens ungdomsråd, Judiska fbrsamlingar
nas centra/råd och Sl'enska ortodoxa prosteriet förordar att samfunden 
skall ges större frihet att besluta hur verksamhetsbidraget skall användas. 

SIV 

Generellt borde ges större frihet att disponera medlen inom det egna 
samfundet. De skulle därmed få ökade möjligheter till ekonomisk översikt 
och planering om de centralt ansöker om och fördelar verksamhetsbidra
get till sina församlingar. Administrationen skulle kunna förändras så att 
samfunden centralt föreslår fördelningsorganet fördelningen mellan sam
fundets centrala verksamhet och församlingarna. Kontrollfunktionen skall 
ligga kvar på fördelningsorganet. Samfundens enskilda församlingar re
spektive den centrala enheten skall redovisa verksamhetens omfattning, 
ekonomisk redovisning och planering samt medlemsantal/betjänade. 
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Lokalbidrag 4.3.3 

Arbetsgruppens förslag: SST bör vid behandlingen av ansökningar 
om lokalbidrag från församlingar inom invandrarnas trossamfund i 
större utsträckning än hittills utnyttja möjligheten att av särskilda 
skäl överskrida de ramar som begränsar bidragsbeloppens storlek. 
Vidare bör invandrarsamfunden stimuleras till samverkan i lokal
frågor genom en positiv särbehandling av lokalprojekt som innebär 
gemensamma lösningar. 

Flera remissinstanser framhåller att det bör finnas ett större belopp att 
fördela. 

SST 

SST vill framhålla. att svårigheterna i fråga om lokalbidragen inte gäller 
fördelningsprinciperna utan bristen på medel att fördela. Således var be
hovet för godkända ansökningar under innevarande budgetår enligt de 
ramar författningen ger 25 846 000 kr., medan det av riksdagen anvisade 
anslaget var endast 10 300 000 kr. 

SST anser, att en absolut förutsättning för att arbetsgruppens förslag om 
att i större utsträckning än hittills överskrida ramarna, när det gäller 
invandrarnas trossamfund, är att riksdagens anslag för lokalbidrag ökas så, 
att det får en mera rimlig proportion till det redovisade behovet än vad 
som gällt för budgetåren 85/86, 86/87 och föreslagits för 87 /88. 

Enligt SFR/SAMRÅD bör likvärdiga regler gälla alla samfund också vad 
beträffar lokalbidrag. Ett av skälen är att det nu - och än mer framöver -
är svårt att avgränsa vissa samfund gentemot andra som invandrarsam
fund. De extra anslag, som kan vara motiverade, bör kunna utgå som 
särskilt ctableringsstöd. som bör få en vid tolkning. 

Övriga remissinstanser tillstyrker förslaget eller avstår från att kommen
tera det. 

Katolska biskopsämbetet påpekar att det inte klart framgår vem som 
skall fackgranska ansökningarna om lokalbidrag. 

Etableringsstöd för invandrarnas trossamfund 4.3.4 

Arbetsgruppens förslag: Till invandrarnas trossamfund bör i vissa 
fall kunna utgå ett särskilt tidsbegränsat etableringsstöd. Beslut 
härom bör meddelas av SST efter beredning inom ett utskott som 
endast består av företrädare för invandrarnas trossamfund. Stödet 

. bör utgå från en särskild anslagspost som ersätter den nuvarande för 
centrala stödinsatser för invandrarnas trossamfund. 
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Flertalet remissinstanscr som yttrat sig över förslaget är i huvudsak 
positiva till det. 

SST och SFRISAAfR4D anser att stödet inte bör begränsas till invand
rarnas samfund och till samfund som ännu inte etablerats. 

SFR!SA.!o.JRAD föreslår därför att SST tilldelas ett särskilt bidrag att 
användas för nyetableringar, särskilda byggnadsbchov och speciella in
vandrarinriktade insatser inom de samfund, som godkänts för statsbidrag. 

SIV. domkapitlet i Växjö och Judiska.församlingarnas centra/råd anser 
att bidrag också skall kunna ges i andra fall. 

SIV 

Detta stöd bör, efter ansökan hos SST, kunna gå till nyetablerade grupper i 
samhället som önskar bygga upp en religiös gemenskap, t. ex. hinduer och 
buddhister. 

SIV föreslår även att användningsområdet vidgas, så att medlen, för
utom de i utredningen nämnda förslagen, kan vara disponibla för tids- och 
kostnadsmässigt klart avgränsade projekt för etablerade invandrarsam-
fund. · 

Stödets användningsområde skall vara av religiös karaktär och riktlin
jerna kan till viss del följa SIV:s riktlinjer för projektbidrag. 

Katolska biskopsämbetet betonar att etableringsstöd bör kunna utgå till 
nyetableringar av lokala församlingar inom äldre invandrarsamfund. Bi
skopsämbetet framhåller att det är positivt att det för detta ändamål 
inrättas ett särskilt beredningsorgan. 

Lutherska trosbekännares förhållande till svenska kyrkan 4.4 

Arbetsgruppens förslag: Det statliga stöd som för närvarande utgår 
till vissa lutherska invandrarkyrkor från anslaget till stöd åt tros
samfund bör ersättas med bidrag ur kyrkofonden. 

Många remissinstanser anser att statsbidraget till kyrkofonden måste 
ökas i motsvarande omfattning. 

SIV. Tyska forsamlingen i }.falmö och Danska forsamlingen i Göteborg 
tillstyrker förslaget. De estniska och lettiska evangelisk-lutherska kyrkorna 
har förståelse för förslaget. Ungerska protestantiska församlingen i Sverige 
anser att det är omöjligt att ta ställning eftersom man inte känner till hur 
kyrkofondens styrelse ställer sig till förslaget. 

Den norskaforsamlingen i Stockholm önskar behålla sin särställning och 
avstyrker förslaget. Även ärkebiskopen, kyrkofondens styrelse, domkapitlet 
i Växjö och Sl'enska kyrkans nämnd för me/lankj'rkliga och ekumeniska 
förbindelser avstyrker det. 
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Kyrkofonden.i· styrelse 

Med hänsyn till det finansiella läget för kyrkofonden är det angeläget att 
förslag till nya utgifter prövas mycket noggrant. Såsom arbetsgruppen 
påpekat (sid. 80) utgår redan idag betydande bidrag av kyrkofondsmedel 
till kyrklig verksamhet bland invandrare med evangelisk-luthersk tros
åskådning. 

Utifrån de synpunkter som kyrkofondens styrelse har att beakta finns 
ingen anledning att pröva regeringens motiv för att lämna statsbidrag till 
kyrklig verksamhet av skilda slag. Kyrkofondens styrelse finner det dock 
angeläget framhålla att kyrkofondens medel i första hand används för 
svenska kyrkans behov. 

Sl'enska kyrkans församlings- och pastorat.\förbund anser att framräkning
en av ett skäligt belopp bör göras från en något djupare analys än den som 
arbetsgruppen redovisat. Även Sl'enska ekumeniska nämnden anser att 
frågan behöver utredas ytterligare. 

Bland remissinstanserna finns olika uppfattningar om vilket organ som 
skall fördela bidraget. De estniska och lettiska e1·angelisk-luthcrska kyrkor

na understryker att man inte har något emot att fortsätta samarbetet inom 
SST. De föreslår att bidraget från kyrkofonden skall administreras och 
fördelas av en SST motsvarande nämnd vid kyrkofonden. I denna nämnd 
bör det finnas en representant för varje mottagande samfund. Domkapitlet 

i Lund föreslår att SST skall erhålla ett anslag ur kyrkofonden för att 
fördela det till de lutherska invandrarkyrkorna. Domkapitlet i Västerås och 
Sl'enska kyrkans Ji)rsamlings- och pastorat.lforbund anser att svenska kyr
kans centralstyrelse skall fördela bidraget. 

Domkapitlet i Västerås vill emellertid dessutom peka på möjligheten, att 
större invandrarförsamlingar av detta slag etableras som egna, icke-territo
riella församlingar inom Svenska kyrkan. De kan därmed på normalt sätt 
bekosta sin verksamhet med kyrkoskattemedel från dem som tillhör för
samlingen. En sådan ordning, där den är praktiskt möjlig, bör ge största 
möjliga självbestämmande och ekonomiska trygghet för dessa invandrare. 
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UnderbilaKa 15.3 Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 

Fördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor 
och män 

I regeringens handlingsplan för jämställdhet (prop. 1987 /88: 105. AU · 
1987 /88: 17, rskr. 364) föreslås att fördelningen av ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män årligen skall redovisas i budgetpropositionen. I 
handlingsplanen redovisades kvinnors och mäns sammanräknade inkoms
ter samt arbetstider och pcnsionspoäng för år 1985. Jag kommer nu att 
redovisa motsvarande uppgifter för år 1986. 

Den sammanräknade inkomsten för kvinnor är även för 1986 lägre än 
motsvarande inkomst för män, men skillnaden har minskat sedan år 1985. 
För grupperna ensamstående kvinnor med barn respektive utan barn har 
dock skillnaderna ökat jämfört med motsvarande grupper män. 

Tabell I. Sammanräknad inkomst tkr, 1985 och 1986. 

Män Kvinnor 

1985 1986 1985 1986 

Ensamst:knde 
utan barn 77,0 82,6 63,1 67,5 

Ensamstående 
med barn 113,7 124,0 76.0 81 ') .... , ... 

Samtaxerade 114.0 122.6 63,0 68,6 

Totalt 95,5 102,4 62,0 67,0 

Den sammanräknadc inkomsten utgör summan av de sex inkomstslagen inkomst av 
tjänst, kapital. annan fastighet. tillfällig förvärvsverksamhet. jordbruksfastighet 
samt rörelse. I inkomstsummorna ingår också skattepliktiga sociala förmåner så som 
sjukpenning. föräldrapenning, arbetslöshetsersättning m. m. 

Källa: SCl:l SM 8801 BC 20 

Studerar man istället på skillnaderna i sammanräknad inkomst för olika 
åldersgrupper har kvinnornas inkomster procentuellt sett ökat snabbare än 
männens både före och efter skatt mellan de två åren. Detta gäller samtliga 
åldersgrupper. 

Att kvinnor har lägre inkomster än män kan till stor del förklaras av 
skillnader i arbetad tid. Skillnaden i mcdclarbetstid per vecka mellan 
kvinnor och. rriän har dock minskat något, från 8,5 timmar 1985 till 8,4 
timmar 1986. 

Stora inkomstskillnader föreligger emellertid fortfarande mellan hcltids
arbetande och helårsanställda kvinnor och män. En analys av data från 
inkomstfördelningsundersökningen 1986 visar att de socialgruppsrclatera
de inkomstskillnadcr man normalt anser föreligger uppvisar ett annat 

mönster om matrialct könsuppdelas och relateras till privat respektive 
offentlig anställning. De lägsta medclinkomsterna har privat eller offent
ligt anställda kvinnliga arbetare och kvinnliga tjänstemän i låg- och mel
lanlönegruppcr och de högsta har privat anställda manliga tjänstemän i 

låg- och mellanlönegrupp, samt offentligt respektive privat anställda man

liga högre tjänstemän. Inkomstskillnaderna i samhället är m. a. o. i hög 
grad könsrelateradc. 
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Tabell 2. Inkomster, arbetstider och pensionspoäng 1986 

Ålder 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 0-

Sammanräknad inkomst' 25.2 70.3 104,7 130.S 134,0 121.S 102.4 
(tkr) vara\' 

sociala .fi:irmåna, miin U.8 6.7 8, 1 6. I 6, 1 7. 7 5.1 

Sammanrliknad inkomst' 22.0 63.0 74,0 83.9 87.2 75.6 67,0 
(tkr) varav 

sociala ji'irmana. /.:1·i1111or 1,0 10.8 13, 1 7,0 5.8 5.5 5.7 

Inkomst elkr skatt, män 18.5 47.2 69.0 82,8 81.7 73.0 65,0 

Inkomst efter skatt. kvinnor 16.6 4J.4 50,2 55,5 56,8 49,9 46.0 

Genomsnittlig pensions- 1,32 2.52 3.74 4.43 4.47 4,09' 3,91' 
poäng. män 

Genomsnittlig pensions- 1,07 2.16 2.51 2,87 2.97 2,62' 2.62' 
poäng. kvinnor 

Andel män utan pcnsionspoäng 68.I 16,5 7,5 4,4 3.6 8.0' 12,6' 

Andel kvinnor utan 71.4 17.0 12.2 9.7 9.5 28.3' 18,9' 
pcnsionspoäng 

Mcdclarbctstid. män 32.4 39,0 40.9 42.1 41,8 39,6 40,7 

Medclarbctstid. kvinnor 28.3 34,5 32,4 32.4 32.8 30.8 32.3 

Källa: SCB+ RFV (Pcnsionsuppgifler avser aktiva) 
' Sammanräknad inkomst omfattar summan av de sex inkomstslagen: inkomst av tjänst. kapital. annan 
fastighet. tillfällig förvärvsverksamhet samt rörelse. I inkomstsummorna ingår skattepliktiga sociala förmåner 
t. ex. sjukpenning. föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och skattepliktigt utbildningsbidrag. 
'Siffran avser 55-65 år. 
'Siffran avser 16-65 år. 

Beträffande kvinnors och mäns pensionspoäng har skillnaderna minskat 
obetydligt mellan 1985 och 1986. Kvinnornas genomsnittliga pensionspo
äng har ökat med 0.1 % medan männens ökat med 0,07%. Inom gruppen 
pensionärer är skillnaderna mindre mellan nytillträdande kvinnliga och 
manliga pensionärer än bland samtliga pensionärer. Detta avspeglar natur
ligtvis förhållandet att alltfler kvinnor har ATP - poäng. Skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns pensionspoäng och pensionsbelopp är emeller
tid fortfarande stora. vilket visas i tabell 2. 

Skillnaderna i pensionsbelopp är särskilt stora i gruppen gifta pensionä
rer. Medan gifta män vars hustru ej har pension uppbär ett årsmedclbe
lopp på närmare 81 000 kr, uppbär gifta kvinnor vars man saknar pension 
knappt 41 000 kr. Gifta män vars hustrur har pension uppbär 64 000 kr och 
gifta kvinnor vars män har pension får drygt 35 000 kr. 
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Underbi/aga 15.4 

Könsfördelningen i statliga lekmannastyrelser 

Centrala myndigheters styrelser 

I tabell 1 och 2 nedan redovisas könsfördelningen i 84 centrala statliga 
lekmannastyrelser. Uppgifterna avser de förhållanden som gällde den 1 
juli 1988. Urvalet av myndigheter är detsamma som utredningen (A 
1985: 03) om kvinnorepresentation kartlade år 1986 ( 1986: 4 Ska även 
morgondagens samhälle formas enbart av män?). År 1988 var kvinnore
presentationen i dessa styrelser 28 % och motsvarande siffra var 17 % år 
1986. Kvinnorepresentationen i de centrala myndighetsstyrelserna har 
således ökat med i det närmaste 2/3 senan utredningen gjorde sin kartlägg
ning. 

Enligt riksdagsbeslut den 3 juni 1988 (prop. 1987 /88: I 05. AU 
1987 /88: 17. rskr. 364) skall könsfördelningen i statliga styrelser årligen 
redovisas för riksdagen. Jag avser att fortsättningsvis redovisa könsfördel

ningen i ett bredare urval centrala myndigheter än de 84 som återfinns i 
tabell 1 och 2. 

Regionala myndigheters styrelser 

I tabell 3- 5 redovisas könsfördelningen i samtliga regionala lekmannasty
relser. Uppgifterna speglar de förhållanden som gällde den 1 maj 1988. 
Vid årsskiftet 1988/89 har ett t1crtal regionala styrelser fått nya ledamöter. 

Under hösten 1988 har arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med 
arbetsmarknadens parter och de politiska partiernas kvinnoorganisationer 
genomfört en gemensam kampanj i syfte att öka andelen kvinnor i dessa 
styrelser. Jag kommmer under hösten 1989 att redovisa könsfördelningen i 
de nyvalda styrelserna. 

Den kartläggning som tabellerna nedan bygger på visar ett välkänt 
mönster. nämligen att ju högre upp i hierarkin desto färre kvinnor. Av 
styrelseordförandena finns endast 12 % kvinnor. Av de ordinarie ledamö
terna är 15 % kvinnor och deras ersättare består till 21 % av hinnor. 

Av tabell 3 nedan framgår att de styrelser där kvinnorna är relativt 
många är de som svarar för utbildningsfrågor och sociala frågor. Försäk
ringskassornas och studiemcdelsnämndcrnas styrelser toppar listan över 
andelen kvinnliga ledamöter. där finns 37 % kvinnor. 

I de regionala lckamannastyrelserna dominerar företrädare för de poli

tiska partierna, 42 % av ledamöterna i dessa styrelser utses av landstingen. 
Endast 15 % av de ledamöter som utses av landstingen är kvinnor. Den 
låga andelen kvinnor bland dessa ledamöter är anmärkningsvärd med 
tanke på att det bland landstingens ledamöter idag finns i genomsnitt 40% 
kvinnor. 

Tabell 4 visar att könsfördelningen varierar starkt mellan de olika länen. 
Stockholms, Kopparbergs och Göteborg- och Bohuslän har alla mer än 
20% kvinnor i sina regionala statliga lekmannastyrelser. Jönköpings och 
Älvsborgs län utmärker sig genom att redovisa en kvinnorepresentation 
som är lägre än 10%. 
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Av de 334 kartlagda regionala lekmannastyrelserna finns 108 som helt 
saknar kvinnliga ledamöter. Samtliga län kan redovisa flera styrelser utan 
kvinnor. Regeringen har i propositionen 1984/85: 219 om den statliga 
personalpolitiken (AU 1985/86: 6. rskr. 48) angett som mål att ingen styrel
se som tillsätts av regeringen skall vara enkönad efter år 1988. Gemensamt 
för de I 08 styrelserna utan kvinnliga ledamöter är att ledamöterna utses av 
landstingen, eller i några fall av en myndighet efter förslag av arbetsmark
nadens parter. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 

Tabell l. Könsfördelning i 84 centrala statliga lekmannastyrelser. Ordinarie ledamöter exkl. personalföreträda-
re per departement 

Departement/ Ordförande Ledamöter 
Central myndighet 

antal kvinnor män samtliga 
kv m % (ant) % (ant) % (ant) 

Justitiedep. 5 28 (Il) 72 (29) 100 (40) 
Utrikesdep. 3 39 (17) 61 (27) 100 (44) 
Försvarsdcp. 7 12 (7) 88 (50) 100 (57) 
Socialdcp. 2 5 39 (27) 61 (42) 100 (69) 
Kommunikationsdcp. 10 24 (22) 76 (69) 100 (91) 
Finansdep. 6 22 (14) 78 (50) 100 (64) 
Utbildningsdep. 6 31 (24} 69 (53) 100 (77} 
Jordbruksdcp. 5 28 (Il) 72 (29) 100 (40) 
Arbctsmarknadsdep. 2 2 29 (13} 71 (32) 100 (45) 
Bostadsdcp. 5 30 (12) 70 (28) 100 (40) 
Industridep. 7 21 ( 15) 79 (55} 100 (70) 
Civildcp. 6 43 (24) 57 (32) 100 (56) 
Miljö- och cnergidep. I 6 22 (14) 78 (49) 100 (63} 

Samtliga dep. JO 73 28 (2ll) 72 (545) 100 (756) 

Tabell 2. Könsfördelningen i 84 statliga centrala lekmannastyrelser. Ordinarie \eda-
möter exkl. personalföreträdare 

Departement/ Ordförande Antal ledamöter 
Central myndighet 

kv hinnor män m samt-
liga 

Justitieclep. 
Rikspolisstyrelsi:n I 7 8 
Domstols verket I 7 8 
Kriminalvårdsstvr. 3 3 6 
Datainspcktione.n 3 7 10 
Brottsförebyggande rådet 3 5 8 

Utrikesdl'p. 
SIDA 3 9 12 
Kommcrskollegium 5 4 9 
Nämnden för utlands-

utbildningen 4 7 Il 
SAREC s 7 12 

r"ärsrarwil'p. 
St. räddningsverk 7 8 
Överstvrelsen för civil 

beredskap 9 9 
Försvarets forskningsanstalt 3 9 12 
Försvarets rationaliserings-

institut 3 8 Il 
Försv. materialverk 7 7 
Försv. datacentral 4 4 
Flygtckn. försöksanstalten 6 6 186 



Departement/ Ordförande Antal ledamöter Prop. 1988/89: 100 
Central myndighet 

kv kvinnor män 
Bil. 15 m samt-

liga 

Socialdep. 
Socialstvrelsen 5 6 Il 
Riksförsäkr. verket I 4 5 
Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd 4 5 9 
Barnmiljörådet 7 4 11 
St. inst. för psykosocial miljö-

medicin 3 7 10 
St. bakteriologiska lahoratorium 5 5 
St. handikappråd 7 Il 18 

l\.v1111111111ika1io11sdep. 
Vägverket I 5 6 
Traliksäkerh. verket 3 4 7 
Sjöfartsverket I 6 7 
SMHI 3 4 7 
Statens geotekniska institut I 5 6 
SJ 2 8 10 
Luftfartsverket 6 6 
Post verket 2 6 8 
Televerket 2 7 9 
Transport rådet 2 5 7 
Statens väg- och trafikinstitut 3 6 9 
Transportforskningsbcredningen 2 7 9 

Finansdep. 
Riksskatteverket 2 10 12 
Pris- och konkurrensverket 2 7 9 
Konsumentverket 5 5 10 
Byggnadsstyrelscn I 7 8 
Ban ki nspektionen I 6 7 
Försäkringsinsp. 2 3 5 
SAV 12 13 

U1bilci11i11gsdep. 
Skol.~h-erstyrclsen 5 6 Il 
UHA I 8 9 
Centrala studiestödsnämnden 4 6 10 
Riksantikvarieämb. 3 6 9 
Riksarkivet 3 6 9 
Statens kulturråd 6 7 13 
Forskningsnämnden 2 14 16 

.!ordbr11ks1'1!p. 
Lantbruksstvrelsen 2 5 7 
St. jordbruksnämnd I 4 5 
Skogsstyrclscn I 7 8 
Fiskeristyrelsen I 8 9 
St. livsmedelsverk 6 5 Il 

A rbe1smark11adsdep. 
Arbetsmarknadsstyr. 2 12 14 
Arbetarskvddsstvr. 2 7 9 
St. invandrarver.k 3 5 8 
AMU-styrelsen 6 8 14 

Bos1ad.wfep. 
Plan- och boverket 5 4 9 
St. lantmäteriverk 2 4 6 
Centralnämnden för 

fastighetsdata 2 5 7 
Statens råd för byggforskning 3 6 9 

187 Statens institut för 
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Departement/ Ordförande Antal ledamöter Prop. 1988/89: 100 
Central myndighet 

kv kvinnor män 
Bil. 15 

m samt-
liga 

/11cl11stridep. 
St. industriverk 3 8 Il 
Sveriges geolog. undersökning 2 5 7 
Styrelsen för teknisk utveckling 4 7 Il 
Patent- och registreringsverkct I 6 7 
Domänverket I 7 8 
FFV I 8 9 
Statens provningsanstalt 2 8 10 
Nämnden för statens 

gruvegendom 6 7 

Cil'ildep. 
Statskontoret 4 5 9 
RRV 4 5 9 
Statistiska centralhvrån 4 9 13 
St:itens löne- och pcnsionsverk 4 5 9 
Statens inst. för personalutveckl. 4 5 9 
Kammarkollegiet 4 3 7 

Mi/jrl- och energidep. 
St. naturvårdsverk 2 7 9 
St. energi verk I 8 9 
St. vattcnfallsverk I 6 7 
Energiforskn i ngsi ni nst it utet 3 8 11 
Kärnkraftinspekt. 2 6 8 
Statens strålskyddsinstitut 3 6 9 
Kemikalieinspckt. 2 8 10 

Tabell 3. Könsfördelning i regionala myndigheters styrelser. Ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare per 
myndighetsgrupp. 

Kvinnor Män Samtliga 

% (antal) % (antal) % (antal) 

Försäkringskassor 37 (56) 63 (94) 100 (150) 
Studiemcdelsnämndcr 37 (20) 63 (34) 100 (54) 
Länsskattemyndigheter 29 (48) 71 ( 119) 100 (167) 
Vuxcnutbildningsnämnder 27 (56) 73 (151) 100 (207) 
Länsbostadsnämnder 24 (32) 76 (103) 100 (135) 
Länsskolnämndcr 23 (57) 77 (195) 100 (252) 
Länsarbetsnämnder 15 (35) 85 (205) 100 (240) 
Länsstvrclser 13 (47) 87 (313) 100 (360) 
y rkcsi nspektionsnämnder 9 (18) 91 (179) 100 ( 197) 
Lantbruksnämnder 9 (19) 91 (187) 100 (206) 
AMU-myndigheter 8 (15) 92 (176) 100 (191) 
Utvecklingsfonder 8 (17) 92 (207) 100 (224) 
Skogsvårdsstyrelser 4 (7) 96 (160) 100 ( 167) 
Länsvägnämndcr 3 (4) 97 (149) 100 (153) 
Fiskenämndcr I (I) 99 (108) 100 (109) 

Samtliga 15 (432) 85 (2380) 100 (2 812) 
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Prop. 1988/89: 100 
Bil. 15 

Tabell 4. Kiinsfi;irdelning i regionala m)'ndigheters styrelser (exkl. yrkesinspektionen). Ordinarie ledamöter 
exkl. personalföreträdare per län. 

Uin Ordförande Ledamöter 

Kvinnor Män Kvinnor Män 
(antal) (antal) % (antal) % (antal) 

Stockholm (2) (Il) 26 (31) 74 (88) 
(iöteborg o Rohus (2) ( 13) 22 (29) 78 (100) 
Kopparberg (6) (7) 22 (24) 78 (85) 
!<;ronobcrg (5) (8) 20 (22) 80 (87) 
On:bro (7) (6) 20 (22) 80 (86) 
Kristianstad (0) ( 13) 17 (18) 83 (90) 
Halland (I) (12) 17 ( 18) 83 (89) 
Uppsala (I) (13) 16 (18) 84 (96) 
Södc-rmanland (I) (12) 16 (17) 84 (92) 
Skaraborg (I) (12) 16 (17) 84 (92) 
Västernorrland (0) (13) 16 ( 17) 84 (92) 
Värmland (I) (10) 15 (15) 85 (82) 
Viistmanland (I) ( 12) 15 (16) 85 (92) 
V iistcrbottcn (0) (14) 15 (18) 85 (100) 
Norrbotten (I) (7) 15 (I I) 85 (60) 
Gotland (I) (I I) 14 (14) 86 (88) 
Blekinge (6) (7) 14 ( 15) 86 (94) 
Gävleborg (0) ( 13) 14 (15) 86 (94) 
Jämtland (2) (I I) 14 (15) 86 (94) 
Östc-rgötland (I) (13) Ll (15) 87 ( 103) 
Kalmar (I) (12) Il (12) 89 (97) 
Malmöhus (I) ( Ll) 10 (16) 90 (103) 
~,ön köping (0) ( 13) 9 (10) 91 (99) 
Alvshorg (0) ( 13) 8 (9) 92 (98) 

Samtliga (41) IJ% (269) 87% 16 (414) 84 (2 201) 

Tabell 5. Könsfördelning bland ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare i regionala myndigheters styret-
ser. 

Ledamoten Kvinnor Män Samtliga 
nominerad av 

% (antal) % (antal) (Yl) (antal) 

LO 9 ( 16) 91 (155) 100 ( 171) 
TCO 21 (19) 79 (70) 100 (89) 
SACO/SR 18 (12) 82 (53) 100 (65) 
S:\f 2 (2) 98 (129) 100 (131) 
'Pk 0 (0) 100 (6) 100 (6) 

14 (82) 86 (521) 100 (603) 
c 18 (35) 82 ( 163) 100 (198) 
fp 21 (27) 79 (100) 100 (127) 
m 14 (33) 86 (201) 100 (2]4) 
övrig 15 (33) 85 ( 183) 100 (216) 
Ej nominc-radc 18 ( 173) 82 (799) 100 (972) 

Samfliga 15 (432) 85 (2380) 100 (2812) 
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29 Civildepartementet 
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31 B. Statlig rationalisering och revision, statistik m. m. 
31 Statskontoret 
34 Anskaffning av ADB-utrustning 
39 Riksrevisionsverket 
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45 Viss rationaliserings- och utvecklingsvcrksamhet 
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m.m. 
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49 761000 
29 300000 
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360494000 
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786300000 
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15083000 
1000000 

321 513000 
1000 

749000 
615000 
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40778000 
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40600000 
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1000 
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1000 
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1 125000 

305000000 
400000 

1000 
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6200000 

2 784000000 
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Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 15 
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Bilaga 16 till budgetpropositionen 1989 

Miljö- och energidepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) 

Översikt 

Till miljö- och energidepartementet hör frågor om: 
- miljövård, innefattande miljöskydd, naturvård, miljövårdsforskning 

och avfallshantering, 
- kemikaliekontroll, 
- vattenlagen och lagen om vattenförbund, 
- strålskydd. 
- energiförsörjning, 
- energianvändning, 
- energiforskning, 
- kommunal energiplanering, 
- säkerhet inom kärnenergi- och elenergiområdena samt 
- beredskap inom energiområdet. 

Miljöpolitiken 

Riktlinjerna för miljöpolitiken har lagts fast genom riksdagens beslut 
våren 1988 med anledning av regeringens proposition om miljöpolitiken 
inför 1990-talet (prop. 1987 /88: 85, JoU 23, rskr. 373). 

Miljöpolitiken syftar till att förebygga miljöstörningar och där sådana 
uppkommer begränsa dem samt att återställa skadad miljö. Varje sam
hällssektor har ansvaret för att förhindra att nya miljöproblem uppstår och 
för att lösa de problem som redan föreligger. 

Ett aktivt miljöarbete har en avgörande betydelse för vår välfärd, ekono
mi och sysselsättning. Miljöfrågorna har därför en självklar ställning inom 
välfärdspolitiken. Rätten till en god livsmiljö måste garanteras även kom
mande generationer. 

Miljöproblemen kan inte bemästras enbart med nationella åtgärder. 
Många miljöproblem måste lösas genom internationellt samarbete. Det 
gäller bl. a. försurningens effekter, nedsmutsningen av haven, nedbrytning
en av det skyddande ozonskiktet samt risken för klimatförändringar. 

Miljön har under årens lopp utsatts för allvarliga skador. Den snabba 
tekniska och ekonomiska utvecklingen för ofta med sig att negativa miljö
effekter upptäcks i efterhand. Omfattande resurser har avsatts för ett 
förbättrat miljöskydd samt för skydd och vård av värdefull natur. Många 
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av de insatser som har gjorts har varit framgångsrika. Miljöpolitiken måste 
emellertid vidareutvecklas och i ökad utsträckning vara av förebyggande 
karaktär. Åtgärder i efterhand blir i regel svårare och dyrare. 

Med hänsyn till behovet av insatser inom miljöområdet har det, trots 
kraven på återhållsamhet på statsbudgeten, varit möjligt att genom om
prioriteringar, bl. a. neddragningar av livsmedelssubventionerna, skapa 
utrymme för ytterligare insatser för miljöåtgärder. 

Våra urskogar är en naturresurs som är viktig att skydda. För detta 
ändamål föreslås en resursförstärkning med 60 milj. kr. 

För den förändrade miljöskyddsorganisationcn som enligt riksdagens 
miljöpolitiska beslut våren 1988 skall träda i kraft den 1 juli 1989 föreslås 
nu en rcsursförstärkningförnaturvårdsverket med 7,5 milj. kr. för ytterligare 
tjänster. Koncessionsnämnden för miljöskydd föreslås få resursförstärkning 
motsvarande en ny avdelning. Vidare förstärks länsstyrelsernas miljö
skyddsorganisation samt resurserna för allmän naturvård med 35,8 resp. 2 
milj. kr. under civildepartementets huvudtitel. I syfte att effektivisera mil
jöskyddet i anslutning till att förändringarna av miljövårdsorganisationen 
genomförs, kommer naturvårdsverkct vidare att tillföras 5 milj. kr. för nästa 
budgetår. 

Naturvårdsverket föreslås få 5.6 milj. kr. för det nya informationssyste
met för miljödata avseende kalkning, rccipientkontroll och utsläppskon

troll (KRUT). För förbättrad information om CFC-föreningar, s. k. freo
ner. föreslås en resursförstärkning. 

Kemikalieinspektionens resurser ökar med 8,4 milj. kr. Inspektionens 
pågående arbete med att minska användningen av bekämpningsmedel 
inom jordbruket kommer att intensifieras. För ändamålet föreslås ytterli
gare 7 milj. kr. 

Åtgärderna mot havsföroreningar förstärks med 1,5 milj. kr. och insat
serna mot luftföroreningar och försurning med 2 milj. kr. 

Särskilda medel, sammanlagt 162.5 milj. kr., för att stimulera installa
tion av avgasrening på nya lastbilar och bussar samt personbilar i trafik 
föreslås under kommunikationsdepartementcts huvudtitel. 

Miljö- och energidepartementet föreslås få en viss förstärkning. Depar
tementet har vidare, liksom statens naturvårdsvcrk. kemikalieinspek
tionen. koncessionsnämnden för miljöskydd och statens strålskyddsinsti
tut, undantagits från huvudförslaget. 

För Sveriges deltagande i det internationella miljösamarbetet föreslås 
ytterligare resurser. 

Energipolitiken 

Riktlinjerna för energipolitiken innebär att samhällets och industrins be
hov av en billig och säker cnergiförsörjning skall tryggas genom ett energi
system som i största möjliga utsträckning är grundat på varaktiga. helst 
förnybara och inhemska, energikällor. En effektiv energianvändning och 
en intensifierad energihushållning skall främjas. Stränga krav skall ställas 
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på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och utveckling av all 
energiteknik. Kärnkraften skall användas under en övergångsperiod. Se
nast år 20 I 0 skall den sista reaktorn tas ur drift. 

En handlingsplan för kärnkraftsavvccklingens inledning beslutades av 
riksdagen våren 1988 (prop. 1987 /88:90, NU 40, rskr. 375). Beslutet 
innebär att en första reaktor skall tas ur drift år 1995 och en andra år 1996 
- en i Ringhalsvcrket och en i Barsebäcksvcrket. Regeringen kommer år 
1990 att förelägga riksdagen förslag om vilka två reaktorer i dessa verk 
som skall tas ur drift åren 1995 resp. 1996. 

Ett program för clhushållning och en rad åtgärder för tillförselplanering 
skall genomföras i enlighet med riksdagens beslut. 

Som underlag för den planerade propositionen år 1990 kommer ett antal 
utredningar att genomföras. Bl. a. kommer en särskild utredare att tillkallas 
med uppdrag att undersöka hur konkurrensförhållandena förden clintensiva 
industrin påverkas av stora elprishöjningar samt redovisa eventuella behov 

av åtgärder för att behålla rimliga internationella konkurrensvillkor för 
denna industri samtidigt som kärnkraftsavvecklingen genomförs. Rege
ringen har lämnat ett gemensamt uppdrag till statens naturvårdsvcrk och 
statens energiverk att klarlägga hur ett miljövänligt energisystem kan utfor
mas. 

Statens energiverk får som en följd av riksdagens beslut om en ny 
kontrollordning för elektrisk materiel m. m. delvis nya och förändrade 
arbetsuppgifter (prop. 1987 /88:82, NU 30, rskr. 219). Verksamheten fi
nansieras i denna del genom att avgifter tas ut för registrering av elektrisk 
materiel. 

Mot bakgrund av 1987 års försvarspolitiska beslut om bl. a. omstruktu
rering av de statliga oljelagren (prop. 1986/87:95 bil. 12. FöU 11, rskr. 
310) föreslås nu en ändrad organisation för beredskapslagringen av olja, 
m. m. Enligt förslaget köper staten aktierna i oljebranschens bolag för 
beredskapslagring. Överstyrelsens för civil beredskap ansvar för de statliga 

oljclagringsanläggningarna förs vidare över till statens energiverk. 
För övriga delar av statens energiverk och för statens elektriska inspek

tion, vilka ingår i en försöksverksamhet med treåriga budgetramar, tilläm
pas huvudförslaget. som innebär en real anslagsminskning under treårspe
rioden. 

För statens kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd har 
gjorts undantag från huvudförslaget. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringarna totalt inom miljö- och energidepartementets verk
samhetsområde i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 
framgår av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte 
tagits med. Beloppen anges i milj. kr. 
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Anvisat 
1988/89 

A. Miljö- och energi-
departementet m. m. 29.8 

B. Miljö 799.0* 
c. Energi I 103.0* 

Totalt för miljö- och 
energidepartementet 1931,8** 

* Varav 150 milj. kr. som engångsanslag. 
**Varav 300 milj. kr. som engångsanslag. 

Förslag Förändring 
1989/90 

42,2 + 12.4 
763,2 -35.8 

I 124,7 +21,7 

1930,1 - 1,7 

Det bör observeras att lönekostnadsökningarna för 1988 års statliga 
avtal sammanlagt kom att överstiga den av regeringen fastställda utgiftsra

men med I%. Av denna anledning reducerades samtliga lönekostnader 
med motsvarande belopp i samband med att regleringsbreven utfärdas. En 
översiktlig redovisning för tillämpningen av utgiftsramen återfinns under 
rubriken Särskilda frågor i finansplanen. Under resp. berört anslag anges 
hur mycket som inte disponeras. 

Det bör vidare observeras att för flera av miljö- och energidepartemen
tets myndigheter redovisas utgifterna under s. k. I 000-kronorsanslag och 
finansieras med avgifter. Utgifterna för nästa budgetår är därför för 
miljöområdet 70 milj. kr. högre än vad som framgår av tabellen ovan. För 
energiområdet är motsvarande kostnad 123.2 milj. kr. högre. De totala 
utgifterna under miljö- och energidepartementets huvudtitel för nästa 
budgetår uppgår enligt budgetförslaget till 2 124 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med 333.8 milj.kr. när engångsanslag som anvisats under inneva
rande budgetår räknats bort. 

Utgiftsförändringarna i den löpande verksamheten inom miljö- och 
energidepartementets verksamhetsområde. dvs. inkl. avgiftsfinansierade 
utgifter och exkl. engångsanslagen om 300 milj. kr. för budgetåret 1988/89, 
framgår av följande tabell. Beloppen anges i milj. kr. 

1988/89 Förslag Förändring 
1989/90 

A. Miljö- och encrgidcparte-
mcntct m.m. 29.8 42.2 + 12.4 

B. Miljö 707.3 833.2 + 125.9 
c. Energi I 053.2 1248.6 + 195.4 

1790,3 2124,0 +333,7 

För statens vattenfallsverk föreslås en investeringsram för åren 1989-
1991 om 12650 milj.kr. För år 1989 beräknas ramen bli 5260milj.kr. 
Dessa kostnader redovisas inte över statsbudgeten. 
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Miljö- och energidepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Dahl 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 
INLEDNING 

1 Miljöpolitiken 

Mål och inriktning 

Miljöpolitiken syftar till att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö 
nu och i framtiden. Miljöpolitiken syftar vidare till att förebygga miljöstör
ningar och där sådana uppkommer begrä·.1sa dem samt återställa skadad 
miljö. 

Riksdagens beslut våren 1988 med anledning av regeringens proposition 
Miljöpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987 /88: 85, JoU 23, rskr. 373) bil
dar utgångspunkt för det fortsatta miljöarbetet. Hänsynen till miljö och 
natur måste prägla utvecklingen på alla samhällsområden. Ett grundläg
gande krav på verksamheter med miljöeffekter måste vara att de anpassas 
till vad människan och naturen tål. 

Kostnaderna för att minska miljöskadorna och åtgärda redan uppkomna 
skador skall bäras av den som orsakar eller har orsakat skadorna. Den som 
bedriver miljöfarlig verksamhet skall svara för kostnaderna för sådana 
miljöskyddsåtgärder som föreskrivs av miljöskyddsmyndigheterna (Pollu
tcr Pays Principlc, PPP). 

Miljösituationen 

Miljöförstöringen innebär ett allvarligt hot mot vår överlevnad. Ansvaret 
för miljön och hushållningen med naturresurserna är inte bara en nationell 
angelägenhet. De tilltagande problemen kräver allt oftare lösningar genom 
internationell samverkan, i flera fall på global nivå. 

Den fortsatta skövlingen av de tropiska regnskogarna, ökenutbredning
en, ozonskiktets nedbrytning och ökande halter av klimatpåverkande gaser 
i lufthavet är exempel på miljöproblem med globala konsekvenser. Risken 
för en snabb klimatförändring, bl. a. till följd av ett ökat utnyttjande av 
fossila bränslen, liksom förändringar i stratosfärens ozonskikt har blivit 
centrala frågor i det mellanstatliga miljösamarbetet. 

I vår närmaste omgivning visar de svåra störningarna på ekosystemen i 
Nordsjön och Östersjön på det stora allvaret i miljösituationen. Källorna 
till miljöföroreningarna finns att söka på många håll. Ett flertal länder i 
Europa bidrar till försurningen av mark, vegetation och vatten. I Sverige 
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har försurningen gått särskilt långt i de södra delarna av landet. vilket har 
medfört att kraftfulla åtgärder har måst sättas in. Fram till dess att utsläp
pen radikalt minskas i stora delar av Europa kommer våra åtgärder i 
Sverige att närmast ha karaktären av uppehållande försvar. 

Jag kommer strax att redovisa genomförda och pågående verksamheter 
som syftar till att åtgärda miljöproblemen. 

Internationellt miljösamarbete 

Problem av de slag som jag här har redovisat måste åtgärdas inom alla 
berörda länder. Ofta krävs också ett nära internationellt samarbete för att 
nå resultat. Det internationella miljöpolitiska samarbetet har därför en 
mycket hög prioritet. Sveriges uppgift är att vara pådrivande i detta arbete. 
Vår ambition är att genom Sveriges agerande i FN och dess fackorgan samt 
i andra internationella organisationer, bl. a. OECD, få till stånd instru
ment och överenskommelser för att bemästra globala och regionala 
miljöproblem. 

Det svenska initiativet till bildandet av ett internationellt institut för 
miljövänlig teknik är ett led i en sådan strävan. Institutets huvuduppgift är 
att stimulera utveckling och spridning av ny teknik som bidrar till att lösa 
eller minska skilda miljöproblem. Därigenom främjas en miljöanpassad 
och varaktigt hållbar utveckling. 

Sverige hör till de länder som har tagit initiativ till den andra FN
konferens om miljön planeras äga rum år 1992. Sverige arbetar för 
att genomföra de rekommendationer som världskommissionen för miljö 
och utveckling, den s. k. Brundtlandkommissionen, har föreslagit. 

Internationella överenskommelser om begränsning av långväga gräns
överskridande luftföroreningar har nu trätt i kraft. Det innebär att 21 
länder har åtagit sig att senast år 1993 minska utsläppen av svaveldioxid 
med minst 30% baserat på 1980 års utsläpp. 

När det gäller utsläpp av kväveoxider har nyligen det s. k. kväveproto
kollet undertecknats. Härigenom har 25 länder förbundit sig att senast år 
1994 se till att utsläppen inte överstiger 1987 års nivå. Dessutom har 12 
av dessa stater, däribland Sverige, förbundit sig att minska utsläppen av 
kväveoxider med 30% till år 1998 jämfört med förhållandena under 1980-
talets första hälft. 

Detta är emellertid inte tillräckligt. Sverige driver därför på arbetet i 
olika internationella organ för att åstadkomma ytterligare utsläppsminsk
ningar i Europa. Det är angeläget att utforma långsiktiga strategier för att 
minska utsläppen av svavel, kväve, kolväten och andra luftföroreningar 
ned till en nivå som svarar mot vad människan och naturen tål. En fortsatt 
forsknings- och utredningsverksamhet om s. k. kritiska belastningsgränser 
är därför betydelsefull. På nordiskt initiativ har tillsatts en särskild arbets
grupp inom luftföroreningskonventionen för att utveckla dessa frågor. 

När det gäller t. ex. koldioxidutsläppen har en internationell s. k. på
drivargrupp bildats. I gruppen deltar bl. a. Sverige, USA, Sovjetunionen, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna och Belgien. 

1985 års konvention till skydd av ozonlagret har trätt i kraft liksom det 
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till konventionen knutna s. k. Montrealprotokollet om utsläppsbegräns
ningar av klorfluorkarboner, CFC (s. k: freoner). Frän svensk sida kommer 
det fortsatta arbetet att koncentreras till att genom en revidering av proto
kollet åstadkomma en snabbare avveckling av produktion och användning 
av CFC. Detta har redan beslutats för Sveriges egen del. 

Inriktningen av arbetet med att skydda den marina miljön i Nordsjön 
och Östersjön har lagts fast inom ramen för Paris- och Helsingforskonven
tionerna. I november 1987 undertecknades en ministerdeklaration om 
Nordsjöns miljö av samtliga strandstater. Enligt deklarationen bör bl. a. 
utsläppen av stabila organiska ämnen, giftiga metaller samt närsalter mins
kas med hälften mellan åren 1985 och 1995. I februari i är undertecknade 
miljöministrarna i Östersjöns samtliga strandstater en likartad deklara
tion. Insatser för att fullfölja ministerdeklarationerna kommer att prägla 
arbetet inom ramen för Paris- och Helsingforskonventionerna. 

Mot bakgrund av det allvarliga läget för den marina miljön arrangerades 
i augusti i år på initiativ av statsministern ett internationellt symposium 
om havsmiljöfrågor. Symposiets syfte var att diskutera strategiska frågor 
såsom inriktning och omfattning av forskning, övervakning och åtgärder 
mot ·marina föroreningar. För svenskt vidkommande har. som jag strax 
skall återkomma till, en proposition rörande dessa frågor förelagts riksda
gen. 

Samarbetet med EG är en omfattande del av det internationella miljö
samarbetet. Samarbete pågår på områden av gemensamt intresse, såsom 
mark- och vattenvård, kemikalieanvändning och klimatförändringar. 

Det nordiska miljösamarbetet har gått in i ett intensivt skede. Nordiska 
Rådet har nyligen vid en extra session godtagit de nordiska miljöministrar
nas förslag till ett nordiskt samarbetsprogram på miljöområdet liksom ett 
program om åtgärder mot havsföroreningar. Programmen bör ses som en 
viktig plattform för fortsatta strävanden att förbättra miljön i vår del av 

världen. 

Miljöarbetet i Sverige 

Genom ett mångårigt omfattande reformarbete har lagts en stabil grund på 
miljöpolitikens område. Med hjälp av den organisation som har byggts 
upp och den lagstiftning som har införts på miljöområdet har under årens 
lopp åtskilliga naturområden kunnat skyddas och industriella utsläpp av 

förorenande ämnen radikalt kunnat minskas. Det intensiva miljöarbetet 
har således på många olika områden gett goda resultat. 

Våra insatser hittills ger oss dock ingen anledning att slå oss till ro. Det 
faktum att ekosystemens motståndskraft mot olika föroreningar i många 
fall är på väg att minska och att nya hot mot miljön av och till uppträder, 
gör att miljöpolitiken måste vidareutvecklas om människors rätt till en god 
miljö skall kunna tryggas. 

Vårens miljöpolitiska proposition och riksdagens beslut med anledning 
av denna utgör en grund för det fortsatta miljöarbetet i Sverige. Detta 
arbete inriktas på att alla sektorer skall ta hänsyn till miljön i sin verksam-
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het. För att nå de uppsatta målen för miljöpolitiken krävs en väl avvägd 
kombination av akuta och mera långsiktiga, strukturella insatser. 

För vissa regioner behövs målinriktade, samlade åtgärdspaket. Särskilda 
delegationer har tillkallats i syfte att utarbeta handlingsplaner för att 
åtgärda miljöproblem på Hisingen och i Göteborg samt när det gäller 
Dalälven. Även i andra utsatta regioner, t.ex. västra Skåne och Sundsvall
Timråområdet, kommer särskilda åtgärder att sättas in. 

Regeringen har uppdragit åt samtliga länsstyrelser att senast den 1 maj 
1989 till statens naturvårdsverk redovisa regionala miljöanalyser. Na
turvårdsverket skall ställa samman och utvärdera dessa analyser och se
nast den 15 september 1989 redovisa resultatet till regeringen. 

Naturvården har en central roll i miljöarbetet. Omedelbara och kraftful
la insatser krävs bl. a. för skydd och bevarande av urskogar med högsta 
naturvärde. För detta ändamål föreslår jag att resurserna förstärks med 60 
milj. kr. För hotade växt- och djurarter liksom för odlingslandskapet krävs 
fortsatta skyddsinsatser. En särskild utredare (ME 1988:04) har tillkallats 
för att se över naturvårdslagen ( 1964:822). 

En kraftig förstärkning av resurserna föreslås vid de statliga myndighe
ter som ingår i miljövårdsorganisationen, dvs. naturvårdsverket, konces
sionsnämnden för miljöskydd, kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. 
Även vid miljö- och energidepartementet förstärks resurserna. En omfat
tande satsning på miljöområdet sker också i många av landets kommuner 
och landsting. 

En avgörande faktor för fortsatt framgångsrika insatser är en effektiv 
miljövårdsorganisation och lagstiftning. De förändringar i miljövårdsorga
nisationen som aviserades i den miljöpolitiska propositionen genomförs 
nu. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett naturvårdsverkcts an
passning till verkets utvecklade roll i miljöarbetet. Naturvårdsverket har 
samtidigt arbetat fram ett eget förslag till intern organisation. Jag avser att 
återkomma till regeringen med redovisning av mitt ställningstagande till 
dessa förslag. 

En översyn av miljölagstiftningen förbereds inom regeringskansliet. Av
sikten är att få till stånd en bättre samordning mellan de olika miljölagar
na, bl. a. när det gäller de straffrättsliga reglerna. 

Regeringen får redan från den I januari 1989 förklara ett område vilket 
är utsatt för miljöfarlig verksamhet och från allmän synpunkt är särskilt 
angeläget att skydda, som miljöskyddsområde. 

Den l juli 1989 skärps miljölagstiftningen i övrigt till följd av de beslut 
som riksdagen har fattat med anledning av den miljöpolitiska propositio
nen. Miljöhänsynen kommer därmed att väga tyngre vid tillämpningen av 
miljöskyddslagen. Nya miljökrav skall i ökad omfattning beaktas vid 
omprövning av miljövillkor. Villkoren i ett tillståndsbeslut som gäller en 
miljöfarlig verksamhet kan ändras om införandet av en ny kontroll- och 
mätteknik kan ge bättre tillsynsmöjligheter. 1 miljöpropositionen har bl. a. 
framhållits möjligheten att pröva nationella, regionala och branschvisa 
tillsynskampanjer. 

Mot bakgrund av den allvarliga utvecklingen i våra havsområden har 
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naturvårdsverkct fått regeringens uppdrag att utarbeta förslag till en ny 
åtgärdsplan mot havsföroreningar. Åtgärdsplanen skall bl. a. innehålla en 
avvecklingsplan för utsläpp av klorerade organiska ämnen från skogsindu

strin. 
Riksdagen har nyligen antagit regeringens propos1t1on (prop. 

1988/89: 10, JoU 6, rskr. 58) om särskilda åtgärder med anledning av 
algblomning och säldöd. Därmed har särskilda resursförstärkningar till
förts marin forskning och övervakning samt internationellt arbete. 

På luftvårdens område har naturvårdsverkct fått regeringens uppdrag 
att utarbeta ett nytt handlingsprogram mot luftföroreningar och försur
ning. Det nya programmet bör mynna ut i förslag till strategier för begräns
ning av utsläppen av bl. a. svavelföreningar, kvävcföreningar, kolväten 

och koldioxider. 
1 anslutning till behandlingen av ett antal överklagade miljöskydds

ärendcn har regeringen nyligen i en särskild programförklaring angett att 
arbetet med att åtgärda utsläpp av lösningsmcdel måste prioriteras på alla 
nivåer. 

En parlamentariskt sammansatt kommitte (ME 1988:03) arbetar med 
att analysera förutsättningarna för att i ökad omfattning använda ekono
miska styrmedel i miljöpolitiken och lämna förslag till hur sådana styrme
del kan utformas. Avsikten är att miljöskatter skall införas redan år 1989 
på klororganiska föreningar och svavel. Förslag om miljöskatt på andra 
ämnen, bl. a. på koldioxid, skall lämnas under mandatperioden. 

Kemikalieinspektionen arbetar bl. a. med att effektivisera kemikalie
kontrollen och med att i ett första steg fullfölja det s. k. halveringspro
grammet för användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. 
Regeringen har härutöver gett naturvårdsverket, lantbruksstyrelsen, kemi

kalieinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen i uppdrag att lämna förslag 
till åtgärder för att ytterligare minska riskerna med användningen av 
bekämpningsmedel. I detta uppdrag ingår även att förbereda åtgärder för 
att begränsa användningen av bekämpningsmedel inom bl. a. träindustrin. 

Inom regeringskansliet bereds ett förslag från kemikalieinspektionen om 
förhandsanmälan och granskning av nya kemiska ämnen. Inspektionen 
har vidare fått regeringens uppdrag att genomföra en kartläggning av 
produkter som innehåller klorblekt pappersmassa. 

På avfallshanteringens område bereds i miljö- och energidepartementet 
naturvårdsverkets utredning Avfallet och miljön samt de synpunkter och 
förslag som kommit fram i remissbehandlingen. Särskild uppmärksamhet 
ägnas åt problemen med det miljöfarliga avfallet. Verket har nyligen fått 
regeringens uppdrag att också utreda miljöproblem vid hanteringen av 
slam från kommunala reningsverk, särskilt vad avser slammets innehåll av 
organiska miljögifter. 

Energiförsörjningen är också från miljöpolitiska utgångspunkter av cen
tral betydelse. Kärnkraften skall avvecklas på sätt som riksdagen fattat 
beslut om. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid 
användning och utveckling av all energiteknik. Statens energiverk och 
statens naturvårdsverk har fått regeringens uppdrag att klarlägga hur en 
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miljöanpassad framtida energiförsörjning kan utformas. Jag återkommer 
strax med en utförlig redovisning av de energipolitiska frågorna. 

Miljöarbetet inom regeringskansliet 

Hänsynen till miljön måste som jag nyss har framhållit prägla utvecklingen 
på alla samhällsområden. Inom regeringskansliet har miljö- och energide
partementet en pådrivande och samordnande funktion på miljöpolitikens 
område. Eftersom integreringen av miljöhänsynen i alla sektorer och verk
samheter är grundläggande för ett framgångsrikt miljöarbete, ger jag nu 
även en kort redovisning av vissa arbetsuppgifter och aktuella frågor med 
miljöpolitiskt innehåll vilka behandlas inom övriga delar av regeringskans
liet. Dessa frågor tas upp mer utförligt i respektive departements bilaga till 
budgetpropositionen. 

Justitiedepartemrntet. Ett översynsarbete har påbörjats vad gäller lag
stiftningen på miljöområdet och brottsbalkens regler om miljöbrott. Syftet 
är bl. a. att få en bättre samordning mellan olika lagar. 

Utrikl'.wil:'partementl'l. Departementet har en central roll i det omfattan
de internationella miljösamarbetet. En särskild miljöambassadör biträder 
miljö- och energidepartementet i detta arbete. 

För biståndspolitiken gäller numera att en framsynt hushållning med 
naturresurserna och omsorgen om miljön i mottagarländerna ingår som ett 
nytt mål. 

Försvarsdepartm1entet. I fråga om beredskap mot större olyckor som 
kan ge upphov till allvarliga miljöeffekter har försvarsdepartementet en 
samordningsfunktion. 

Socialdepartementet har huvudansvaret för bl. a. frågor av betydelse för 
folkhälsan. Viktiga samband föreligger mellan olika miljöfaktorer och 
besvär som de kan ge upphov till för enskilda människor. Jag har fått veta 
att allergiutredningen (S 1986:02) i sitt slutbetänkande kommer att redovisa 
och analysera olika slag av sådana samband. 

I samband med utvecklings- och förnyelsearbetet inom barnomsorgen 
har särskilda medel avsatts för miljöfostran i barnomsorgen. 

Kommunikationsdepartmzentet. Inom departementet fullföljs nu de be
slut som har fattats med anledning av den trafikpolitiska propositionen 
(prop. 1987 /88: 50, TU 13, 15-24, 27). Genom dessa beslut har de första 
stegen tagits i det målmedvetna arbetet med att ställa om den svenska 
trafikpolitiken i en mer miljövänlig riktning. 

Alla trafikverk har fått i uppdrag att i samråd med naturvårdsverket 
analysera resp. trafikslags miljöeffekter och ge förslag till åtgärder för att 
begränsa störningarna. Regeringen har vidare nyligen, i syfte att få bättre 
förutsättningar för en samordning av investeringsverksamheten, gett tra
fikverken i uppdrag att utarbeta en långsiktig investeringsplan för resp. 
trafikslag. Transportrådet och statens naturvårdsverk skall därvid tillhan
dahålla nödvändigt plancringsunderlag. 

En särskild utredning, storstadstrafikkommittcn (K 1988:0 I), har till
satts för att lämna förslag till åtgärder för att komma till rätta med 
storstadsområdenas trafik- och miljöproblem. Kommitten har nyligen 
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överlämnat ett delbetänkande (SOU I 988:62) Storstadstrafik 1 - tillfäl
ligt förbud mot biltrafik vid svåra luftföroreningar. 

Finansdepartementet. Departementets långsiktscnhct utreder förutsätt
ningarna att integrera miljöaspekter i arbetet med kommande långtidsut
redning. 

Forskningen har, som framgår av min redovisning, en stor betydelse i 
det samlade miljöarbetet. 1987 års forskningspolitiska proposition 
kommer att följas upp av en ny proposition våren 1990. 

Utbildning.~departementet. I departementet sker ett målmedvetet arbete 
med att föra in miljöfrågorna i alla delar av det svenska utbildningssystc
met. En arbetsgrupp inom regeringskansliet arbetar med dessa frågor. 
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt gymnasieskolan och vissa för miljö
området strategiska högskoleutbildningar inom sektorerna för teknisk 
samt administrativ, ekonomisk och social utbildning. 

Jordbruksdepartementet. De beslut som fattats med anledning av propo
sitionen om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket m. m. (prop. 
1987/88:128, JoU 24, rskr. 374) fullföljs. En parlamentarisk arbetsgrupp 
har nyligen tillkallats med huvudsaklig uppgift att utforma förslag till en 
ny livsmedelspolitik. Bl. a. skall miljömålet i livsmedclspolitiken precise
ras och nya medel utvecklas för att nå detta och andra mål. Kväveläckaget. 
effekterna på naturmiljön av kemiska bekämpningsmedel och det moder
na jord- och skogsbrukets inverkan på det traditionella odlingslandskapet 
samt fauna och flora är viktiga miljöfrågor i detta sammanhang. 

Arbetsmarknadsdepartementet. Det finns ett samband mellan den inre 
och den yttre miljön, framför allt när det gäller kemikaliehanteringen. En 
framgångsrik kamp för bättre arbetsmiljö i det avseendet ger därför förut
sättningar för en förbättring av den yttre miljön. Den nyligen tillsatta 
arbetsmiljökommissionen (A 1988:03) kan av dessa skäl förväntas få bety
delse för miljövårdsarbetet scm helhet. 

Även regionalpolitiken har viktiga beröringspunkter med miljöpoliti
ken. 1987 års regionalpolitiska kommittc (I 1987:02) har bl. a. i uppdrag 
att precisera miljömålet i regionalpolitiken. 

Hostad1·departementet. Arbetet med att åstadkomma en god hushållning 
med mark- och vattenresurserna fullföljs genom tillämpningen av naturre
surslagen (NRL) i kommunernas fysiska planering och vid prövningen av 
mål och ärenden enligt de lagar som har anknutits till NRL. Vid plan- och 
bostadsvcrket och länsstyrelserna pågår arbete som syftar till att förbättra 
hushållningen med mark och vatten. Bland pågående projektarbete av 
större betydelse kan nämnas frågan om bättre datorstöd för miljöfrågor i 
samhällsplaneringen samt den markanvändningsplanering som bedrivs i 
de fjällnära skogsområdcna. 

Departementet har initierat en framtidsstudie med bedömningar av 
kulturlandskapets utveckling under en 20-årspcriod. Studien rcmissbe
handlas för närvarande. 

En arbetsgrupp har bildats som studerar frågor som hänger samman 
meds. k. sjuka hus. 

Industridepartementet. Statens industriverk kommer att få i uppdrag att 
utreda konsekvenserna för industriföretag och branscher av miljövårdsar-
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betet. Styrelsen för teknisk utveckling kommer att få ett motsvarande 
uppdrag när det gäller förutsättningarna i form av tekniskt kunnande och 
FoU. 

Cirildi!partl!ml!nlet. Länsstyrelserna har en viktig roll i det samlade 
miljöpolitiska arbetet. Civilministern har tidigare denna dag föreslagit 
kraftiga resursförstärkningar för arbetet vid miljövårdsenheterna. 

I regeringskansliet ansvarar departementet bl. a. för vissa folkrörelsefrå
gor. Folkrörelserna och andra ideella organisationer har verksamt bidragit 
till att miljövårdens positioner har kunnat flyttas fram. Jag vill i detta 
sammanhang särskilt framhålla ungdomens miljöengagemang inom ramen 
för den verksamhet som bl. a. miljö- och naturvårdsorganisationerna samt 
de politiska och religiösa ungdomsorganisationerna bedriver. 

Ett ökat miljömedvetande får genom den enskildes val av livsstil och 
konsumtionsval stor betydelse i arbetet för en bättre miljö. En särskild 
utredare (Fi 1988:06) har nyligen i betänkandet (SOU 1988:61) Miljö
märkning av produkter lämnat förslag till införande av ett miljöinriktat 
konsumentskydd i form avs. k. positiv miljödeklaration på vissa varor. 

Det fortsatta miljöarbetet 

Jag kommer i det följande att föreslå att sammanlagt ca 763 milj. kr. anvisas 
över statsbudgeten för miljöarbetet inom miljö- och energidepartementets 
verksamhetsområde. Härtill kommer vissa avgiftsfinansierade kostnader 
om ca 70 milj. kr. Det innebär en klar markering av den stora vikt som 
miljöfrågorna ges i samhällsarbetet. Jag är samtidigt angelägen om att 
framhålla att statens insatser på miljöområdet kompletteras av det omfat
tande arbete som bedrivs utanför den statliga sektorn. Jag syftar härvid på 
de stora samhällsresurser som avsätts för miljöinsatser inom kommuner 
och landsting, men också på de resurser inom branschorgan och enskilda 
företag som kommer miljön till del. 

Det är min övertygelse att de betydande resurser som nu tillförs 
miljövården, tillsammans med det ökande miljömedvetande som i dag 
präglar folkrörelser och enskilda människor, ger goda förutsättningar för 
ett framgångsrikt miljöarbete. 

Regeringens samlade miljöpolitiska proposition och dess många följd
uppdrag utgör grunden för de ytterligare förstärkningar av resurserna som 
nu föreslås på olika områden. 

Det systematiska arbetet med att kartlägga och analysera miljöproble
men samt föreslå åtgärder för deras lösning skall drivas vidare. Jag har för 
avsikt att föreslå regeringen att i en miljöpolitisk proposition år 1991 göra 
en ny samlad genomgång av tillståndet i miljön och föreslå de långsiktiga 
åtgärder som behövs för att de miljöpolitiska målen skall kunna uppnås. 
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2 Energipolitiken 

Handlingsplanen för kärnkraftsavvecklingens inledning, m. m. 

Kärnkraftsavvecklingen skall genomföras utan att landets elförsörjning 
äventyras och utan att samhällsekonomiska, sociala eller miljöpolitiska 
mål riskeras. Denna målsättning gäller hela avvecklingsperioden. Landets 
behov av en billig och säker elförsörjning skall tryggas genom ett energisy
stem som i största möjliga utsträckning är baserat på varaktiga, helst 
förnybara och inhemska, energikällor. 

Efter folkomröstningen beslöt riksdagen år 1980 (prop. 1979/80: 170, 
NU 70, rskr. 410) att den sista kärn kraftsreaktorn i Sverige skulle stängas 
senast år 2010. För att möjliggöra detta skall 1980- och 1990-talcn utnytt
jas till att utveckla energisystemet så att uthålliga energikällor i framtiden 
kan svara för huvuddelen av energiförsörjningen. 

På grundval av proposition 1987 /88: 90 om energipolitik inför 1990-talct 
beslöt riksdagen i juni 1988 om en handlingsplan för kärnkraftsavveck
lingens inledning (NU 40, rskr. 375). Beslutet innebär bl. a. att en första 
reaktor skall tas ur drift år 1995 och en andra år 1996 - en i Ringhalsver
ket och en i Barsebäcksverket. Regeringen kommer år 1990 att förelägga 
riksdagen förslag om vilka reaktorer i dessa verk som skall tas ur drift åren 
1995 och 1996. 

Ett program för elhushållning och en rad åtgärder för tillförsel skall 
genomföras i enlighet med riksdagens beslut. Vid behov skall ytterligare 
åtgärder vidtas för att åstadkomma nödvändig elhushållning och säkerstäl
la kraftsystemets leveransförmåga. En första avstämning skall göras år 
1990. 

Miljökraven för värme- och elproducerande anläggningar har skärpts i 
och med riksdagens beslut om miljöpolitiken inför 1990-talet (prop. 

1987/88:85, JoU 23, rskr. 373). 
Jag avser att senare denna dag återkomma med förslag om att en särskild 

utredare tillkallas med uppgift att undersöka hur konkurrensförhållandena 
fördenelintensiva industrin påverkas av storaclprishöjningarsamt redovisa 
eventuella behov av åtgärder för att behålla rimliga konkurrensvillkor för 
denna industri samtidigt som kärnkraftsavvecklingengenomförs. Utredaren 
bör även kartlägga behovet av särskilda insatser inom arbetsmarknads-, 
regional- eller industripolitiken i orter och regioner som är särskilt beroende 
av clintensiv industri. 

Inför den kommande kärnkraftsavvecklingen är det av största vikt att 
regeringen fortlöpande kan följa utvecklingen av situationen i elsystemet. 

Regeringen har därför givit statens energiverk i uppdrag att årligen redovi
sa elbelastningens utveckling och tillkomsten av ny elproduktion. 

Statens energiverk har lämnat en första redovisning i en rapport i 
oktober 1988. I rapporten anför verket bl. a. att den pågående effektivise

ringen och utbyggnaden av ny kraft är tillräcklig för att klara efterfrågan av 
el fram till år 1995. Verket rekommenderar dock att det inför avvecklingen 
av två reaktorer åren 1995 och 1996 förbereds en utbyggnad av ny kraft för 
en årsproduktion av minst 10 TWh genom förprojektering. 

t:tfektsituationen i det svenska kraftsystemet har följts med särskilt 
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intresse efter den extremt höga och unika förbrukningstoppen den 12 
januari 1987. 

Vattenkraften var tidigare den dominerande energikällan i kraftsyste
met. Det var då möjligt att tillfälligtvis öka produktionen i vattenkraft så 
mycket att de högsta förbrukningstopparna klarades. Detta förhållande 
har emellertid gradvis ändrats i takt med kärnkraftsutbyggnaden vilken 
har inneburit att vattenkraftens andel har minskat i kraftsystemet. Utbygg
naderna av ny kraft har dock medfört att clproduktionskapaciteten i 
förhållande till elbehovet har blivit så stor att risken för brist på effekt 
under lång tid har förblivit låg. 

Under senare år har effektmarginalerna successivt krympt. Fortfarande 
uppfyller dock kraftsystemet väl de kriterier som kraftföretagen har upp-· 
ställt för leveranssäkerheten under situationer med belastningstoppar. 

Det är en uppgift för kraftföretagen att tillse att kraftsystemets leverans
säkerhet upprätthålls. Jag har inhämtat att kraftföretagen dels arbetar med 
olika åtgärder för att begränsa de högsta topparna elbelastningen. dels 
bygger upp en beredskap för att vid behov kunna ta nya gasturbinanlägg
ningar i drift. Miljö- och energidepartementet kommer inom kort att ha 
överläggningar med kraftföretagen om effektsituationen. 

Ett förslag till lagreglering av återkallelse- och ersättningsfrågorna i 
samband med kärnkraftens avveckling (Ds 1988: 11, Rättsliga frågor i 
samband med kärnkraftens avveckling) har remissbehandlats. Frågan be
reds inom regeringskansliet. 

Det är angeläget att de samhällsekonomiska kostnaderna för kärnkrafts
avvecklingen begränsas och att sysselsättning och välfärd kan upprätthål
las. Regeringen kommer därför att låta utreda de samhällsekonomiska 
kostnaderna för att kärnkraftsavvecklingen skall kunna genomföras på 
samhällsekonomiskt riktiga grunder. 

Det. är vidare angeläget att kompetensen upprätthålls inom det kärntek
niska området såväl vid de olika kärnkraftverken som hos de centrala 
organen på kärnkraftsområdet. Även sysselsättnings- och kompetensfrå
gorna måste få en tillfredsställande behandling under kärnkraftsavveck
lingen. Jag avser att senare denna dag återkomma till regeringen med förslag 
om att en särskild arbetsgrupp tillsätts med representanter för bl. a. säker
hetsmyndigheterna, kärnkraftindustrin, personalorganisationerna och hög
skolan. Gruppen bör få till uppgift att senast år 1990 redovisa hur 
sysselsättnings- och kompetensfrågorna närmare skall följas upp. 

Stora ansträngningar görs för att minska energisystemets negativa inver
kan på miljön. Riksdagen har beslutat (prop. 1984/85: 127, JoU 29, rskr. 
275) att utsläppen av svavel- och kväveoxider skall minskas med 65 resp. 
30% mellan åren 1980 och 1995. 

Riksdagen har också beslutat (prop. 1987 /88: 85, JoU 23, rskr. 373) att 
miljökraven skall skärpas vid förbränning av alla slag av bränslen. 

Från den l januari 1989 har högsta tillåtna svavelhalt i tjock eldningsol
ja sänkts från I% till 0,8 % viktprocent. Samtidigt sänks även högsta 
tillåtna utsläpp av svavelföreningar från fossileldadc anläggningar till mot
svarande nivå, dvs. 0, 19 gram svavel per megajoule tillfört bränsle. För 
nya koleldade förbränningsanläggningar, dvs. sådana som första gången 
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tagits i bruk fr. o. m. den I juli 1988, gäller dock ännu hårdare krav. 
Utsläppen från sådana nya kolanläggningar får fr. o. m. den 1 januari 1989 
inte överstiga 0,05 gram svavel per megajoule bränsle. Frän år 1993 skall 
ocksä svavelutsläppen från andra anläggningar än nya koleldade förbrän
ningsanläggningar begränsas ytterligare. 

Även för utsläpp av kVäveoxider skall tillämpas skärpta miljökrav. För 
nytillkommande anläggningar gäller dessa från den I juli 1988. För nu 
befintliga anläggningar kommer kraven att gälla från år 1995. 

Regeringen har, som jag nyss har nämnt, uppdragit åt statens naturvårds
verk att utarbeta förslag till nytt handlingsprogram mot luftföroreningar 
och försurning. Som en del i uppdraget skall naturvårdsverket utarbeta ett 
förslag till handlingsprogram mot klimatpåverkande luftföroreningar. Re
geringen har vidare uppdragit åt statens naturvårdsverk och statens ener
giverk att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan 
utformas. 

Energiforskning 

Innevarande energiforskningsprogram fullföljs i enlighet med riksdagens 
riktlinjer (prop. 1986/87: 80 bil. 12, NU 33, rskr. 292). Sammantaget har 
I 050 milj. kr. avsatts för en treårsperiod. I maj 1988 tillkallades en utreda
re för att bl. a. lämna förslag om energiforskningsprogrammets framtida 
omfattning, inriktning, samverkan med annan energiforskning m. m. efter 
den 30 juni 1990. Utredaren (ME 1988:02) skall enligt direktiven (Dir. 
1988:29) redovisa arbetet till regeringen i juli 1989. 

Transportforskningsberedningen, styrelsen för teknisk utveckling (STU) 
och statens energiverk har under våren 1988 redovisat inriktningen av 
fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser rörande alternativa drivme
del, motorer och drivsystem samt energirelaterad transportsystemforsk
ning. I en inom miljö- och energidepartementet utarbetad promemoria 

(prop. 1987 /88: 85 bil. 4.10) har redovisats läget beträffande introduk
tionsplanen för alternativa drivmedel. I promemorian anges att insatserna 
i fortsättningen kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med de rikt
linjer som riksdagen har beslutat rörande fortsatt energiforskning. Frågan 
om fortsatta energirelaterade forsknings- och utvecklingsinsatser på trans
portområdet övervägs för närvarande. 

Energisituationen 

Den totala energianvändningen blev 455 TWh för år 1987. Den väntas 
sjunka till 449 TWh under år 1988, för att sedan öka till 460 TWh under år 
1989. Korrigeras statistiken för åren 1987 och 1988 till normala år i 
temperaturhänseende blir den årliga ökningen av den totala energianvänd
ningen drygt 1 % under perioden 1987-1989. 

Statens energiverks bedömning av energianvändningens utveckling un
der är 1988 och prognos för år 1989 framgår av tabell I. 
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Tabell I Energianvändningen, TWh 

Användarkategori 1987 1987 1988 1988 1989 
temp. prel. temp. prog-
korr. korr. nos 

prel. 

Industri 141 144 146 
Transporter 81 84 86 
Bostäder. service m. m. 163 155 152 157 157 
Total slutlig inhemsk 
energianvändning 384 377 380 385 389 
Utrikes sjöfart. för-
I uster och energi för 
icke energiändamål 71 69 70 

Källa: statens energiverk 

Energiverkets prognos för energianvändningen i industrin grundas på 
konjunkturinstitutets preliminära bedömningar av produktionsutveck
lingen inom de enskilda branscherna. Totalt för industrin ökade produk
tionen år 1987 med 3,00/ojämfört med föregående år. Industriproduktion
en bedöms fortsätta att växa med 3,8 % under år 1988 och med 2, 7 % under 
år 1989. 

År 1987 ökade industrins energianvändning till 141 TWh från ca 137 
TWh under år 1986. Av den totala ökningen svarade en ökad elanvänd
ning för 3,5 TWh. En del av denna ökning - ca I TWh - beror på att de 
s. k. avkopplingsbara elpannorna utnyttjades i stor utsträckning. 

Från år 1987 till år 1989 beräknas industrins årliga energianvändning 
öka med 5 TWh till 146 TWh. Elanvändningen väntas härvid öka med 3,5 
TWh. När det gäller bränslen väntas industrins användning av naturgas 
öka snabbt. Naturgasanvändningen i industrin år 1989 bedöms således 
ligga ca 40% över 1987 års nivå. Samtidigt fortsätter industrins olje
användning att minska. Oljan svarade för mindre än 20% av industrins 
totala energianvändning år 1987. 

Energianvändningen inom tramportsl:'ktorn utgörs nästan uteslutande 
av oljeprodukter (97 %). Den sammanlagda användningen av oljeproduk
ter i transportsektorn (cxkl. utrikes sjöfart) bedöms öka till 81 TWh år 
1988 eller med 4,1 % jämfört med år 1987. Ökningen förklaras av ener
giverket med att de disponibla realinkomsterna har ökat samtidigt som det 
genomsnittliga reala bensinpriset har sjunkit. Under år 1989 förväntas 
ökningstakten dämpas till 2.5 %. 

I sektorn bostäder, sen'icl:' m. m. används energin främst för uppvärm
ning av byggnader. Av den totala energianvändningen svarar uppvärm
ningen för ca 70% och hushållsel och driftsel i lokaler för ca 20%. Övrig 
service, dvs. gatubelysning, cl- och vattenverk m. m. samt de areella nä
ringarna, svarade tillsammans för återstoden av sektorns energianvänd
ning. Under år 1987 uppgick energianvändningen inom sektorn till 163 
TWh (temperaturkorrigerat 155 TWh). Några större förändringar väntas 
inte ske under åren 1988 och 1989. 

Den temperaturkorrigerade elvärmeanvändningen år 1987 bedöms ha 
legat på samma nivå som år 1986. Användningen av driftel - i främst 
lokaler - ökade dock. Preliminär clstatistik för år 1988 tyder på att den 
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temperaturkorrigerade elanvändningen i sektorn minskar något mellan 
åren 1987 och 1988. Driftelen har fortsatt att öka medan den temperatur
korrigerade elvärmen har minskat. 

Energihushållning 

Ett program .for e.tlektirnre användning och ersättning av el har påbörjats 
enligt de riktlinjer som riksdagen har godkänt i juni 1988 (prop. 
1987 /88:90, NU 40, rskr. 375). 

Elhushållningsprogrammet omfattar bl. a. stöd för teknikupphandling av 
ele.tfektil'a och etersättande produkter, processer och system. För att effekti
visera introduktionen av det nya stödsystemet har ett särskilt kansli för 
clhushållningsfrågor inrättats vid statens energiverk. 

För att förstärka samordningen av olika myndigheters informations- och 
rådgivningsverksamhct inom elanvändningsområdet har regeringen i för
ordningen (1988: 808) med instruktion för statens energiverk föreskrivit 
att bl. a. ett e/anl'ändningsråd skall knytas till verket. Rådet har till uppgift 
att följa utvecklingen vad gäller elanvändning och elhushållning inom de 
berörda myndigheternas ansvarsområden. Rådet skall vidare vara ett fo
rum för principiella diskussioner om inriktningen och handläggningen av 
teknikupphandlingsstödet. I rådets uppgifter ingår även att följa och utvär
dera de insatser för en effektivare elanvändning som görs inom olika 
sektorer. Ledamöterna i rådet utses av regeringen. Generaldirektören i 
statens energiverk är ordförande i rådet. 

I elhushållningsprogrammet ingår även ökade insatser för att utveckla 
prol'llingsmetoder och energideklarationer för olika konsumentprodukter. 
Regeringen har därför medgivit att konsumentverket för detta ändamål får 
disponera 6 milj. kr. av medel som står till regeringens förfogande under 
det för budgetåret 1985/86 under tolfte huvudtiteln uppförda anslaget 
E 22. Vissa åtgärder för omställning av energisystemet. Inriktning, omfatt
ning och resultat av verksamheten skall redovisas till regeringen före den 1 
oktober 1989. 

En effektiv elanvändning bör eftersträvas inom alla samhällssektorer. 
De statliga byggnaderna och statsförvaltningen är stora förbrukare av el. I 
proposition 1987 /88: 90 framhölls att byggnadsstyrelscn bör ges ökade 
möjligheter att finansiera olika typer av energibesparande åtgärder. Bygg
nadsstyrelscn har i sin anslagsframställning anfört att kostnadsminsk
ningarna inom styrelsens fastighetsdrift till stor del har uppnåtts till följd 
av energibesparande åtgärder. Styrelsen föreslår att driftskostnadsbespa
rande åtgärder skall kunna finansieras med hyresintäkter och och kost
nadsföras inom respektive resultatbudget för fastighetsförvaltningen. En
ligt vad jag har erfarit avser chefen för finansdepartementet att senare 
återkomma till regeringen med förslag till ändrade finansieringsformer för 
driftkostnadsbesparandc åtgärder. 

Statens energiverk har på uppdrag av regeringen inlett överläggningar 
mellan statliga myndigheter. Landwing.~/orbundet och S1•en.rka kommun
jOrbzmdet samt andra större loka(fOn·altare om möjligheterna att åstad-
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komma en e.ffektivare elanvändning. Verksamhetens uppläggning samt 
uppnådda resultat skall årligen redovisas till regeringen. 

Insatserna inom elhushållningsprogrammet syftar till att bl. a. påskynda 
utvecklingen av ny elsnål och elersättande teknik. Regeringen avser att låta 
närmare analysera behovet av riktade informations- och utbildningsinsat
ser om cl- och energihushållningsfrågor till bl. a. personal som svarar för 
drift och underhåll inom fastighetsförvaltningen. 

Bränsleförsörjning 

Olja 

Under de senaste åren har den totala konsumtionen av oljeprodukter i 
världen (exkl. statshandelsländerna) ökat med ca 2 % om året. Inom 
OECD-området har ökningen varit något svagare. Detta gäller särskilt 
Västeuropa. Allmänt gäller att andelen lätta produkter, särskilt bensin. 
ökar på bekostnad av eldningsoljor. 

Världsproduktionen av råolja (inkl. statshandelsländcrnas nettoexport) 
uppgick år 1987 till ca 2 400 milj. ton, en ökning med ca 1 % från år 1986. 
OPEC-länderna svarar nu för ca 40% av den totala produktionen, jämfört 
med ca 60% år 1979. Under det senaste halvåret har dock produktionen 
inom OPEC visat en tendens att öka, vilket hänger samman med att kriget 
mellan Iran och Irak har upphört och att flera OPEC-länders produktion 
har överskridit de överenskomna kvoterna. Trots detta finns inom OPEC 
en stor outnyttjad produktionskapacitet. 

Priset på råolja, som i början av år 1988 var ca 17 US dollar per fat 
(I fat=l 591), sjönk under sommaren och hösten successivt till nivån 12-
13 dollar per fat. Vid ett ministermöte inom OPEC i slutet av november 
beslöts att medlemsländernas sammanlagda produktion under det kom
mande halvåret skulle minskas från ca 22.5 milj. fat per dag 
till 18,5 milj. fat per dag. OPEC räknar med att en sådan produktionsbe
gränsning skall leda till en höjning av råoljepriset upp till 18 dollar per fat. 

Användningen av oljeprodukter i Sverige uppgick år 1987 till ca 18 
milj. m1. vilket innebär en i huvudsak oförändrad totalnivå sedan mitten 
av 1980-talet. Som jämförelse kan nämnas att oljeanvändninge!l år 1979 
uppgick till ca 28 milj. m3

• Under perioden har eldningsoljornas andel av 
den totala oljeanvändningen successivt minskat från ca 70 % till ca 50 %. 

De svenska raffinaderierna försörjs alltjämt till övervägande del med 
råolja från Nordsjön, som år 1987 svarade för 64 % av råoljeimporten. 
Andelen har dock minskat något under de senaste åren. 

De sjunkande råoljepriserna har - i förening med dollarkursens fall -
lett till en minskning av kostnaderna för den svenska oljeimporten under 
de senaste åren. Efter avdrag för exportintäkter uppgick kostnaderna för 
import av råolja och oljeprodukter år 1987 till 14,2 miljarder kr., vilket är 
en minskning med 14% jämfört med år 1986. Denna utveckling har 
fortsatt under år 1988. 

Skatten på eldningsolja höjdes den 1 juli 1988 med 200 kr. per m~ och är 
nu 978 kr per m3

. 
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Naturgas 

Leveranser av naturgas från Danmark inleddes i juni 1985. Under de 
första två åren distribuerades gasen i sydvästra Skåne upp till Helsingborg 
(Sydgas I). Marknaden har därefter successivt utvidgats längs västkusten 
till Falkenberg (Sydgas 2) och Göteborg (Västgas 1 ). 

Ansvaret för importen av denna gas och för stamledningen från Dan
mark till Göteborg ligger hos Swedegas AB, som ingår i Vattenfallkon
cernen. Gasen säljs av Swcdcgas vidare till det regionala gasbolaget Sydgas 
AB och till kommuner. industrier m. fl. i Västsverige. Den totala försälj
ningen, som år 1987 uppgick till ca 300 milj. m3 gas (ca 3 TWh), väntas år 
1988 öka till ca 400 milj. m3

. Enligt de kontrakt som redan har träffats 
inom det nuvarande distributionsområdet kommer försäljningen inom 
några år att öka till ca 800 milj. m3 om året. 

För närvarande pågår projektering av en stam ledning från Göteborg till 
området Trollhättan - Vänersborg - Uddevalla (Västgas 2). Marknaden 
inom detta område beräknas till ca 400 milj. m3 om året, förutsatt att 
Vattenfall genomför planerna på konvertering till naturgasdrift av en 
gasturbinanläggning i Stallbacka. Med<:I för såväl detta projekt som för 
Västgas 2 har beräknats i Vattenfalls investeringsplan för åren 1989-
1991. 

Vidare pågår inom Swedegas undersökningar av marknaden för natur
gas i Mellansvcrige och av olika ledningssträckningar mellan västkusten 
och Stockholmsområdet. Samråd äger därvid rum med statliga myndighe
ter, kommuner m. fl. intressenter. Arbetet drivs med målet att distribution 
av gas i Mellansvcrige skall kunna påbörjas år 1993. Parallellt med bear
betningen av marknaden pågår förhandlingar med potentiella gasleveran
törer i Danmark, Norge och Sovjetunionen. I samband därmed studeras 
olika transportvägar för tillförsel av gas till Sverige. 

Energikol 

År I 987 uppgick den totala förbrukningen av energikol till ca 2,8 milj. ton, 
vilket är 0, I milj. ton mer än år 1986. 

Ungefär två tredjedelar av energikolet förbrukas i värme- och kraftvär
meverk. För närvarande används kol regelbundet för värmeproduktion i 
27 anläggningar fördelade på 24 kommuner. 

Resterande mängd energikol används inom industrin och, i mindre 
utsträckning, i handelsträdgårdar. 

Statens energiverk konstaterar i rapporten Kol-88 att ökningstakten i 
användningen av kol nu har stagnerat. Energiverket konstaterar vidare att 
de senaste årens bedömningar kvarstår. nämligen att användningen av 
energikol år 1990 kommer att uppgå till ca 3 milj. ton. Verket påpekar 
dock att den årliga användningen av kol kan komma att öka med ca 0,4 
milj. ton i början av 1990-talct när hittills beslutade anläggningar är i full 
drift. 

Det genomsnittliga importpriset på energikol var under år 1987 
247 kr. per ton. en minskning med 69 kr. per ton sedan föregående år. 
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Inhemska bränslen 

År 1987 användes inhemska bränslen med ett energiinnehåll av 66 TWh. 
Detta motsvarar omkring 15 % av den totala energitillförseln. Använd
ningen av inhemska bränslen har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet. 
Denna ökning är speciellt tydlig inom fjärrvärmesektorn, där användning
en av inhemska bränslen år 1987 uppgick till drygt 9 TWh. 

År 1988 producerades ca 3,2 TWh energitorv. 
Den totala användningen av trädbränslen har ökat med drygt 2 TWh 

mellan åren 1987 och 1988. År 1987 användes ca 29 TWh trädbränslen 
och år 1988 ca 31 TWh (exkl. lutar). 

Uran 

Tillgången på uran på världsmarknaden är god och priserna är sjunkande. 
I synnerhet gäller detta priserna på den s. k. spotmarknaden för uran. 
Huvuddelen av det uran som används i Sverige köps emellertid enligt 
långsiktiga kontrakt. 

Behovet av natururan för de 12 reaktorer som ingår i det svenska 
kärnkraftsprogrammet uppgår till ca 1 300 ton per år. Uranet levereras till 
Sverige i huvudsak från Kanada och Australien men även från Niger, 
Förenta Staterna och Kina. Kanada svarar för mer än 50% av framtida 
leveranser enligt nu befintliga kontrakt. Import av uran med ursprung i 
Sydafrika eller Namibia förekommer inte. 

För isotopanrikning av uran för svenska kärnkraftsreaktorcr utnyttjas 
under perioden 1986-1990 i huvudsak Eurodifs anrikningsanläggning i 
Frankrike och Urencos anläggningar i Nederländerna, Storbritannien och 
Förbundsrepubliken Tyskland. Viss anrikning sker i Sovjetunionen medan 
Förenta Staterna utnyttjas som leverantör av anrikningstjänster i väsent
ligt mindre grad än tidigare. Leveranser av anrikat uran från Kina har 
även förekommit. 

Elförsörjning 

Elproduktionen inom landet uppgick under år 1987 enligt preliminära 
uppgifter till ca 142 TWh. Av dessa utgjorde 71 TWh vattenkraft, vilket är 
en ökning med drygt 11 TWh jämfört med år 1986, 6 TWh mottryckskraft 
och 64,5 TWh kärnkraft. Den höga vattenkraftproduktionen - den hittills 
högsta i Sverige - var en följd av bl. a. en mycket god vattentillrinning. 
Under ett år med normal tillrinning har vattenkraften en produktionsför
måga om drygt 63 TWh. 

Vindkraftutredningen (Bo 1985:01) har i augusti 1988 lämnat sitt betän
kande (SOU 1988: 32) Läge för vindkraft. Betänkandet remissbehandlas. 

Elutbytet med grannländerna år 1987 innebar import av ca 2 TWh och 
export av ca 6 TWh, dvs. en nettoexport av ca 4 TWh. 

1987 års e((Orbrukning uppgick till ca 138 TWh. Därav utgjorde överfö
ringsförluster drygt 11 TWh och förbrukning i avkopplingsbara elpannor 
ca 5,5 TWh. 
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Statens energiverk har utrett möjligheterna till en ökad effektivisering av 
överföringen och distributionen av elektrisk kraft. Utredningen visar att 
den ekonomiska potentialen för att minska energiförlusterna i det svenska 
överförings- och distributionssystemet motsvarar 1 TWh i årsproduktion. 
De investeringar som behövs för att realisera denna förlustsänkning kom
mer enligt energiverket till stor del automatiskt att genomföras av berörda 
kraft- och distributionsföretag eftersom de är lönsamma. Enligt energiver
ket finns det för närvarande inget behov av särskilda åtgärder från stats
makterna inom detta område. 

Det görs fortsatta omfattande investeringar i förnyelse och ombyggnader 
av stamnätets äldre delar. Den totala omfattningen av investeringarna 
beräknas av Vattenfall till ca 2 miljarder kronor under åren 1989-1991. 
Regeringen har under år 1988 lämnat Vattenfall tillstånd att bygga 400 kV
ledningar i sträckningen Midskog - Ånge - Laforsen - Alfta. 

När det gäller frågan om eventuella hälsorisker i samband med elektris
ka och magnetiska fält vid kraftledningar skall statens energiverk fortlö
pande följa utvecklingen och föreslå lämplig inriktning av svenska forsk
ningsinsatser. Verket skall årligen redovisa vad som kommit fram inom 
detta forskningsområde. I redovisningen våren 1988 konstaterar verket att 
det mot bakgrund av dagens kunskap inte är motiverat med en skärpning 
av de bestämmelser som reglerar exponering för elektriska fält. Liksom i 
föregående års redovisning påpekar energiverket att vissa tidigare forsk
ningsresultat gör att möjligheten av ett samband mellan exponering för 
kraftfrekventa magnetiska fält och cancer inte helt kan avvisas. En omfat
tande forskning pågår inom detta område. Det är angeläget att denna 
forskning fortsätter. Flera svenska forskningsprojekt, som delvis finansi
eras med statliga medel. har påbörjats och bör kunna redovisa nya forsk
ningsresultat om några år. Tillsammans med internationella forskningsre
sultat bör de svenska projekten i början av 1990-talet ge ytterligare under
lag för bedömning av kraftledningarnas eventuella hälsorisker. 

Värmeförsörjning och kraftvärme 

Möjligheterna att uppnå de långsiktiga målen för landets energiförsörjning 
är starkt beroende av utvecklingen på värmeförsörjningsområdet. Sålunda 
påverkas t. ex. oljeersättningen, elutnyttjandet och kraftvärmeutbyggna
derna av hur värmeförsörjningen ordnas. 

Utbyggnaden av fjärrvärme har genomförts i snabb takt under de senas
te decennierna. I dag finns det ca 150 fjärrvärmesystem i Sverige. I ca 20 
av dessa system finns kraftvärmeverk. Under hela 1980-talet har oljans 
andel av energiinsatsen i fjärrvärmenäten sjunkit. 

Fjärrvärmesystemen kan utnyttjas som värmeunderlag för kraftvärme
produktion, dvs. kombinerad värme- och elproduktion. Bränslet kan vid 
kraftvärmeproduktion utnyttjas mycket effektivt. Detta är betydelsefullt 
inte minst från miljösynpunkt. Det finns därför skäl att vid behov av ny 
elproduktion satsa på kraftvärme så långt detta är ekonomiskt fördelaktigt. 
Kraven bör vara att åstadkomma en miljövänlig, effektiv och ekonomisk 
kraftvärmeproduktion på befintligt underlag. 
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Jag anser att det är väsentligt att värmeunderlaget i bl. a. storstadsområ
dena utnyttjas för att åstadkomma en mer decentraliserad och mindre sårbar 
elproduktion. Inom många kommuner pågårockså diskussioner med denna 
inriktning. 

Kraftvärmeproduktion medger bl. a. stor flexibilitet vid val av bränsle. I 
enlighet med de energipolitiska målen bör i första hand inhemska, varak
tiga, förnybara och miljövänliga energikällor användas i kraftvärmepro
duktionen. Om produktionen baseras på flera bränslen med olika prisbild
ningsmönster kan försörjning och ekonomi lättare tryggas. Biobränslen, 
torv, naturgas, kol och olja kan därvid utnyttjas. För samtliga bränslen 
gäller att uppställda miljökrav måste uppfyllas. Eftersom bränslet utnyttjas 
effektivt kan ko\dioxiduts\äppen begränsas vid kraftvärmeproduktion 
jämfört med många andra produktionsmetoder. 

Försörjningsberedskapen 

Nu gällande mål och inriktning av försörjningsberedskapen inom bl. a. 
energiområdet inför kriser och krig lades fast av statsmakterna i 1987 års 
försvarsbeslut (prop. 1986/87:95, FöU 11, rskr. 3 JO). 

Även om de importerade bränslenas andel i energiförsörjningen minskar 
kommer de fortfarande inom en överskådlig framtid att svara för en 
väsentlig del av vår energiförsörjning. En beredskap måste därför finnas 
inför avbrott och störningar. 

En försörjningsberedskapsreserv av importbränslen skall finnas för neu
tralitets- och krigsskedet. För olja och oljeprodukter skall beredskapslager 
också finnas för fredskris. 

Staten har det samlade ansvaret för de delar av oljelagren som är 
avsedda för neutralitets- och krigsskedet. De tvångslagringsskyldiga svarar 
för övrig beredskapslagring. 

1987 års försvarsbeslut innebär en omfattande omstrukturering av de 
statliga oljelagren. Statens lager av råolja skall säljas och ersättas med 
oljeprodukter. Omstruktureringen pågår och bedöms i huvudsak bli ge
nomförd under budgetåret 1988/89. 

Kärnsäker het 

Statens kärnkraftinspektion har under år 1988 liksom tidigare år givit ut 
rapporter över driften vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Inga 
allvarliga störningar har inträffat i anläggningarna under den senast redovi
sade perioden. 

Den 27 februari 1986 föreskrev regeringen, som villkor för fortsatt drift 
av reaktorerna vid Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk, 
att åtgärder för att begränsa utsläpp vid svåra härdhaverier skulle vidtas 
före utgången av år 1988. Dessa åtgärder, bl. a. införandet av filtrerad 
tryckav\astning av reaktorinneslutningen, är nu vidtagna vid samtliga 
kärnkraftverk i landet. 

Slutförvaret för reaktoravfall, SFR 1, beläget vid Forsmarks kärnkraft
verk togs i begränsad drift under våren 1988. Innan förvaret får utnyttjas i 
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full omfattning skall ägaren, Svensk Kärnbränslehantering AB lämna kom
pletterande redovisning till statens kärnkraftinspektion för den s. k. silon, 
avsedd för medelaktivt avfall. En andra byggnadsetapp är planerad till 
slutet av 1990-talet. Enligt regeringens beslut den 22 juni 1983 får förvaret 
totalförslutas först efter tillstånd av regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer. 

Internationellt energisamarbete 

Den nuvarande samarbetsplanen för det nordiska samarbetet inom ener
giområdet omfattar åren 1986-1988. Under år 1988 har en ny samar
betsplan inom energiområdet för åren 1989- 1991 utarbetats. Rekom
mendationerna i rapporten Vår gemensamma framtid från Världskommis
sionen för miljö och utveckling har varit av stor vikt vid utarbetandet av 
samarbetsplanen. Planen föreslås omfatta fyra år, vilket överensstämmer 
med finansministrarnas nya handlingsplan. Förslaget avses föreläggas 
Nordiska rådet vid dess session i Stockholm våren 1989. 

Vid samma tillfälle väntas Nordiska rådet komma att behandla frågan 
om nordiskt naturgassamarbete på grundval av en rapport om en integre
rad gasmarknad i Norden. 

Inom det internationella energiorganet IEA har under senare år en ökad 
tonvikts givits åt miljöfrågor, forskning och utveckling samt förbindelser
na med icke-medlemsländer. Sverige har verkat pådrivande i denna rikt
ning. En viktig uppgift för IEA är att granska medlemsländernas energipo
litik. Vart tredje år genomförs en fördjupad granskning. Sverige är under 
åren 1988 och 1989 föremål för en sådan grundlig utvärdering. Under 
våren 1989 kommer ett ministermöte att äga rum i IEA varvid energi
användningens miljökonsekvenser och koldioxidfrågan kommer att ägnas 
stor uppmärksamhet. 
Ett avtal om informationsutbyte och varsel rörande kärntekniska anlägg
ningar m. m. mel!an Sverige och Sovjetunionen trädde i kraft den 3 april 
1988. Förhandlingar om liknande avtal pågår med Tyska Demokratiska 
Republiken och med Polen. 

För att främja export inom energi- och byggsektorn inrättades år 1984 
Svensk bygg och energiexport (Swebex) inom Sveriges exportråd. En under 
år J 988 utförd utvärdering av Swebex visade att verksamheten bör fortsät
ta med hittillsvarande inriktning. 
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A. Miljö- och energidepartementet m. m. 
A 1. Miljö- och energidepartementet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 

24335501 
21443000 
27 223 000 

1988/89 

86 

Beräknad ändring 
1989/90 

+9 

21443000 +5780000 
(18863000) (+3733000) 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 189 000 kr. inte ställts till miljö
och energidepartementets disposition till följd av tillämpandet av en ut
giftsram. 

Kraven på insatser från departementets sida - främst inom miljö
skyddsområdet - har ökat väsentligt sedan departementet inledde sin 
verksamhet. Jag har därför redan under innevarande budgetår vidtagit 
åtgärder för en omfördelning och förstärkning av departementets perso
nalresurser. 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 27 223 000 kr. Jag har där
vid beräknat medel för ytterligare personalförstärkningar, främst för att 
förbättra departementets möjligheter att genomföra angelägna åtgärder 
inom miljövården. 

Under anslaget har medel beräknats för ökade kostnader till följd av 
avgiftsfinansiering av den statliga redovisningsrevisionen, se vidare bilaga 
2 Gemensamma frågor, avsnitt 4. 

Jag har också under detta anslag beräknat medel för representations
kostnader m. fl. utgifter som för närvarande betalas från anslaget Extra 
utgifter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Miljö- och energidepartementet för budgetåret 1989/90 

anvisa ett förslagsanslag på 27 223 000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

12301295 
7 800000 1 

15 000000 

Reservation 

1 Härtill kommer 5 700000kr. på tilläggsbudget I. 

2 558 843 
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Anslaget är avsett för kostnader för vissa råd och delegationer, offentlig 
utredningsverksamhet inom miljö- och energiområdet samt sådana utred
ningar i anslutning till departementets verksamhet som medför behov av 
att anlita konsulter eller annan expertis. 

Med hänsyn till den uppskattade omfattningen av utredningsverksam
heten m. m. beräknar jag anslaget till 15 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa ett reser

vationsanslag på 15 000 000 kr. 
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B. Miljö 

B l. Statens naturvårdsverk 

1987/88 Utgift 120613046 
1988/89 Anslag 111 6 76 000 1 

• 

1989/90 Förslag 126 665 000 
1 Av angivet belopp har 764000 kr. inte ställts till statens naturvårdsverks disposi
tion till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 
:: Härtill kommer'.! milj. kr. på tilläggsbudgct I. 

Statens naturvårdsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om 
miljövård. däri inbegripet naturvård och miljöskydd. Verket har till upp
gift att leda och främja företrädesvis tillämpad forskning och undersök
ningsverksamhet inom miljövårdsområdet. Verket skall vidare svara för 
vissa frågor om rörligt friluftsliv, jakt och viltvård. Till verkets förvalt
ningsområde hör ärenden enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387) i den mån 
dessa inte ankommer på konccs~ionsnämnden för miljöskydd eller någon 
annan myndighet. Verket skall bevaka miljövårdsintresset vid till
lämpningen av plan- och bygglagen (1987: 10) och lagen ( 1987: 12) om 
hushållning med naturresurser m. m. Verket skall vidare medverka i det 
internationella miljövårdssamarbetet. Naturvårdsverkets organisation 
framgår av förordningen (1988: 518) med instruktion för statens natur
vårds verk. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Anslag 
Utg!fier 
Förvaltningskostnadcr 95819000 + 14971000 

(därav lönekostnader) (76414000) (+ 9671000) 
Lokalkostnader 15867000 + 8000 
Särskilda undersökningar 10000 

111696000 +14979000 

Inkom.1·1t!r 
Ersättning för särskil-
da undersökningar 10000 

Nettoutgift 111686000 + 14979000 

Statens naturvårdsverk 

Den stora höjning i ambitionsnivån på såväl naturvårdens som miljöskyd
dets område som aviserats genom riksdagens beslut våren 1988 (prop. 
1987 /88: 85, JoU 23, rskr. 323) kan enligt verket inte realiseras utan bety
dande förstärkningar av organisationen. Ökade krav på ett effektivt 
miljövårdsarbete tar sig också uttryck i ett ökat allmänt miljöintresse och 
opinionstryck i samhället. 

Enligt verket skulle en nedskärning enligt huvudförslaget bl. a. innebära 
att möjligheten att ta på sig nya uppgifter skulle få skjutas på framtiden 
alternativt att viktigt pågående miljövårdsarbete skulle ta skada. 

För att kunna leva upp till de politiska ambitionerna bedömer verket att 
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det finns behov av preliminärt 150 nya tjänster. Av dessa bör 55 tillföras 
verket för budgetåret 1989/90 för främst miljöskyddsarbete inkl. service
ansvar mot länsstyrelser och kommuner. ett nytt miljödatasystem samt 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. 

För budgetåret 1989/90 begär naturvårdsverket en ökning av anslaget 
med 18 % eller 20 340 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Det viktiga arbete som skall utföras på miljövårdens område förutsätter 
avgörande insatser från naturvårdsverkets sida. För att dessa skall kunna 
genomföras och för att verket skall kunna vidareutveckla sin kompetens på 
olika områden krävs betydande resursförstärkningar och en anpassning till 

verkets nya roll i miljövårdsorganisationen. 
I propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987 /88: 85 s. 

285) tog jag upp behovet av ökade resurser på miljöskyddsområdet för 
prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. För förstärkta insatser inom 
området beräknar jag nu 7 480000 kr. 

Ett viktigt instrument i en förstärkt miljöskydds- och tillsynsverksamhet 
är det datasystem som tagits fram i samarbete mellan naturvårdsverket 
och länsstyrelserna. Genom detta system, benämnt KRUT (kalkning, reci
pientkontroll och utsläppskontroll), kan aktuella miljödata hållas tillgäng
liga för miljöskyddsorganisationen. Jag har beräknat 5,6 milj. kr. för ända
målet. 

Verkets betydelsefulla roll i miljövårdsarbetet och de ökade kraven på 
verket motiverar enligt min mening att verket undantas från huvudförsla
get. Jag föreslår att anslaget förs upp med 126 665 000 kr. budgetåret 
1989/90. 

För riksdagens information vill jag här nämna att statskontoret i novem
ber 1988 har överlämnat en rapport om en översyn av naturvårdsverkets 
arbetsinriktning, organisation och arbetsformer i enlighet med regeringens 
uppdrag i mars detta år. Efter det att beredningen av ärendet avslutats, 
avser jag att återkomma till regeringen med de förslag som översynen kan 
föranleda. 

Den I juli 1989 överförs i enlighet med ett av regeringen bemyndigat 
avtal naturvårdsverkets undersökningsverksamhet inom bilavgasområdet 
till AB Svensk Bil provning (ASB). Den årliga ersättningen till ASB redovi
sas under anslaget B3. Övervakning av miljöförändringar m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens naturvårdsrerk för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 126 665 000 kr. 
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B 2. Miljövårdsinformation 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 390662 
6605000 
9169000 

Reservation 1174868 

Anslaget används för information, utbildning m. m. inom miljövårds
området. Från anslaget utgår också av regeringen bestämda bidrag till 
vissa organisationer. 

Statens naturvårdsverk 

Kunskapsförsörjning utgör en växande del av naturvårdsverkets verksam
het. Information och utbildning har en avgörande strategisk betydelse för 
att effektivt kunna nå ut med myndighetens kunskaper. Målet att sprida 
och decentralisera miljövårdsbesluten i samhället, vilket redovisats i rege
ringens proposition om miljöpolitiken inför 1990-talet kommer att leda till 
en kraftig tyngdpunktsförskjutning av verksamheten mot kunskapsför
medling, rådgivning och fortbildning. 

Naturvårdsverket prioriterar arbetet med att ta fram allmänna råd vilka 
skall tjäna som beslutsunderlag för länsstyrelser, kommuner och industrin. 
De allmänna råden behöver i regel kompletteras med utbildning. Därför 
föreslår naturvårdsverket en kraftig resursförstärkning till utbildning. 

För fjällsäkerhetsarbctet begär verket ökade resurser för att bl. a. förnya 
visst informationsmaterial samt för att kunna öka anslagen till de lokala 
fjällsäkerhetskommitteerna. De ideella naturvårdsorganisationerna bör få 
ett fortsatt statligt stöd. 

Under anslaget B 19. Utredningsverksamhet om CFC-föreningar m. m. 
redovisar naturvårdsverket behovet av information om de svenska åtgär
derna för att avveckla användningen av CFC. Verket föreslår att 3,5 milj. 
kr. anslås, av vilka 2,4 milj. kr. bör utnyttjas för internationell information 
och l, I milj. kr. för nationell information. 

Föredragandens överväganden 

Naturvårdsverket har en viktig roll som förmedlare av kunskaper. Genom 
beslut som riksdagen har fattat med anledning av propositionen om miljö
politiken inför 1990-talet i fråga om ett decentraliserat miljövårdsarbete 
får denna roll en ökad betydelse. Produktion av allmänna råd komplet
terad med utbildning är angelägen liksom produktion av handböcker och 
faktablad om aktuella miljöfrågor. Jag vill här peka på de goda erfarenhe
terna av verkets informationsverksamhet på försurningsområdet och för
utsätter att dessa utnyttjas även på andra områden, t. ex. havsmiljöområ
det. 

Jag vill betona att de informationsinsatser som är riktade mot skolvä
sendet, t. ex. Miljöaktuellts skolinformation, utgör en viktig del av verkets 
arbete med miljövårdsinformation. 

Enligt min m\;!ning har de ideella naturvårdsorganisationerna stor bety
delse som spridare av miljövårdsinformation. Jag förordar därför ett fort-
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satt stöd till organisationerna. I mina beräkningar tar jag även upp fortsat
ta resurser till fjällsäkerhetsrådets verksamhet. 

Med anledning av de omfattande åtgärder som föranleds av beslutet om 
den svenska avvecklingsplanen för CFC behövs både nationella och inter
nationella informationsinsatser. På det nationella planet bör övervägas 
information till bl. a. sådana som driver stora kylanläggningar och värme
pumpar. till kemtvättar samt till allmänheten. Översättning av det svenska 
materialet bör göras till i första hand det engelska språket. Behovet att ta 
fram material att utnyttjas i u-länder bör också övervägas. I mina 
beräkningar har medel avsatts för ändamålet. 

För budgetåret f989/90 beräknar jag anslaget till 9 169 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Mi(iövårdsit!fårmation för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 9 169 000 kr. 

B 3. Övervakning av miljöförändringar m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

32241743 
43200000 
58992000 

Reservation 10076904 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 
miljövårdsområdet. i första hand utredningar rörande miljöskydd inom 
industrin och kommunerna men även naturvårdsutredningar och natur
inventeringar. Från anslaget betalas också kostnader för programmet för 
övervakning av miljökvalitet (PMK). Inom ramen för programmet tas 
regelbundna prov och görs undersökningar över hela landet. Programmets 
syfte är att övervaka långsiktiga och storskaliga förändringar i miljön, att 
utgöra en referens för den lokala recipientkontrollen samt att belysa föro
reningstransport i luft, mark och vatten. 

Statens naturvårdsverk 

Statens naturvårdsverk anser att anslaget bör utgöra ett renodlat miljö
övervakningsanslag. Den del av anslaget som består av utredningsverk
samhet bör föras upp på ett särskilt anslag för utredningar. 

Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för miljöövervakningen. 
Detta sker genom programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK). 
PMK skall ge bakgrunds- och referensdata till lokal recipientkontroll, 
övervaka långsiktiga och storskaliga förändringar i miljön och belysa föro
reningstransport i luft, mark och vatten. Verket anser att utbyggnaden av 
miljöövervakningen behöver ske i en snabbare takt. Förekomsten av 
miljögifter och deras inverkan på de biologiska systemen behöver doku
menteras. Verket begär totalt 21 milj. kr. för PMK. 
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Verket föreslår att en särskild anslagspost på 2 milj. kr. för särskild 
uppföljning av de skyddade naturområdena förs upp under anslaget. 

För grusinvcnteringar, miljögiftsanalyser och övrig analys- och utrcd
ningsverksamhet beräknar verket att det behövs ett resurstillskott på drygt 
15 milj. kr. 

Verket har inom ramen för projektområdet Effektivare miljöskydd 
(EMIL) påbörjat arbetet med att förbereda förändringarna i miljöskyddets 
organisation och effektivisera miljöskyddsarbetet i enlighet med vad som 
anfördes i prop. 1987 /88: 100. bil. 16. För denna verksamhet begärs nu ett 
tillskott på 3 milj. kr. 

Verket har under anslaget beräknat 13.5 milj. kr. för den forsknings- och 
undersökningsverksamhet på bilavgasområdet som AB Svensk Bilprov
ning enligt avtal med verket skall svara för fr. o. m. den 1 juli 1989. 

Föredragandens överväganden 

Miljöövervakning och mätningar av förändringar i miljön är nödvändiga 
för att få underlag för bl. a. behovet av miljöskyddsåtgärder liksom för 
tillsynen och prövningen av miljöfarlig verksamhet. Programmet för över
vakning av miljökvalitet (PMK) fyller en viktig uppgift på detta område. 
Jag anser det vara angeläget att de sammanställningar av mätresultat och 
uppgifter om miljöförändringar som PMK ger, i ökad omfattning görs 
tillgängliga för och utnyttjas i det praktiska miljövårdsarbetet. 

Naturvårdsverket ·har i augusti 1988 redovisat resultat och erfarenheter 
av de regionala invemeringarna av naturgrus och alternativa material. 
Såväl dessa inventeringar som våtmarksinventeringar och miljögiftsanaly
scr bör fortsätta i oförändrad omfattning. 

Samtidigt som de beslutade förändringarna i miljöskyddets organisation 
skapar förutsättningar för ett utvecklat och effektivt miljöskyddsarbete 
krävs särskilda insatser i omställningsskedet. Det är angeläget att miljö
skydds- och tillsynsarbetet kan bedrivas med full kraft i den nya organisa
tionen. Jag förordar därför att projektområdet Effektivare miljöskydd 
bibehålles. Jag beräknar oförändrade resurser för ändamålet. 

Naturvårdsverket och AB Svensk Bilprovning (ASB) har i mars I 988 

med regeringens bemyndigande tecknat avtal om det framtida forsknings
och undersökningsarbetet inom bilavgasområdet. Avtalet innebär att den 
forsknings- och undersökningsverksamhet naturvårdsvcrket för närvaran
de bedriver på detta område mot en årlig ersättning kommer att överföras 
till ASB från den 1 juli 1989. För 1989/90 beräknas ersättningen till ASB 
till 13.5 milj. kr. Ersättningen innebär en höjd ambitionsnivå i förhållande 
till nuläget, främst genom en beräknad investering i utrustning m. m. för 
avgasprov på tunga fordon. 

För utrednings- och övervakningsverksamhet beräknar jag sammanlagt 
45 492 000 kr. Härtill kommer de nyss nämnda 13.5 milj. kr. för bilav

gasundersökningar. 
Jag har vidare beräknat ett visst tillskott till anslaget för att kompensera 

kostnadshöjningar. Anslaget bör inte delas upp på två anslag. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Örervakning ai• miljö.förändringar m. m .. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 58 992 000 kr. 

B 4. Miljövårdsforskning 

1987/88 Utgift 74641357 Reservation 13699362 
1988/89 Anslag 90447000 1 

1989/90 Förslag 102 234 000 
1 Härtill kommer 11 500000 kr. på tilläggsbudget I. 

Från anslaget betalas kostnader för tillämpad forskning inom miljö
vårdsområdet. En särskild forskningsnämnd vid statens naturvårdsverk 
med företrädare för såväl forskare som avnämare beslutar om anslagets 
närmare användning. 

Forskningsverksamheten vid statens naturvårdsverk bedrivs dels i form 
av enskilda projekt inom ramen för de särskilda vetenskapliga kommitte
ernas ansvarsområden, dels i form av s. k. projektområden, där samlade 
satsningar görs på viktiga miljövårdsfrågor efter särskilda program under 
ledning av olika projektgrupper. 

Från anslaget betalas vidare kostnaderna för det statliga stödet till 
kollektiv forskning inom miljövårdsområdet. 

Statens naturvårdsverk 

Den långsiktiga forskningsinriktning som nu gäller har redovisats i rappor
ten Forska för bättre miljö (SNY Rapport 3244). Rapporten kommer att 
revideras under budgetåret 1988/89 för att kunna användas som underlag 
till regeringens proposition om forskning år 1990. Förutom ett stort antal 
enskilda projekt drivs 11 projektområden, vilka har mandatperioder på 
4- 6 år. Vidare finansieras via anslaget extra tjänster, för närvarande 18 
stycken, avsedda för långsiktig kompetensuppbyggnad vid universitet och 
högskolor. 

Inför budgetåret 1989/90 kommer projektområdena Eutrofiering i ma
rin miljö, Restbiotopers betydelse för fauna och flora och Kvicksilvers 
förekomst och omsättning i miljön att avslutas. De resurser som frigörs 
härigenom kommer att användas till en fortsättning, dock med ändrad 
inriktning, av de två första av ovannämnda projektområden. 

Under anslaget B 19. Utrcdningsverksamhet om CFC-föreningar m. m. 
anför naturvårdsverket att verket har behov av oberoende teknisk expertis 
för bedömning av olika tekniska lösningar vid skumplasttillverkning. 

Naturvårdsverket lämnar två alternativa förslag till uppräkning av 
miljövårdsforskningsanslaget för budgetåret 1989/90. Alternativ 1 innebär 
en nettouppräkning med 17 .9 milj. kr., alternativ 2 med 27, 7 milj. kr. I 
dessa belopp är inte medtaget kostnaden för den kollektiva forskningen. 
Naturvårdsverket förordar en uppräkning enligt alternativ 2. 
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Föredragandens överväganden 

I regeringens proposition om miljöpolitiken inför 1990-talet har jag redo
visat de områden som jag anser nu vara viktiga för miljövårdsforskningen. 
Det är angeläget att denna forskning ges fortsatt hög prioritet i miljövårds
arbetet. Inte minst gäller detta den marina forskningen. Jag vill här erinra 
om den av riksdagen nyligen behandlade propositionen (1988/89: 10, 
JoU 6, rskr. 58) med anledning av algblomning och säldöd. Genom riks
dagsbeslutet tillförs det marina miljöarbetet ytterligare 30 milj. kr. under 
budgetåret 1988/89. Marin forskning och övervakning samt internationellt 
arbete har på detta sätt kunnat förstärkas avsevärt. 

Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare denna dag behandlat 
UHÄ:s utredningsförslag: Organisation av marina institut för naturveten
skaplig forskning (UHÄ-rapport 1988: 11) och föreslagit att det bildas tre 
centra för marin forskning, vilka skall knytas till universiteten i Göteborg, 
Stockholm och Umeå. Jag vill understryka vad chefen för utbildningsde
partementet anför att även om beslutet innebär en kraftsamling till dessa 
universitet måste ett nära samarbete ske med t. ex. universitetet i Lund när 
det gäller genomförandet av verksamhet som berör sydkusten. 

Jag vill här erinra om de ökade resurser som jag i det följande tar upp 
under anslaget B 18. Åtgärder mot havsföroreningar. Denna förstärkning 
innebär att ytterligare tjänster kan inrättas för marin forskning. 

Jag kommer att i anslutning till den forskningspolitiska propositionen 
som planeras till år 1990 göra en samlad bedömning om vilken miljörelaterad 
marin forskning som behövs. Jag avser då närmast sådan forskning som är 
inriktad på problem i de öppna havsområdena, dvs. Västerhavet och Öster
sjön. 

Det är viktigt att naturvårdsverket redan nu startar förberedelser för 
dessa marina forskningsinsatser. De resurser som frigörs när vissa projekt
områden avslutas inför budgetåret 1989/90 bör i första hand användas för 
detta ändamål. 

Som ett led i insatserna för att få till stånd en så snabb avveckling av 
CFC-användningen som möjligt anser jag att det är viktigt att naturvårds
verket har tillgång till en egen oberoende. vetenskaplig kompetens för 
bedömning av olika tekniska lösningar bl. a. vad gäller polyuretanproduk
ter. 

Av regeringens finansplan framgår att särskilda resurser har avsatts för 
bl. a. svenskt deltagande i en rad av EG:s forsknings- och utbildningspro
gram och att förslag om den närmare fördelningen av dessa resurser 
kommer att läggas fram i 1989 års komplctteringsproposition. 

Medel för stöq till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet bör även 
fortsättningsvis ställas till förfogande från detta anslag. Enligt nu löpande 
avtal mellan staten och Föreningen för Industriell Miljövårdsforskning 
(FIM) skall för budgetåret 1989/90 staten skjuta till 13 595 000 kr. och FIM 
15 905 000 kr. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet 
fogat ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande avses liksom 
hittills åvila Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. 

Staten har tidigare infriat garantiåtaganden för att täcka underskott i 
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bokslut för Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning för verksamhets
året den I juli 1981 - den 30 juni 1982 (prop. 1978179: 100, bil. 13, 
JoU20, rskr 253-254, prop. 1982/83: 100, bil. 11, JoU24, rskr 204). Riks
gäldskontoret bör nu ersättas för de infriade garantierna. Jag beräknar 
högst 6 620000 kr. för ändamålet. 

Anslaget till miljövårdsforskning bör för nästa budgetår föras upp med 
sammanlagt I 02 234 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Mi(iöl'ård.1:/(Jrskning för budgetåret 1989/90 anvisa ett re

servationsanslag på l 02 234 000 kr. 

B 5. Åtgärder mot luftföroreningar och försurning 

1987/88 Utgift 178642873 1 Reservation 117055 528 1 

1988/89 Anslag 163 000 000 
1989/90 Förslag 165 000 000 
1 Anslaget Åtgärder mot försurningen 

Anslaget används för åtgärder mot luftföroreningar och försurning, hu
vudsakligen statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. Dessutom 
finansieras viss forskning och övervakning av försurningssituationen, för
sök med kalkning av mark och grundvatten samt informationsinsatser. 
Vidare utgår medel för mark- och skogsinventeringar, skydd och restaure
ring av kulturminnen. internationellt forskningssamarbete, utredningar 
samt central uppföljning av kalkningsinsatser. 

Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverket föreslår en uppräkning av anslaget med 47 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90. Förslaget grundas på bedömningarna i den ak
tionsplan mot luftföroreningar och försurning som utarbetades av na
turvårdsverket i samarbete med en rad andra myndigheter under år 1987. 
Aktionsplanen låg till grund för regeringens proposition om miljö
politiken inför 1990-talet (prop. 1987 /88: 85) när det gäller åtgärder mot 
luftföroreningar och försurning. 

Verket har dock justerat bedömningarna i aktions planen med hänsyn till 
riksdagens beslut att finansiera vissa verksamheter över andra anslag och 
att inte inrätta ett statsbidrag för försök med praktisk skogsmarkskalkning. 
Verket har även ändrat sin bedömning av behovet av medel för kalkning 
av sjöar och vattendrag med hänsyn till en ökande efterfrågan på medel 
från länsstyrelsernas sida. En utredning pekar på behov av ökade insatser i 
inre Norrland. Verket föreslår, att en större inventering av försurningssi
tuationen genomförs under budgetåret 1989/90. 

Naturvårdsverket anger också medelsbehov för teknisk utveckling, pro
duktkontroll, information m. m. rörande åtgärder mot surt brunnsvatten. 

:i Riksdagl'll 1988189. I sam/. Nr 100. Bilaga 16 
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Däremot föreslås inte statsbidrag till åtgärder mot surt grundvatten i Prop. 1988/89: 100 
enskilda vattentäkter. Bil. 16 

När det gäller forskning om miljöeffekter betonar verket vikten av att 
ambitionsnivån i aktionsplanen uppnås genom en ökning av de anvisade 
medlen. Detta gäller framför allt forskning om kvävenedfallets effekter. 
Även försöksverksamheten avseende mark och grundvatten behöver öka
de resurser. bl. a. för uppföljning av skogsmarkskalkningens effckterpå flora 
och fauna. 

Verket har även räknat upp behovet av medel för utredningar. Detta 
grundas delvis på regeringens uppdrag att utforma en ny aktionsplan mot 
luftföroreningar, där bl. a. en svensk kolvätestrategi och åtgärder mot kol
dioxidutsläpp ingår. 

Föredragandens överväganden 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljöproblem. 
I avvaktan på att minskningar av utsläppen i stora delar av Europa 
märkbart kan minska nedfallet av försurande ämnen över Sverige är en 
fortsatt kalkningsverksamhet ett nödvändigt inslag i åtgärdsprogrammet 
för att minska försurningen. Den fortgående försurningen av mark och 
vatten kräver enligt min mening ökade insatser. Ett ställningstagande till 
förstärkta åtgärder i inre Norrland bör dock kunna anstå. till dess utred
ningen om försurningssituationen där har hunnit utvärderas. 

Försöksverksamheten avseende mark och grundvatten, liksom annan 
forskning om luftföroreningarnas effekter, har stor betydelse för att insat
serna mot försurningen skall få största möjliga effekt. Det internationella 
samarbetet och informationsinsatserna är också av stor vikt. Det är ange
läget med fortsatta åtgärder mot surt grundvatten. Det gäller bl. a. utökad 
information om möjliga åtgärder och fördjupad kunskap om eventuella 
hälsorisker. 

Mot bakgrund av det jag nu har anfört, beräknar jag behovet av medel 
till 165 milj. kr. för verksamhet under detta anslag för budgetåret 1989/90. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Åtgärder mot luj({örort:ningar ochforsurning för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 165 000000 kr. ' 

B 6. Särskilda projekt på miljövårdens område 

1987188 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14845 723 
20500000 
27 500000 

Reservation 7419350 

Från anslaget betalas under budgetåret 1988/89 bl. a. bidrag till vård av 
det äldre odlingslandskapet samt vissa kostnader för recipientkontroll i 34 



jordbruket och för handlingsprogrammet för att halvera kemikalieanvänd
ningen i jordbruket. Anslaget avräknas mot tillgängliga medel som influtit 

genom miljöavgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel. 

Statens naturvårdsverk 

Den pågående rationaliseringen av jordbruket medför en utarmning av det 
tidigare mer varierade odlingslandskapet med åker-, ängs- och hagmark. 

Detta landskap innehåller de mest art- och individrika växt- och djursam

hällena i svensk natur. Det är en mycket angelägen naturvårdsåtgärd att 

bevara ett urval av dessa marker för framtiden. Bäst och mest ekonomiskt 

sker detta genom ett riktat stöd till enskilda jordbruksföretag i berörda 

områden. Naturvårdsverket beräknar ett medelsbehov av 20 milj. kr. för 

budgetåret 1989/90. För innevarande budgetår utgår I 0 milj. kr. för ifråga

varande åtgärder. 
Jordbruket har ålagts särskilda begränsningar i fråga om brukningsmeto

dernas intensitet. En särskild anslagspost för övervakning av jordbrukets 

miljöeffekter har gjo'rt det möjligt att också få med jordbruket i recipient

kontrollen. Naturvårdsverket beräknar kostnaderna för jordbrukets med

verkan i recipientkontrollen till 9 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Kemikalieinspektionen 

Riksdagens beslut att användningen av bekämpningsmedel i jordbruket 

skall halveras till år 1990 har inneburit nya uppgifter inom kemikaliekon

trollen. 

Kemikalieinspektionen föreslår särskilda insatser för utvärdering och 

omprövning av gamla bekämpningsmedel. förbättrad och utökad statistik 
över försäljning och faktisk användning av bekämpningsmedel, datorstöd 

samt utvecklings- och utredningsarbete rörande bl. a. sänkt dosering och 
miljöstudier. Risk/nyttoanalysen behöver utvecklas. Inspektionen behöver 
också delta i arbetet med att utveckla alternativ till kemisk bekämpning, 

minska användningen av kemiska medel samt utveckla mindre farliga 
kemiska medel. 

Kemikalieinspektionen har beräknat medclsbehovet till 12 milj. kr. per 
år fram till och med år 1990. 

Föredragandens överväganden 

Naturvårdsverkets verksamhet avseende naturvårdsåtgärder i odlings

landskapet har fortsatt under åren 1987 och 1988. Lämpliga områden har 

efter inventering valts ut och avtal har tecknats med brukare för att hävda 

marken. Jag anser det vara angeläget att denna verksamhet kan fortsätta. 

Erfarenheterna visar att ett riktat stöd till jordbruksföretag ger god effekt. 

De värdefulla ängs- och hagmarker som därmed kan bevaras representerar 
ofta också kulturhistoriska värden. Detta bör vägas in vid urvalet av 

områden för bevarandeåtgärder och när vård insatser planeras. Samråd bör 
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i dessa frågor liksom hittills ske med riksantikvarieämbetet. Vidare bör 
naturvårdsverkets åtgärder på området i tillämpliga delar samordnas med 
de natur- och landskapsvårdande insatser som finansieras med medel 
under åttonde och nionde huvudtitlarna. 

Det är angeläget att verksamheten med recipientkontrollen i jordbruket 
fortsätter och vidareutvecklas. Naturvårdsverket bör närmare prioritera 
de områden till vilka medel från anslaget skall anvisas. Länsstyrelserna 
och vattenvårdsförbund m. fl. bör svara för att kontrollen genomförs. 

Kemikalieinspektionen bör fortsätta sin del av arbetet med att minska 
kemikalieanvändningen inom bl. a. jordbruket. Kemikalieinspektionen 
bör tilldelas ytterligare resurser för detta arbete. 

Jag finner det särskilt viktigt att kemikalieinspektionen kan fullfölja 
genomgången av gamla bekämpningsmedel. För att klara detta krävs att 
det omfattande arkivet för bekämpningsmedel datoriseras. Arbetet med 
halveringsprogrammet behöver också följas upp genom miljöstudier, dose
ringsstudier m. m. Risk/nyttoanalysen bör utvecklas. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag I 0 milj. kr. för naturvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet, 5,5 milj. kr. för recipientkontroll i jordbruket samt · 
12 milj. kr. för kemikalieinspektionens arbete med halveringsprogrammet 
avseende bekämpningsmedel. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag anslaget till 27,5 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda projekt på mi/jövardens område för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 27 500000 kr. 

B 7. Mark för naturvård 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
I 989/90 Förslag 

40446 752 
40000000 

100000000 

Reservation 6915 

Från anslaget betalas statens förvärv av värdefulla naturområden. De 
naturvårdsobjekt som förvärvas med utnyttjande av medel från anslaget 
liksom vissa andra naturvårdsobjekt i statens ägo redovisas på naturvårds
fonden. Naturvårdsfonden förvaltas av statens naturvårdsverk. 

Från anslaget betalas vidare ersättningar enligt naturvårdslagen 
(1964:822) samt 86 och 122** byggnadslagen(l947:385) i lydelse intill 
den l januari 1965. Från anslaget kan lämnas statsbidrag till kommuner 
eller kommunala stiftelser för skydd av mark för naturvårdsändamål. 
Dessutom får anslaget disponeras för utrednings-. förhandlings- och värde
ringskostnader i samband med säkerställande av mark för naturvårdsän
damål. 
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Statens naturvårdsverk 

Syftet med anslaget är att skydda representativa områden och unik svensk 
natur som är av betydelse för artbevarandet, för den vetenskapliga na
turvården och för friluftslivet. Detta sker genom dels förvärv som främst 
inriktas på områden av vetenskapligt intresse, dels intrångsersättningar 
och dels bidrag till kommuner eller kommunala stiftelser för skydd av 
friluftsområden. 

I avsikt att påskynda skyddet av urskogarna, bl. a. på grund av det 
exploateringshot som föreligger och för att såvitt det är möjligt komma 
ifrån framtida prisstegringar, föreslår naturvårdsverket att anslaget höjs 
till 60 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet (avsnitt 3) 
ingående behandlat skydd av värdefull natur. Jag anförde bl. a. där att alla 
förekommande naturtyper bör säkerställas i en sådan utsträckning och på 
ett sådant sätt att de kan bibehållas i ekologisk stabilitet och med bevarat 
art innehåll. 

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot skyddet av våra urskogar. I 
likhet med naturvårdsverket anser jag att det krävs omedelbara insatser 
för skydd och bevarande av urskogsområden med högsta skyddsvärde. De 
urskogar och relativt orörda skogar som nu finns kvar är skyddsvärda bl. a. 
för att: 
• många djur och växter är helt beroende av urskogsmiljön 
• urskogen är en ursprunglig naturtyp i vårt land och därför har ett 

egenvärde 
• bevara den genetiska variationen hos skogsträd vilken bl. a. är viktig för 

skoglig forskning 
• effekterna av människans skilda verksamheter på naturen skall kunna 

värderas och ge kunskap om hur den opåverkade naturen fungerar 
• människan skall kunna uppleva den storslagenhet och de naturupplevel

ser som en urskog kan ge. 
Skogsstyrelsen och naturvårdsverket har under slutet av 1970-talet och 

under 1980-talet genomfört en riksomfattande urskogsinventering i lan
det. Syftet med denna inventering har varit att ta fram ett underlag för att 
kunna skydda särskilt värdefulla urskogsområden. 

Enligt beräkningar som gjorts inom naturvårdsverket upptar den oskyd
dade arealen urskog av högsta skyddsklass för närvarande en areal av ca 
19 000 ha. Av dessa områden är 20 belägna i södra Sverige ( 1 177 ha) och 
40 i norra Sverige (18 055 ha). 

Det är angeläget att särskilt skyddsvärda urskogsområden kan bevaras 
för framtiden. Många urskogar hotas nu av avverkning och kräver därför 
omedelbara insatser för skydd och bevarande. Jag förordar därför att en 
kraftig resursförstärkning nu görs för detta ändamål. Anslaget bör mot 
bakgrund av det skyddsbehov som jag nyss redogjort för höjas med 
60 milj. kr. dvs. med 40 milj. kr. mer än vad naturvårdsverket har begärt. 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 16 

37 



Jag vill understryka vikten av att säkerställandearbetet även i framtiden 
bygger på en noggrann planering och prioritering på alla plan. Anslaget för 
nästa budgetår bör föras upp med 100 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
att till Mark .fbr na/Urrård för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

reservationsanslag på 100 000 000 kr. 

B 8. Vård av naturreservat m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

46668 988 
49192000 
52 143000 

Reservation 10796016 

Från anslaget betalas kostnader för vård och förvaltning av naturvårds
objekt som har avsatts enligt naturvårdslagen och ännu inte avsatta objekt, 
vilka redovisas på naturvårdsfonden. Vidare utgår från anslaget bl. a. 
bidrag till vård av hagmarker med ädellövskog samt till andra landskaps
vårdande åtgärder inom odlingslandskapet. Anslaget får även användas 
för att bekosta upprättande av skötselplaner för ännu inte avsatta na
turvårdsobjekt. för särskild tillsynspersonal i Norrbottens fjällvärld och 
för bemanning av vissa utsjöplatser. 

Statens natun·årdsvcrk 

Huvuddelen av anslaget används för vård av objekt som säkerställs genom 
förvärv och ersättning. Det samlade resursbehovet för budgetåret 1989/90 
uppgår till ca 83 milj. kr. vilket behövs för att på ett tillfredsställande sätt 
klara vård och förvaltning av nationalparkerna och naturreservaten samt 
skötseln m. m. av det statliga lcdsystemet i tjällvärlden. 

Med hänsyn till besparingskraven begränsar verket sitt yrkande för 
budgetåret 1989/90 till 70 milj. kr ( + 20 808 000 kr.). Ökningen avser bl. a. 
kostnader för beslutade nytillkomna naturvårdsobjekt och fortsatt beman
ning av utsjöplatserna Gotska Sandön, Stora Karlsö, Nidingen och Svens
ka Högarna, restaurering av blivande naturreservaten Draven och Getter
ön, för en viss utökning av fältpersonalen i fjällvärlden på grund av en 
övergång från en- till tvåmannapatruller samt för att något kompensera 
tidigare eftersläpningar i vården på grund av medelsbrist. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet (avsnitt 3) redo
visat vissa förslag för att effektivisera naturvårdsförvaltningen. Utgångs
punkten för förslagen är bl. a. behovet att stärka och förbättra vården av 
skyddade naturvårdsobjekt genom att befintliga resurser uttnyttjas på ett 
effektivare sätt. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen med anledning av 
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regeringens prop. om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län 
m. m. (prop. 1987/88:86, bil. 9) har anvisat IOmilj. kr. för upprustning av 
leder m. m. i länets fjäll värld. Medlen får disponeras t. o. m. budgetåret 
1990/91. 

Det är angeläget att de möjligheter som kan finnas till samarbete med 
länsarbetsnämnderna tas till vara när det gäller beredskapsarbeten på 
naturvårdsområdet. I de fall vårdåtgärderna omfattar objekt som också 
berör kulturmiljövårdens intressen bör dessa beaktas. Samråd bör i dessa 
frågor ske med riksantikvarieämbetet. Anslaget bör för nästa budgetår 
föras upp med 52 143 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vård av naturreservat m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 52 143 000 kr. 

B 9. Vård av hotade arter m. m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

I 829 536 
3000000 
3180000 

Reservation 170463 

Från anslaget betalas utgifter i samband med särskilda insatser till skydd 
för utrotningshotade växt- och djurarter. 

Statens naturvårdsverk 

Under senare år har behovet av målinriktade studier och åtgärder rörande 
de hotade och sällsynta arterna blivit alltmer framträdande. Dagens teknik 
inom framför allt. de areella näringarna åstadkommer mycket snabba 
förändringar av djurens och växternas livsbetingelser. Antalet arter mins
kar kraftigt. 

För vård av utrotningshotade djurarter behöver särskilda program upp
rättas. Detta arbete har redan påbörjats och avses fortsätta även under 
1989/90. För genomförandet av handlingsprogrammen kommer under 
budgetåret 1989/90 och framåt att krävas utökade resurser. Ett viktigt led i 
arbetet med bevarande av hotade arter är de artdatabanker för flora och 
fauna som håller på att byggas upp och beräknas vara i full drift under 
budgetåret 1989/90. Naturvårdsverket beräknar ett medelsbehov av 
5 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

I propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet (avsnitt 3) har jag 
ingående behandlat frågan om vården av hotade arter. 

Behovet av att säkerställa mångfalden i flora och fauna har vuxit sig allt 
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starkare under senare år. Dagens teknik inom framför allt de areella 
näringarna åstadkommer mycket snabba förändringar för djurens och 
växternas livsbetingelser. För vissa arters överlevnad krävs åtgärder ut
över det biotopskydd som ges med stöd av naturvårdslagen. Jag delar 
naturvårdsverkets bedömning att vården av de hotade växt- och djurarter
na bör grundas på särskilda program. l detta arbete bör artdatabanker för 
flora och fauna utnyttjas. Möjligheterna till samarbete och samordning 
med andra myndigheter och med ideella organisationer på området bör tas 
tiJI vara. 

Jag anser det angeläget att särskilda resurser kan avsättas för insatser till 
skydd för utrotningshotade växt- och djurarter. Anslaget bör för nästa 
budgetår föras upp med 3 180000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vård ai• hotade arter m. m. för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på 3 180000 kr. 

B 10. Restaurering av Hornborgasjön 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

3 334116 
3 800000 
3 500000 

Reservation 6238 848 

Från anslaget betalas kostnaderna för restaurering av Hornborgasjön. 

Statens naturvårdsverk 

Under budgetåret 1989/90 väntas den vattenrättsliga prövningen av ären
det i vattendomstol och regering äga rum liksom vissa förberedande röj
ningsarbeten i sjön. 

Utgifterna beräknas för budgetåret till 4, 9 milj. kr. Med hänsyn till ingå
ende reservation föreslår verket ett anslag av 3,5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har den 7 december 1988 (prop. 1987 /88: 150. bil. 7, 
I 988/89:JoU 5, rskr. 36) beslutat godkänna att naturvårdsverket hos vat
tendomstolen ansöker om restaurering enligt det nya alternativ som verket 
har föreslagit. Den nya ansökningen avser restaurering utan vallar och 
med en lägre vattenståndshöjning än den som avses i det tidigare förslaget. 

Med hänsyn till naturvårdsvcrkets beräkningar av medelsbehov och 
beräknad reservation bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 
3,5 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Restaurering ai· lfornborgasjön för budgetåret 1989190 

anvisa ett reservationsanslag på 3 500 000 kr. 

B 11. Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag I 000 
1989/90 Förslag I 000 

Statens strålskyddsinstitut är central förvaltningsmyndighet för frågor 
om skydd av människor, djur och miljö mot skadlig verkan av joniserande 
och icke-joniserande strålning. Institutet skall enligt sin instruktion 
( 1988:295) särskilt inhämta kunskap om de risker som är förenade med 
strålning samt följa utvecklingen inom de biologiska strålningsverkningar
nas och strålningsfysikens områden. Det skall ha ett centralt samordnande 
ansvar för och självt bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete 
inom strålskyddsområdet. Vidare skall institutet främja tillkomst och vid
makthållande av internationella strålskyddsnormer samt vara samordnan
de organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institutet skall också 
sprida upplysning om strålskyddet samt om strålning och dess egenskaper 
och användningsområden. I uppgifterna ingår även att ha beredskap för 
rådgivning till de myndigheter som ansvarar för befolkningsskyddet i fråga 
om det strålskydd som behövs om en olycka i kärnteknisk verksamhet 
inträffar inom eller utom landet. 

Institutet leds av en chef (generaldirektören). Institutets styrelse består 
av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Vid institutet finns 
fyra huvudenheter, nämligen administrativa enheten, enheten för tillsyn 
på kärnenergiområdet, enheten för allmän tillsyn samt forsknings- och 
utvecklingsenheten. Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd 
samt kansliet för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor (KASAM). 

Kostnaderna för tillsynsverksamheten på kärnenergiområdet, beredska
pen mot kärnkraftsolyckor samt för den strålskyddsforskning som har 
anknytning till kärnkraftsproduktionen finansieras genom avgifter som 
betalas in av kärnkraftsföretagen enligt förordningen (1976:247) om vissa 
avgifter till statens strålskyddsinstitut. Även viss övrig tillsyns- och upp
drags verksam het på strålskyddsområdet finansieras med avgifter. Under 
anslaget tas upp ett formellt belopp av l 000 kr. 
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Plan 

J\os111ader 
Myndighetsuppgiftcr m. m. 
Strålskyddstillsyn på 

kärncnergiområdct 
Beredskap mot kärn

kraftsolvckor 
Strålskydctsforskning 

lntiikler 
Bidrag till myndighcts

uppgiftcr 
Inkomst av stralskydds

verksamhet 
Avgift för koncession 

för uppförande eller 
innehav av energipro
ducerande reaktor 

Avgift för beredskap mot 
kärnkraftsolvckor 

Bidrag till stråiskydds
forskning 

/\ vgift för strålskydds
forskning 

Statens strålskyddsinstitut 

1988/89 

21 .B5000 

13456000 

5421000 
10816000 

51028000 

19025 000 

2310000 

13456000 

5421000 

3950000 

6866000 

51028000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 1460000 

77000 

+ 159000 
+ 649000 

+2191000 

+ 1320000 

+ 140000 

77000 

+ 159000 

+ 237000 

+ 412000 

+2191000 

Den nya strålskyddslagen (1988: 220) trädde i kraft den l juli 1988. Den 
som bedriver verksamhet med strålning åläggs enligt lagen större ansvar än 
tidigare för att hindra eller motverka strålskador på människor, djur och 
miljö. Huvudansvaret för samhällets strålskydd skall även i fortsättningen 
vara samlat hos statens strålskyddsinstitut. 

H 111·ml.färslaget 

Stora ansträngningar har gjorts för att rationalisera och effektivisera insti
tutets verksamhet. I enlighet med den plan som beslutades inför budget
året 1986/87 har ett huvudförslag som inneburit en real minskning av 
utgifterna med 5 % tillämpats under de tre senaste åren. Med hänsyn till att 
prioriterade områden som radon i bostäder, radiofrekvent strålning, sol
strålning. mammografi, avfallshantering, olycksberedskap, Tjernobylupp
följning m. m. kräver allt större resurser anser institutet det inte längre 
vara möjligt att tillämpa huvudförslaget. Med minskade resurser måste 
viss angelägen verksamhet prioriteras bort. Ett undantag från huvudförsla
get bör därför medges. 

Reszmfrågor 

Institutet svarar bl. a. för strålskyddstillsynen av tolv reaktorer i kommer
siell drift, det centrala lagret för använt kärnbränsle (CLAB). anläggningen 
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för reaktoravfall (SFR), anläggningar för lågaktivt avfall. kärntekniska 
anläggningar i Studsvik och kärnbränslefabriken i Västerås samt hjälpin
dustricr vid kärnkraftverken. 

Enligt strålskyddsinstitutets bedömning har kontroll och uppföljning av 
strålskyddsverksamheten vid anläggningarna till följd av personalbrist 
nått en så låg nivå att trovärdigheten till institutets insatser kan ifrågasät
tas. För att kunna bedriva tillsynsverksamheten tillfredsställande krävs 
enligt institutet ytterligare fyra tjänster. 

Kraven på informationsutbyte i strålskyddsfrågor med andra länder i 
anslutning till ingångna multi-och bilaterala avtal ökar liksom kraven på 
internationella engagemang i EG, OECD:s kärnenergiorgan NEA och det 
internationella atomenergiorganet IAEA. 

Uppbyggnaden av beredskapen mot olyckor i kärnteknisk verksamhet 
har fortgått enligt beslut (prop. 1986/87: 18, NU 12, rskr. 97). Till följd av 
gjorda investeringar och med anledning av att utomstående experter/kon
sulter behöver anlitas kommer kostnaderna för service och underhåll av 
datorer, mätsystem och mätinstrument samt andra ersättningar under 
budgetåret 1989/90 att öka med 1,4 milj. kr. till sammanlagt 6,8 milj. kr. 

Forskningen beträffande lågfrekventa fält kring bildskärmar och kraft
ledningar samt solstrålning bör enligt institutet prioriteras de närmaste 
åren. Den påbörjade radonepidemiologiska studien avses fortsätta ytterli
gare ett antal år. Nya tekniker inom medicinsk diagnostik och terapi 
utvecklas ständigt. Hit hörande strålskydds- och optimeringsfrågor kräver 
allt större forskningsinsatser. Fortsatt uppföljning av Tjernobylolyckans 
effekter är angelägen. Behovet av forskning i fråga om avfallshantering och 
nedläggning av kärnkraftsreaktorer ökar. Kostnaderna för utlagd forskning 
har stigit kraftigt. För att kunna bibehålla en tillfredsställande nivå på 
forskningen hemställer strålskyddsinstitutet om ett totalt resurstillskott på 
5,5 milj. kr. Institutet har i särskild skrivelse föreslagit att Sverige, under 
förutsättning att begärda medel ställs till institutets förfogande, ansöker 
om medlemskap i EG:s program för strålskyddsforskning. Beloppet 
5.5 milj. kr. inkluderar kostnaden för medlemskapet. 

För hälsoupplysning m. m. för att förebygga melanom (hudtumörer) 
som följd av solstrålning begär strålskyddsinstitutet 1,6 milj. kr. för bud
getåret 1989/90, varav 0,8 milj. kr. som engångsanvisning. 

Föredragandens överväganden 

Strålskyddsinstitutet har för budgetåret 1989/90 hemställt om undantag 
från huvudförslaget. I annat sammanhang avser jag föreslå regeringen att 
uppdrag läggs ut att se över arbetsuppgifter och organisation m. m. vid 
statens strålskyddsinstitut och mot bakgrund därav bl. a. pröva om nuva
rande anslagskonstruktion, redovisningssystem m. m. är lämpligt utforma
de. En sådan översyn är väsentlig som underlag bl. a. i samband med 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 16 

43 



kommande övergång till treårsbudgetering. I avvaktan på den planerade 
översynen bör undantag från huvudförslaget medges för budgetåret 
1989/90. Däremot är jag inte beredd att nu ta ställning till de olika förslag 
till resursförstärkningar som institutet presenterat. 

Frågan om ytterligare medelsanvisning för att bekosta beredskapsåtgär
der får tas upp sedan utredningen (Fö 1987:01) om kärnkraftsbercdskapen 
avslutat sitt arbete. 

Jag delar strålskyddsinstitutets uppfattning att en samverkan med EG 
på sikt bör kunna leda till än bättre forskningsresultat för svenskt vidkom
mande och samtidigt möjliggöra vissa besparingar. Strålskyddsfrågorna är 
globala. Som medlem i EG:s forskningsprogram inom strålskyddsområdet 

bereds Sverige möjlighet att påverka programmet och där få in projekt som 
annars skulle lagts ut i Sverige. Vi kan också följa upp projekt som vi i 
annat fall till följd av brist på resurser skulle tvingas prioritera bort. Ett 
unikt tillfälle att få problemområden belysta av forskare såväl i Sverige 
som inom EG yppar sig här. 

Jag finner det angeläget att strålskyddsinstitutet bevakar möjligheterna 
att erhålla medlemskap i EG:s planerade program för strålskyddsforskning 
i den utsträckning EG:s tidsschema så medger. Av regeringens finansplan 
framgår att särskilda resurser har avsatts för bl. a. svenskt deltagande i en 
rad av EG:s forsknings- och utbildningsprogram och att förslag om den 

närmare fördelningen av dessa resurser kommer att läggas fram i 1989 års 
kompletteringsproposition. 

Som en följd av att systemet för kontroll av elektrisk materiel ändrats 
(jfr avsnitt C 3.) har fråga uppkommit hur de säkerhctskrav som ur strål
skyddssynpunkt måste ställas på sådana produkter påverkas. Denna fråga 
skall beredas vidare och jag är inte nu beredd att ta ställning. 

I mina beräkningar har jag tagit hänsyn till de ökade kostnader som 
påförts myndigheten i samband med införandet av en avgiftsfinansiering 
av den statliga redovisningsrevisionen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsl'erksamhet för bud

getåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 12. Bidrag till statens strålskyddsinstitut 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

15042974 
23140000 
24532000 

Reservation 6212025 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 165 000 kr. inte ställts till strål
skyddsinstitutets disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Under anslaget anvisas medel för institutets myndighetsuppgiftcr och 
för viss forskningsverksamhet. Med hänvisning till vad jag har anfört 
under anslaget B 11. Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhct be
räknar jag anslaget till 24 532 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens strålskydtlsinstilllt för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 24 532 000 kr. 

B 13. Kemikalieinspektionen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Kemikalieinspektionen inrättades den 1 januari 1986. Inspektionen är 
central förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med 
kemiska produkter i den mån inte någon annan myndighet har detta till 
uppgift. 

Kemikalieinspektionens generaldirektör är chef för inspektionen och 
samtidigt styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns två avdelningar, 
en för tillsyn och en för utredning. Till inspektionen är ett toxikologiskt 
råd knutet. Rådet är ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikolo

giska frågor. 
Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras genom de avgifter som 

betalas enligt förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel (bekämp
ningsmedelsavgifter) och enligt förordningen ( 1986: 199) om avgifter för 
finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet (kemikalieavgifter). 

Plan 

l\ostnaJa 
Produktkontroll 
I) Tillsyn m. m. 
2) Särskilda undersökningar 

Bekämpningsmedelskontroll 

3) Förhandsgranskning. 
tillsvn 

4 l Särskilda undersök
ningar 

Intäkter 

Nettoutgift 

Kemikalieinspektionen 

1988/89 

15396000 
2 976 000 

18372000 

5 266000 

1600000 
6866000 

25237000 

1000 

I 

+ 
+ 

+ 

+ 

Beräknad ändring 
1989/90 

6351000 
3578000 

9929000 

1 643000 

100000 
+ 1743000 

+ 11672000 

1000 

Kemikalieinspektionen anser att nuvarande resurser inte är tillräckliga för 
att möta krav och förväntningar från statsmakterna och omvärlden i 
övrigt. För den kommande treårsperioden föreslår inspektionen en för
stärkning med dels medel motsvarande 45 tjänster, dels ytterligare medel 
för informationsverksamhet, internationellt samarbete, utrcdningsverk-
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samhet och konsultstöd. Resursförstärkningarna utgör dels tillskott till 
verksamhet vid inspektionen som fått stå tillbaka på grund av bekämp
ningsmedelsarbetets ökning, dels en höjning av ambitionsnivån. För de 
särskilda insatserna på bekämpningsmedelsområdet (det s. k. halverings
programmet) föreslås en dubblering av medlen under de två närmaste 
budgetåren. 

För budgetåret 1989/90 föreslår inspektionen en resursförstärkning med 
medel motsvarande 26 tjänster. För arbetet med gamla kemikalier, bl. a. 
överblick över kemikalieanvändningen. beräknas fem nya tjänster, för 
särskilda insatser inom området petroleumprodukter två nya tjänster och 
för kemikalier med särskilda egenskaper (cancer-, allergi- och miljöfarliga 
ämnen) fem nya tjänster. lnspektionsverksamheten vill kemikalieinspek
tionen utöka med fyra tjänster, bekämpningsmedelsarbetet med tre tjäns
ter och produktregistret med två tjänster. Kemikalieinspektionen har före
slagit ett system med förhandsanmälan av nya kemiska ämnen. För detta 
har inspektionen beräknat fem tjänster. 

Kemikalieinspektionen föreslår vidare att medlen för särskilda under
sökningar skall öka med 6,5 milj. kr. budgetåret 1989/90 och att inspektio
nen skall erhålla ytterligare 4 milj.- kr. för information, internationellt 
samarbete och utveckling av produktregistret. 

Utvärdering av kemikaliekontrollen 

I enlighet med riksdagens beslut i samband med att kemikalieinspektio
nens inrättades har kemikaliekontrollen utvärderats. Utredningen om de 
nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen lämnade sitt betänkande 
(SOU 1988:44) Kontroll av kemiska produkter i oktober 1988 (utredare, 
generaldirektören Olof Hörmander). Betänkandet har remissbehandlats. 

Utredningen har intervjuat företrädare för olika intressen. En genomgå
ende bedömning är att införandet av kemikalieinspektionen har inneburit 
en förbättring av kemikaliekontrollen. Utredningen anser att kemikalie
inspektionens organisation och arbetets uppläggning i stort fungerar väl. 

De företag som tillverkar. importerar, levererar och hanterar kemiska 
ämnen och produkter svarar för att produkterna inte ger skadliga effekter 
på hälsa och miljö. Enligt utredningen har företagens medvetande om 
detta ansvar ökat väsentligt sedan början av 1970-talet. Utredaren under

stryker samtidigt det allvarliga i att branschen som helhet ännu inte tycks 
ha mobiliserats för kcmikalielagstiftningens mål. Det tycks också oklart i 
vilken utsträckning företagen tar på sig ett ekonomiskt ansvar för utred
ningar av gamla. redan introducerade produkter. 

Lagen ( 1985:426) om kemiska produkter bygger på principen att redan 
en på goda vetenskapliga grunder uppkommen missstanke om skaderisker 

utgör en tillräcklig grund för myndighetsingripande. För att undgå förbud 
eller andra restriktioner måste en tillverkare eller importör så långt det på 
vetenskapens ståndpunkt är möjligt bevisa att misstanken är ogrundad. 
Utredaren föreslår att denna princip om den omvända bevisbördan. vil
ken nu framgår av lagens förarbeten. skrivs in i lagen. Utredaren föreslår 

också att den s. k. substitutionsprincipens tillämpning utreds i syfte att 
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finna en lagregel som underlättar utformningen av tillämpningsföreskrif
ter. Substitutionsprincipen innebär att en kemisk produkt skall bytas ut 
mot en mindre farlig produkt om hanteraren ändå uppnår ändamålet med 
användningen. Tillämpningen av denna princip är enligt utredningen 
oklar och har därför inte fått avsedd genomslagskraft. 

Utredningen föreslår också att lagen om kemiska produkter utvidgas till 
att omfatta även varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk 
produkt om varan därigenom kan befaras medföra skada på människor 
eller i miljön. Ett syfte med detta är att klargöra att man vid tillämpningen 
av substitutionsprincipen skall ta hänsyn även till användningen i senare 
led. Samtidigt menar utredningen att ytterligare överväganden krävs be
träffande de sammantagna konsekvenserna av de föreslagna ändringarna i 
lagen om kemiska produkter innan förslagen genomförs. 

Utredningen behandlar också samverkansformer och arbetsfördelning 
mellan de olika myndigheterna som har ansvar inom kemikaliekontrollen. 
Utredningen anser att kemikalieinspektionen bör ha en systemgranskande 
och systemuppföljande roll för-kemikaliekontrollen som helhet. Samarbe
tet fungerar enligt utredningen väl mellan flertalet av de myndigheter som 
har att samverka inom kemikaliekontrollen. Dock behövs enligt utred
ningen förtydliganden av ansvarsfördelningen mellan kemikalieinspek
tionen och naturvårdsverket liksom i förhållande till regionala och lokala 
myndigheter. Vissa förslag lämnas i anslutning till detta. 

Utredningen anser sammanfattningsvis att kemikalieinspektionen ut
vecklas i avsedd riktning men att resurserna är otillräckliga. Utredningen 
tar inte ställning till vilken expansion som behövs. 

Utredningen anser att kemikalieinspektionens tillsynsuppgifter på sikt 
bör anslagsfinansieras och att expansionen tills vidare bör finansieras över 
statsbudgeten. Utredningen föreslår också ett nytt avgiftssystem. Förslaget 
innebär att kemikalieavgiften, som nu utgår med ett visst belopp per 
registrerad produkt. delas upp i en fast årsavgift per företag resp. en avgift 
per registrerad produkt. Nedsättning av produktavgiften föreslås för pro
dukter med en omsättning under I ton per år. Nuvarande system med en 
fast årsavgift per företag för finansiering av arbetet med bekämpningsme
del bör enligt förslaget ersättas med en årsavgift som bygger på försälj
ningsvärdet av bekämpningsmedel. 

Remissinstanserna 

Utredningen får stöd för sina förslag från majoriteten av remissinstanserna. 
Den helt övervägande majoriteten av remissinstanserna anser att 
kemikalieinspektionen bör förstärkas. 

Förslaget om anslagsfinansiering får stöd framför allt av industriföreträ
darna men även av riksrevisionsverket och Svenska naturskyddsförening
cn. Statskontoret och statens strålskyddsinstitut avvisar förslaget. Flertalet 
remissinstanser kommenterar ej förslaget. 

Endast ett fåtal remissinstanser har haft några invändningar mot utred
ningens förslag till ändringar beträffande avgifterna. Kemikontoret anser 
att mängden aktiv substans och inte produktens årsomsättning bör ligga 
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till grund för bekämpningsmedelsavgiften och att produktavgiften på ke
mikalier bör reduceras för företag med över I 00 produkter. Riksrevi
sionsverket menar att det kan bli svårt att få fram och kontrollera de 
omsättningsuppgifter som föreslås ligga till grund för bekämpningsmedels
avgiften. 

Förslagen i fråga om ändringar i lagen om kemiska produkter får stöd av 
majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig i frågan. Kemikontoret 
avvisar i likhet med flertalet industrirepresentanter förslagen. Vissa re
missinstanser, t. ex. Svea hovrätt, LO och SAF, ser lagtekniska svårigheter 
att förverkliga alla eller delar av förslagen. Även andra remissinstanser 
vilka ställer sig positiva i princip, t. ex. statens naturvårdsverk, anser att 
förslagen kräver ytterligare utredning. 

Många remissinstanser framhåller att det är viktigt med en klar ansvars
fördelning mellan ansvariga myndigheter och att oklarheter finns t. ex. 
beträffande gränsdragningen mellan kemikalieinspektionen och natur
vårdsverket. 

Föredragandens överväganden 

För egen del noterar jag med tillfredsställelse den positiva bedömning som 
utredningen och remissinstanscrna gjort av kemikalieinspektionens bety
delse för en förbättrad kemikaliekontroll. Jag delar denna bedömning och 
anser att inspektionen bör fortsätta sitt aktiva arbete för att åstadkomma 
förbättringar inom kemikalieområdet. 

Jag vill i detta sammanhang betona att grundtankarna bakom nu gällan
de kcmikalielagstiftning är att skadliga ämnen och beredningar så långt 
som möjligt skall ersättas med sådana som är mindre farliga eller helt 
ofarliga. Detta följer också av bestämmelserna angående försiktighets
mått i 5 § lagen om kemiska produkter. Alla kemiska produkter som 
hanteras skall vara väl utredda med avseende på sina effekter på hälsa och 
miljö. De är företagen som har skyldigheten att bevisa att produkterna inte 
har några farliga egenskaper. Alla som hanterar kemiska produkter skall 
vara tillräckligt informerade om skaderisker och behovet av förebyggande 
åtgärder så att de kan hantera produkterna på ett säkert sätt. Den fortsatta 
beredningen får visa om lagstiftningen behöver ändras. 

Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna 
som arbetar med tillsyn av kemikaliekontrollen är klar och ändamålsenlig. 
Utredningen om de nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen har 
lämnat vissa förslag i syfte att uppnå detta, t. ex. att tillståndsprövningen 
av import resp. hantering av livsfarliga eller mycket farliga kemiska pro
dukter skall flyttas från länsstyrelserna till kommunernas miljö- och hälso
skyddsnämnder. Utredningens förslag bereds nu inom regeringskansliet. 

Enligt vad jag har erfarit förbereder kemikalieinspektionen och na
turvårdsverket en gemensam vägledning beträffande tillsynen enligt lagen 
om kemiska produkter till de regionala och lokala myndigheterna. Det bör 
bli ett värdefullt stöd för att utveckla länsstyrelsernas och kommunernas 
arbete med kemikalietillsynen. 

För att kemikalieinspektionen skall kunna fylla sin viktiga funktion i 
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utvecklingen mot ett samhälle, där användningen av kemiska ämnen och 
produkter inte innebär oacceptabla effekter på hälsa och miljö, måste 
inspektionen förstärkas. 

För budgetåret 1989/90 förslår jag en förstärkning motsvarande ytterli
gare 11 tjänster samt 4 milj. kr. för särskilda undersökningar, internatio
nellt arbete och utökad informationsvcrksamhet. Därutöver föreslår jag, 
som framgått tidigare (anslag 86), att kemikalieinspektionens medel för 
arbetet med att halvera användningen av bekämpningsmedel inom jord
bruket ökas från nuvarande 5 milj. kr. till 12 milj. kr. 

Ett stort antal s. k. gamla kemiska ämnen är otillräckligt kända till sina 
egenskaper och risker. Ett internationellt samarbete för att fylla kunskaps
luckorna pågår, bl. a. inom OECD. De I 000 ämnen som kan beräknas 
svara för ca 99% av användningen skall kartläggas inom en femårsperiod. 
Kemikalieinspektionen har tagit på sig ansvaret för att närmare granska ca 
fem ämnen per år. Det är enligt min mening ytterst viktigt att kemikalie
inspektionen kan fullfölja detta åtagande och att inspektionen även i 
övrigt kan vara med i det internationella samarbetet på kemikalieområdet. 

Kemikalieinspektionen har föreslagit ett system med förhandsanmälan 
av nya kemiska ämnen. När en anmälan har skett, skall den enligt förslaget 
granskas av kemikalieinspektionen. Förslaget har remissbehandlats och 
notifierats inom GATT och EFT A. Det är också betydelsefullt att åstad
komma en samordning med det system för förhandsanmälan som finns 
inom EG. Jag har därför beräknat resurser för förestående förhandlingar 
med EG härom. 

Jag har beräknat ökade resurser för kemikalieinspektionens arbete med 
att skaffa en överblick över kemikalieanvändningen i samhället inbegripet 
upprättande av materialflöden. Detta är nödvändigt för att inspektionen 
skall kunna prioritera de områden där åtgärder bör vidtas. 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med bl. a. naturvårdsverket 
inlett ett arbete med att utarbeta kriterier för miljöfarlighet hos kemikali
er. Arbete pågår också med att ta fram en lista över de kemiska ämnen som 
enligt myndigheternas samstämmiga bedömningar är skadliga för miljön. 
Detta arbete bör fullföljas så snart som möjligt. 

Kemikalieinspektionens inspektioner är ett viktigt led i arbetet med att 
få företagen att ta sitt ansvar för kemikaliehanteringen. Inspektionens 
arbete är inriktat på tillverkar- och leverantörsleden. Förutom att se till att 
företagens produkter är märkta på ett tillfredsställande sätt och att tillräck
lig information ges till efterföljande led har inspektionerna också till syfte 
att se till att företagen har tillräcklig kompetens och rutiner för att kunna ta 
sitt ansvar. Genom tillsynsbesöken får inspektionen en direktkontakt med 
företagen och därmed information om hur olika föreskrifter fungerar i 
praktiken och om problem som inte tidigare har uppmärksammats. In
spektionsverksamheten bör fortsätta. Jag har för ändamålet beräknat viss 
förstärkning av inspektionens resurser. 

För närvarande pågår en översyn av produktregistret, som syftar till att 
precisera vilka behov registret skall fylla. I avvaktan på detta har jag inte 
nu beräknat ytterligare medel för utbyggnad av registret. 

Det är viktigt att kemikalieinspektionen även i fortsättningen kan vara 
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en flexibel organisation. En expansion bör inte uteslutande ske genom flera 
fasta tjänster. Det är angeläget att hålla möjligheterna öppna för inspektio
nen att vid olika tillfällen köpa in den kompetens som behövs. 

Jag har beräknat ytterligare medel för informationsverksamhet. Jag 
anser i likhet med utredningen om de nya arbetsformerna inom kemikalie
kontrollen att en viktig funktion för inspektionen är att översätta veten
skaplig text till ett mer lättillgängligt språk. 

Jag delar också utredningens uppfattning om vikten av en fortsatt god 
personal utveckling vid inspektionen. 

Utredningen om de nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen har, 
som jag nyss har nämnt, föreslagit att tillsynsverksamheten på sikt bör 
finansieras över statsbudgeten. Jag är inte nu beredd att ta ställning till 
detta förslag. Däremot avser jag att återkomma till regeringen med förslag 
om ett nytt avgiftssystem. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag kostnaderna för 
kemikalieinspektionen till 36 910000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn till att 
den s. k. tjänstebrevsrätten avvecklas vid kemikalieinspektionen fr. o. m. 
den I juli 1989 samt att kostnader tillkommer på grund av att redovis
ningsrevisionen fortsättningsvis skall finansieras genom avgifter. Kemika
lieinspektionens verksamhet finansieras med bekämpningsmedclsavgifter 
och kemikalieavgifter. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt 
belopp av I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1889/90 anvisa ett 

förslagsanslag på I 000 kr. 

B 14. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1987/88 Utgift 10023141 
1988/89 Anslag I 0 707000 1 

1989/90 Förslag 13 130000 
1 Av angivet belopp har 75000 kr. inte ställts till koncessionsnämndens för miljö
skydd disposition till följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till
stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. Nämnden består vid 
sådan handläggning av ordförande och tre andra ledamöter. Nämnden har 
fyra avdelningar. 

Anslag 

Förvaltn i ngskostnader 
(därav lönekostnader) 

Rcseersättningar 
Lokalkostnader 

1988/89 

8 799000 
(7 531 000) 

803000 
1105000 

10707000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+2167000 
( + 1861000) 
+ 80000 
+ 176000 

+2423000 
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Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Enligt koncessionsnämndens mening kommer riksdagens beslut om änd
ringar i miljöskyddslagen med anledning av propositionen om miljöpoliti
ken inför 1990-talet att innebära en väsentligt ökad arbetsvolym för nämn
den (prop. 1987/88:85, JoU23, rskr. 373). En anpassning av nämndens 
personal- och ekonomiadministration till tidsenliga och rationella arbets
metoder behövs. Liksom tidigare år måste anslagsbehovet bedömas mot 
bakgrund av nödvändigheten att hålla nere handläggningstiderna. 

Sammantaget begär nämnden undantag från huvudförslaget samt ökade 
medel på 2 604 000 kr. för följande förstärkningar: 

- inrättande av en femte avdelning 
- inrättande av en fast tjänst som överingenjör som ersättning för en 

personlig tjänst och en ytterligare ställföreträdande ordförande, som inte 
skall vara anställd vid nämnden 

- ökade lokalutrymmen samt diverse kontorsutrustning. 
Vidare vill nämnden att en särskild ordförande och chef för nämnden 

förordnas med uppgift att ha det övergripande ansvaret för nämndens 
verksamhet, ledning och planering. 

Föredragandens överväganden 

Koncessionsnämndens uppgifter kommer på ett väsentligt sätt att påver
kas av de ändringar i miljöskyddslagstiftningen som skall träda i kraft den 
1 juli 1989. Den viktigaste förändringen är att de beslut i tillstånds- och 
tillsynsärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387) som meddelas av läns
styrelsen får överklagas till koncessionsnämnden i stället för till regering
en. Nämnden blir alltså normalt slutinstans i dessa överklagandeärenden. 
Det är angeläget att en myndighet som har denna funktion också tilldelas 
sådana resurser och ges en sådan organisation att den kan fullgöra sina 
uppgifter på ett bra sätt. Jag har därför räknat med en resursförstärkning 
vid nämnden på drygt 2.4 milj. kr. Förstärkningen medger bl. a. att ytterli
gare en avdelning kan inrättas vid nämnden. De vidgade arbetsuppgifterna 
kan medföra krav på ändrade arbetsrutiner. Jag förutsätter att nämnden 
gör de ändringar som därvid bedöms nödvändiga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag kostnaderna för 
koncessionsnämnden till 13 I 30000 kr. Jag har då räknat med att nämn
den undantas från huvudförslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Koncessionsnämnden för mi(jösk.vdd för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 13 130 000 kr. 
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B 15. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

17000000 
17000000 
17000000 

Förenta Nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års 
generalförsamling för att inom ramen för FN:s miljöprogram helt eller 
delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN:s olika 
organ. Fondens användning står under överinseende av FN:s miljöstyrel
se. Ett fortsatt starkt engagemang från svensk sida är nödvändigt när det 
gäller de globala miljöfrågor som behandlas av miljöstyrelsen och som 
under de närmaste åren kommer att vara särskilt aktuella genom olika 
uppföljningsaktivitetcr efter den s. k. Brundtlandkommissionens rapport. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Förenta Nationernas mi/jiijond för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 17 000000 kr. 

B 16. Visst internationellt miljösamarbete 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

5 602049 
5 350000 
8 350000 

Anslaget disponeras för utgifter för Sveriges deltagande i vissa interna
tionella organisationer och för internationellt samarbete inom miljövårds
området. 

FN:s miljöstyrelse: 
Marina miljökonventioner 
Internationella naturvårdsunioncn 
ECE-konventionen om långväga gräns-

överskridande luftföroreningar 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Nordiskt samarbete 
Bilateralt samarbete 
EFTA/EG 
Regionala och globala FN-konferenser 
Diverse internationella organi-

sationer och kongresser 

Hemställan 

l 988/89 

400000 
l 100000 

650000 

800000 
300000 
150000 
550000 

1400000 

5350000 

Jag hemställer att regeringen föreslå.r riksdagen 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 100000 
+ l 300000 

+ 100000 
+ 50000 
+ 700000 
+ 500000 
+ 500000 

250000 

+3000000 

att till Visst illlernationellt miljösamarbete för budgetåret 1989/90 
anvisa ett förslagsanslag på 8 350000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 16 

52 



B 17. Inredning och utrustning av lokaler vid vissa 
myndigheter 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

10498925 
18 500000 
7200000 

Reservation - 798 925 

Från anslaget bestrids kostnader för inredning och utrustning av lokaler 
vid vissa myndigheter inom miljö- och energidepartementets verksam
hetsområde. Byggnadsstyrelsen har inredningsansvar för myndigheterna 
och utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) har utrust
ningsansvar. 

Statens naturvårdsverk 

Inredning 

Byggnadsstyrelsen 

För inredning av lokaler samt för ny- och ersättningsanskatfningar föreslår 

byggnadsstyrelsen att en kostnadsram för Ersättningsanska,tfningar m. m. 
för budgetåret 1989/90 förs upp med l 710 000 kr. Byggnadsstyrelscn har 
då beräknat inredning för av naturvårdsverket begärda ca 50 nya tjänster. 

Utrustning 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) 

För utrustning av lokaler föreslår UUH att en kostnadsram under Ersätt
ningsanskaJfningar m. m. förs upp med 12,5 milj. kr. för budgetåret 
1989/90. Medelsbehovet grundar sig på en genomgång av vilken utrust
ning som behöver anskaffas så att dels den nuvarande verksamheten skall 
kunna bedrivas planenligt, dels de mål som sätts för verksamheten i 
miljöpropositionen och i verkets egen verksamhetsbeskrivning skall upp
nås. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att för inredning av lokaler förs upp en kostnadsram av 
670 000 kr. för budgetåret 19.89/90 under rubriken Statens naturvårds verk 
Ersättningsanskatfningar m. m. 

För utrustning av lokaler förordar jag en kostnadsram av 8 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90 under rubriken Statens naturvårdsverk. Ersättningsan
skatfningar m. m. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag för inredning och utrust
ning till sammanlagt 7,2 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning av lokaler vid statens naturvårdsverk inom de kost
nadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid vissa myndigheter för 
budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 7 200000 kr. 

B l8. Åtgärder mot havsföroreningar 

1988/89 Anslag 150000001 

1989/90 Förslag 16 500 000 
1 Härtill kommer 16 500000 kr. på tilläggsbudget I. 

Anslaget används för åtgärder mot havsföroreningar såsom forskning 
om den marina miljön, åtgärdsinriktad teknisk forskning, mätning, över
vakning, framtagande och sammanställning av statistik om förändringar i 
miljön, uppföljning m. m. av nationellt och internationellt arbete. 

Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1989/90 följer i huvudsak den 
åtgärdsplan mot havsföroreningar som utarbetades av naturvårdsverket i 
samarbete med en rad andra myndigheter under åren 1986 och 1987 och 
som låg till grund för regeringens proposition om miljöpolitiken inför 
1990-talct (prop. 1987 /88: 85). 

Om de olika programmen i åtgärdsplanen skall kunna genomföras i den 
takt som förutsattes i naturvårdsverkets förslag till aktionsplan krävs en 
ökning av resurserna. Under perioden skall en reviderad aktionsplan tas 
fram. För särskilda utredningar, tryckning m. m. behövs därför ökade 
anslag. 

De medel som ställs till naturvetenskapliga forskningsrådets förfogande 
innebär en början på den nödvändiga förstärkningen av basorganisationen 
för marin forskning. Med hänsyn till de många olika kunskapsområden 
som måste täckas är det angeläget med ytterligare förstärkning av resurser
na. 

Inom den miljötekniska forskningen kommer de projekt som nu inleds 
inom områdena cellulosateknik, gruvteknik och kommunal avloppsrening 
att behöva utökas under kommande budgetår. 

Naturvårdsverket uppskattar mot denna bakgrund anslagsbehovet för 
budgetåret 1989/90 till 25 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till årets akuta problem med algblomning och säldöd har 
regeringen föreslagit särskilda insatser för övervakning av havsmiljön samt 
för miljöforskning (prop. 1988/89: 10). Riksdagen beslutade i enlighet med 
regeringens förslag (JoU 6. rskr 58). 

Universitets- och högskoleämbetet har på regeringens uppdrag redovisat 
förslag till organisation av den marina forskningen. En förstärkning av den 
marina forskningen ligger väl i linje med utredningens förslag och med 
intentionerna i aktionsplanen mot havsföroreningar. Jag beräknar därför 
medel för en viss förstärkning av resurserna för budgetåret. 1989/90. Jag 
har i denna fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Atgärder 1not hav.~/'öroreningar för budgetåret 1989/90 an

visa ett reservationsanslag på 16 500 000 kr. 

B 19. Utredningsverksamhet om CFC-föreningar m. m. 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2900000 
3075000 

Från anslaget betalas kostnader för utredningsverksamhet med syfte att 
minska utsläppen av CFC-föreningar och ämnen med likartade effekter på 
stratosfärens ozonskikt. 

Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverket yrkar för budgetåret 1989/90 att 13,4 milj. kr. anvisas 
för åtgärder till skydd för ozonskiktet. Medlen bör enligt verket användas 
till utredningsverksamhet enligt de regeringsuppdrag som verket erhållit, 
bidrag till nordiska utredningar, kompetensuppbyggnad på polyuretan
området, internationellt arbete samt särskilda nationella informationsin
satser. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser det angeläget att den avvecklingsplan för CFC och haloner 
fullföljs, som regeringen lade fram i propositionen 1987/88:85 om miljö
politiken inför 1990-talet och som godkändes av riksdagen (JoU 23, rskr. 
373). 

Jag delar i allt väsentligt naturvårdsverkets uppfattning om vilka insat
ser som krävs av myndigheten i form av utredningar på det nationella 
området. Enligt min uppfattning bör utvecklingsarbete och tekniska frågor 
om köldmedieanvändning i stationära anläggningar och mobila aggregat i 
första hand bekostas av tillverkare och användare av dessa anläggningar. 
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Jag föreslår under anslaget B 2. Miljövårdsinformation att medel avsätts 
för att sprida information om de svenska åtgärderna för att avveckla CFC
användningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningsverksamhet om CFC:f0re11i11gar m. m. för bud

getåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 3 07 5 000 kr. 

B 20. Internationella institutet för miljövänlig teknik 

1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

25000000 
25000000 

Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd till stiftelsen Interna
tionella institutet för miljövänlig teknik (lnternational Institute for Envi
ronmentally Sound Technology, IET). 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med förslag i propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet 
beslutade riksdagen i juni 1988 att för budgetåret 1988/89 anvisa 
25 milj. kr. för inrättandet av ett internationellt institut för främjande av 
miljöteknik m. m. 

Regeringen har i augusti 1988 beslutat inrätta stiftelsen Internationella 
institutet för miljövänlig teknik (IET). Stiftelsen har som huvuduppgift att 
värdera miljövänlig teknik. att aktivt bidra till spridning av miljövänlig 
teknik samt att i särskilda fall initiera och främja forskning och utveckling 
av sådan teknik. 

Jag vill för riksdagens kännedom meddela att regeringen i november 
1988 utsåg styrelseordförande för stiftelsen. I enlighet med beslutet om att 
inrätta stiftelsen har regeringen också tillsatt en direktör för stiftelsen. 
Stiftelsen har härigenom kunnat påbörja sin verksamhet. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag anslaget till 25 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationella institutet for mi/jöl'änlig teknik för budget

året 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 25 000000 kr. 
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C. Energi 

Verksamheten vid statens vattenfallsverk 
1 Inledning 

Riksdagen har våren 1988 fastställt nya principer för statsmakternas eko
nomiska styrning av statens vattenfallsverk (Vattenfall, prop. 1987/88:87, 
NU 41, rskr. 376). Beslutet innebär bl. a. att omfattningen och inriktning
en av Vattenfalls investeringar samt finansieringsplan skall beslutas av 
riksdagen enligt en rullande treårsplan. Beslutet innebär vidare att Vatten
fall och dess dotterbolag skall behandlas som en sammanhållen grupp av 
företag - Vattenfallkoncernen. Av planeringsskäl är den investerings- och 
finansieringsplan som beslöts våren 1988 endast ettårig och omfattar 
budgetåret 1988/89. Den plan jag kommer att redovisa i det följande blir 
därför den första treårsplanen för Vattenfall och omfattar åren 1989-

1991. 

2 Uppgifter och organisation 

Vattenfall inrättades år 1909 och har enligt sin instruktion (l 988: 851) till 
uppgift att affärsmässigt utöva följande verksamheter: 
- produktion, överföring, distribution och försäljning av el och värme, 
- inköp, överföring, distribution och försäljning av naturgas, 

- energitjänster inom och utom landet, 
- forskning, utveckling och demonstration av ny teknik inom energiom-

rådet samt 
- byggnation och drift av anläggningar för verksamheten. 

Vattenfall skall också 
- handha statens kraftverksrörelse och därmed sammanhängande verk

samhet samt bära sektoransvar för clkraftteknisk forskning och utveck
ling, 

- handha kanalrörelsen vid Trollhätte kanalverk, 
- inom sitt verksamhetsområde arbeta för en avveckling av kärnkraften 

till senast år 2010, 
- verka för en rationell elenergiförsörjning och en effektiv användning av 

elenergi i landet samt 
- leda och samordna bercdskapsplaneringen för landets elförsörjning 

med inriktning mot åtgärder som tillgodoser samhällets behov av el i en 
kris- eller krigssituation. 

Vattenfall har delats in i tio resultatområden. Denna indelning har 
fastställts i Vattenfalls instruktion och framgår av det följande. 

l. Elproduktion 
2. Överföring av cl 

3. Regional energimarknad 
4. Energi verksrörelse 
5. Naturgasverksamhet 

6. Finansverksamhet 
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7. Entreprenad- och konsulttjänster 
8. Fastighetsförvaltning i fråga om förvaltningsbyggnader samt fastighe

ter och byggnader som inte erfordras för den direkta driften av verk
samheten 

9. Intern service 
10. Kanalrörelse 

Vattenfall har vidare en regional organisation uppdelad i fem regionala 
enheter. Dessa enheter ansvarar främst för verksamheten inom resultat
områdena Regional energimarknad och Energiverksrörelse. De regionala 
enheterna har även ett driftansvar för vattenkraftstationerna och överfö
ringsnätet. 

Skälet till uppdelningen i resultatområden är bl. a. att tillmötesgå de 
ökade kraven på insyn i Vattenfalls olika verksamheter. 

3 Statens vattenfallsverk 

3.1 Inledning 

Vattenfalls övergripande långsiktiga mål för koncernen är att kunna erbju
da kunderna konkurrenskraftiga energilösningar, verka för en rationell 

elförsörjning i landet samt säkerställa en rationell elförsörjning inom det 
egna verksamhetsområdet samtidigt som kärnkraften ersätts. 

För att uppnå dessa långsiktiga mål har Vattenfall fastställt följande 
huvudinriktningar för treårsperioden 1989- 1991: 
- säkerställa god elförsörjning i framtiden 
- intensifiera arbetet med att genomföra kärnkraftersättningen 
- utnyttja befintliga elanläggningar bättre 
- mer aktivt än tidigare använda priset som styrmedel 
- mer än tidigare arbeta för en bättre energihushållning 
- mer aktivt driva forskning och utveckling av ny energiproduktion 
- öka och utveckla naturgasanvändningen 
- mer än tidigare samarbeta med kunder och kommuner i syfte att lösa 

gemensamma energiproblem. 

3.2 Elförsörjning 

De senaste årens utveckling visar enligt Vattenfall ökad sannolikhet för 
högre elanvändning i landet än enligt tidigare prognoser. Elbalansen be
döms dock vara tillfredsställande till mitten av 1990-talet trots att endast 
mindre produktionstillskott tillförs. Under planperioden kan dock beslut 

behöva fattas om ny spetskraft för att tillgodose effektbehov. 

3.3 lnvesteringsplaner 

Vattenfall har lämnat ett förslag till treårsplan för perioden 1989- 1991. 
I skrivelse den 16 november 1988 har Vattenfall återtagit alla förslag 

som rör ett demonstrationskraftverk i Oxelösund. Efter eliminering av 
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detta projekt föreslår Vattenfall en investeringsram för treårsperioden 
1989-1991om15055 milj. kr. 

Vattenfalls förslag till investeringsplan med fördelning på resultatområ
den framgår av tabell I. 

Tabell I. Vattenfalls förslag till investeringsplan, milj. kr. 

Resultatområde 1988 1989 1990 1991 1989-1991 

Elproduktion 2475 2794 1810 1670 6274 
Överföring 660 1000 450 650 2100 
Regional encrgimarknad 1010 980 I 070 1100 3150 
Encrgiverksrörelsc 570 610 610 660 1880 
Naturgasvcrksamhct 120 500 400 400 1300 
Entreprenad- och konsulttjänster 20 15 15 15 45 
Fastighetsförvaltning 60 70 40 40 150 
Finansverksamhet 
Intern service 25 45 70 25 140 
Kanalrörelse 5 5 5 6 16 

4945 6019 4470 4566 15055 

Inom resultatområdena Elproduktion och Energiverksrörelse bedrivs 
verksamheten delvis inom ramen för olika aktiebolag i vilka Vattenfall är 
majoritetsägare. Naturgasverksamheten bedrivs i sin helhet i aktiebolags
form. De i tabellen angivna beloppen avser de totala investeringarna inom 
berörda koncernbolag, dvs. även sådana investeringar som finansieras 
genom kapitaltillskott från andra delägare eller genom upplåning. 

3.3. / Elproduktion 

Inom resultatområdet Elproduktion drivs Vattenfalls kraftstationer. Elpro
duktionen sker inom hel- eller delägda vattenkraft- och kärnkraftstationer 
samt övriga värmekraftstationer, främst oljeeldade anläggningar. 

Vattenkraft 

Under de kommande åren satsar Vattenfall betydande resurser för fortsat
ta förnyelseåtgärder i vattenkraftstationer för att uppnå bättre produk
tionsekonomi, högre tillförlitlighet och säkerhet. 

Sammanlagt beräknas ca 3 610 milj. kr. investeras inom vattenkraften 
under planperioden. Härav avser 810 milj. kr. Umeälven, 540 milj. kr. 
Dalälven. 365 milj. kr. Ångermanälven. 360 milj. kr. Göta älv och 390 
milj. kr. lndalsälven. 

Den största föreslagna investeringen gäller om- och tillbyggnad av 

kraftstationerna Hojum och Olidan i Göta älv. 
Andra större vattenkraftsprojekt som inte tidigare redovisats finns i 

Motala, Grundfors, Stugun. Näverede och Kilforsen. Till detta kommer 

nya driftcentraler i Norrbottens och Västerbottens län. 

Kärnkraft 

Vattenfall äger kärnkraftverket i Ringhals, som har fyra reaktorer. samt 
74,5 % av Forsmarksverket, som har tre reaktorer. 

Alla svenska reaktorer har under år 1988 försetts med system som 

Prop. 1988/89:100 
Bil. 16 

59 



skyddar omgivningen om en olycka med svåra härdskador skulle inträffa. 
Detta har gjorts som ett komplement till befintliga betonginneslutningar. 
Dessa system skall skydda inneslutningen från höga tryck samtidigt som 
filter skyddar omgivningen från radioaktiva utsläpp. 

Vattenfallkoncernens investeringar i kärnkraft under planperioden gäl
ler framför allt byte av ånggeneratorer och turbinrotorbyte i Ringhals 2. 

En viktig uppgift under planperioden blir enligt Vattenfall att ta fram 
underlag inför 1990 års kontrollstation vad gäller avveckling av kärnkraf
ten enligt riksdagens beslut. Utöver redovisning av åtgärder för att säkra 
eltillförseln omfattar uppgiften att ta fram underlag för val av vilken av de 
fyra reaktorerna i Ringhals som skall tas ur drift samt insatser för att slå 
vakt om den tekniska kompetensen i kärnkraftverken och de centrala 
kärn kraftsorganen. 

För kärnkraften planeras effekthöjningar i Ringhals 1 och 2 och Fors
mark 3 under planperioden. Effekttillskottet beräknas bli ca 162 MW och 
elproduktionen öka med ca I, I TWh per år. Effekthöjningarna är enligt 
Vattenfall billiga att genomföra och har en mycket kort återbetalningstid. 

Investeringarna i kärnkraft under perioden beräknas uppgå till I 756 
milj. kr. 

Övrig värmekraft 

För övrig värmekraftproduktion, främst oljeeldade anläggningar, har Vat
tenfall egna och bolagsägda anläggningar. 

För att ersätta kärnkraften anser Vattenfall att värmekraftanläggningar i 
form av kraftvärmeverk och kondensproduktion baserade på gas och kol 
behöver byggas ut. Under planperioden behöver ny teknik för detta ut
vecklas och demonstreras. Vidare behöver anläggningar projekteras. 

Vattenfall arbetar med att skapa en projektreserv i form av oljeeldade 
gasturbiner som senare kan kompletteras till kombikraftverk där både el 
och värme produceras med naturgas som bränsle. Omfattningen beräknas 
bli ca I 00 MW för idrifttagning tidigast år 1993 samt ca 200 MW för 
idrifttagning tidigast åren 1994 och 1995. Ar 1996 skulle dessa gasturbiner 
kunna kompletteras till kombikraftverk med en sammanlagd effekt av 700 
MW. Alternativt kan en ny, separat kombianläggning byggas med naturgas 
som bränsle. 

Vattenfall har vidare undersökt möjligheterna att konvertera en befint
lig gasturbin i Stallbacka, utanför Trollhättan, till ett kombikraftverk -
baserat på naturgas. Utförda prov har gett tillfredsställande resultat. Elef
fckten i en tillbyggd anläggning beräknas bli ca 110 MW vid 85 MW 
värmeleverans. När värmebehovet är lågt ökar eleffekten till ca 120 MW. 
Anläggningen planeras demonstreras i full skala fr. o. m. år 1991. lnveste
ringskostnaden för ombyggnaden beräknas till sammanlagt 460 milj. kr. 
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3.3.2 Ö1•erfl.iring 

Inom resultatområdet Överföring redovisas all verksamhet som rör stor
kraftnätet. Storkraftnätet omfattar för närvarande ca 15 000 km högspän
ningsledningar för 220 och 400 kV. varav Vattenfall äger huvuddelen. 

Till 400-220 kV överföringssystemet söder om Skellefteälven, stamnä
tet, inmatades under år 1987 totalt 96 TWh elenergi eller ca 6 7 % av den 
totalt tillförda elenergin inom landet. Den inmatade elenergin fördelades 
ungefär lika mellan Vattenfall och övriga kraftföretag. 

Utbyggnad och utnyttjande av stamnätet är reglerat i ett särskilt stam
nätsavtal undertecknat av Vattenfall och av de elva större kraftföretagen 
som för närvarande utnyttjar nätet. 

Omfattande utbyggnader pågår med syftet att effektivisera och förnya 
storkraftnätet. Investeringarna avser framför allt åtgärder för att ersätta 
fem av nuvarande sex 220 kV ledningar mellan Indalsälven och Mälarda
len med två 400 kV ledningar samt utbyggnad av en likströmskabel till 
Finland (Fennoskan). 

Samtliga 400 kV ledningar från Norrland till Mellansverige är utrustade 
med seriekondensatorer för att öka överföringsförmågan. Kondensator
batterierna är i vissa fall isolerade med olja och i vissa fall med PCB. Av 
arbetsmiljö- och miljövårdsskäl kommer användningen av PCB att förbju
das. Under perioden fram till år 1995 måste därför alla kondensatorele
ment som innehåller PCB bytas ut. Dessa ombyggnader har nu påbörjats 
med stationen i Kättbo som skall vara ombyggd till år 1989. Den totala 
kostnaden för byte av samtliga element beräknas till 360 milj. kr. 

Investeringarna under planperioden avser framför allt fortsatt arbete 
med ombyggnad av 220 kV ledningarna. förnyelse av ledningar och sta
tioner samt byte av kondensatorelement. Upptagna medel för investering
ar inkluderar också projekteringsmedel. 

De större investeringar som tidigare inte har redovisats för riksdagen är 
ombyggnad av ledningen Västerås-Örebro. förnyelse av transformator
stationen i Hamra samt förnyelse av seriekondensatorn i Vittersjö. · 

3.3.3 Regional energi marknad och Energhwksrörelse 

Verksamheten inom de två resultatområdena Regional energi marknad och 
Energirerksrörl!lse omfattar Vattenfalls försäljning av el och värme samt 
kontakter med kunder, kommuner och andra intressenter på energimark
naden. I ansvarsområdet ingår också utveckling och marknadsetablering 
av energihushållning. 

Verksamheten bedrivs till största delen inom Vattenfalls fem regioner. 
Dessa svarar för drift och underhåll av vattenkraftstationer och storkraft
nät på entreprenad åt Elproduktion. Regionerna svarar vidare för kund
kontakter och försäljning inom sina geografiska områden. Vattenfall 
driver även eldistribution samt värmerörelse i bolagsform. 

Investeringarna inom Regional energimarknad avser huvudsakligen 
uppförande och reinvesteringar av högspänningsledningar och transforme
ringsanläggningar, mindre kraftvärmcanläggningar och vattenkraftsta-
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tioner samt för värmeförsörjning. Växande behov av investeringsmedel Prop. 1988/89: 100 
förutses för områdena kraftvärme och värmeförsörjning. Bil. 16 

Större projekt som föreslås för planperioden är nya transformatorsta-
tioner i Glan och Stenkullen samt ombyggnad av Långeds vattenkraftsta-
tion och nya vattenkraftstationer i Bengtsbro och Gardsjönäs. 

Vattenfall verkar för att potentialen för kraftvärme tas till vara i kom
munerna. För att kunna genomföra projekt på ett effektivt sätt är det 
angeläget att tiden från projektering till beslut minskas. Vattenfall föreslår 
därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att kunna medge 
Vattenfall rätt att starta upphandlings- och utbyggnadsskedet för nya 
kraftvärmeverk med en investeringskostnad om högst 200 milj. kr. För 
investeringar i småskalig kraftvärme har Vattenfall beräknat 685 milj. kr. 
för treårsperioden. 

Vattenfallkoncernens Energiverksrörelse omfattar ca 540000 kunder el
ler ungefär 11 % av den totala marknaden. Kunderna består i huvudsak av 
hushåll, jordbruk, småindustrier, affärsrörelser och lokaler. Hälften av 
denna verksamhet sker inom affarsverket. Genom Vattenfalls Energiverks
grupp AB (VEAB) samordnas 14 dotterbolag och därtill de intressebolag i 
de bolag där Vattenfall har en mindre ägarandel. 

Investeringarna inom energiverksrörelsen under planperioden gäller ny
och ombyggnad av ledningar och transformeringsanläggningar för spän
ningarna 0.4-20 a 40 kV. 

3.3.4 Naturgas 

Vattenfallkoncernens naturgasrörelse drivs genom dotterbolaget Swedegas 
AB som Vattenfall äger till 60%. Övriga delägare är Shell Gas B.V .. Den 
norske stats oljeselskap a.s (Statoil) samt Dansk Olic & Naturgas A/S. 
Swedegas svarar för inköp, överföring och distribution till slutkund eller 
återförsäljare av naturgas. Försäljningen av naturgas på västkusten sker 
genom Västgas AB som är ett dotterbolag till Swedegas. 

Introduktionen av naturgas i Sverige, som startade sommaren 1985, 
fortsätter. Swedegas har träffat avtal med Dansk Naturgas A/S om leverans 
av naturgas till västkusten. Ledningen sträcker sig nu fram till och in i 
Göteborg dit leveransen har påbörjats under år 1988. 

Planerings- och projekteringsarbete pågår för att utsträcka gasnätet dels 
upp mot Trollhättan- Vänersborg (Västgas 2), dels mot Mcllansverige. 

Swedegas analyserar för närvarande förutsättningarna för naturgas till 
Mellansverige med inriktning att ha en plan för utbyggnad klar år 1989. 
Projektet är avhängigt marknadens intresse för naturgas samt att inköps
förhandlingar kunnat slutföras. Arbetet drivs med målsättningen att nå 
Stockholm år 1993. Alternativet till utbyggnad av gasnätet från västkusten 
är att Mellansverige kan försörjas med sovjetisk gas via Finland. 

Naturgas har i Sverige hittills använts huvudsakligen för oljeersättning 
inom industrin och uppvärmning i s. k. blockcentralcr. Nu prövas även 
möjligheterna att marknadsföra naturgas till fjärrvärmesystem och 
kraftvärmeverk. Möjligheten att använda gas i stor skala för elproduktion 62 



studeras också och kan enligt Vattenfall få stor betydelse när kärnkraften 
skall ersättas. 

Kontakter mellan Vattenfall. Statoil och Statkraft i Norge resp. Neste i 
Finland har lett till gemensamma utrednings- och projekteringsinsatser 
med resp. företag för att närmare undersöka olika alternativ för gasled
ningars framdragning. 

De av Vattenfall angivna behoven av investeringsmedcl under perioden 
1989- 1991 avser endast Västgas 2 och gaslager. Behovet av investerings
medel för den fortsatta utbyggnaden av gasnätet till Mellansverige kom
mer att redovisas i 1989 års treårsplan. 

3.3.5 Entreprenad och konsulttjänster 

Vattenfalls resultatområde Entreprenad och konsulttjänster omfattar 
främst verksamhet inom affärsverket. Tjänster erbjuds dock även till ut

omstående i Sverige och genom dotterbolaget SwedPower AB till intres
senter i utlandet. 

Vattenfall bygger sedan länge flertalet produktions-. överförings- och 
distributionsanläggningar i egen regi. Genom ny roll och ändrade styrfor
mer har inriktningen mot ökad atfårsorientering av verksamheten för
stärkts. 

Verksamheterna för vattenkraft och byggteknik och byggentrepre
nadverksamheten omlokaliseras för närvarande till Ludvika och Luleå. De 
drivs vidare som bolag under namnet Kraftbyggarna Byggnadsteknik AB i 
Ludvika resp. Krajihyf:garna Entreprenad AB i Luleå. Vid årsskiftet 
1989- 1990 skall bolagen vara fullt etablerade. 

Till följd av den avtagande anläggningsverksamheten och en delvis 
annan inriktning i framtiden fortsätter personalantalet inom resultatområ
det att minska. Under perioden 1989-1991 beräknas personalen minska 

med ca 500 personer till omkring 2 000 anställda. Under samma period 
beräknas uppdragsvolymen till 2 800 milj. kr. per år. Uppdragsgivarna 
återfinns till allra största delen inom Vattenfallkoncernen. Uppdrag kom
mer också i ökande grad att sökas på den externa marknaden, främst 
genom dotterbolagen Kraftbyggarna. 

3.3.6 Öl'riga resultatområden 

Resultatområdet Förvaltningsbyggnader omfattar förvaltningsbyggnader 
samt fastigheter och byggnader som inte erfordras för den direkta driften 
av verksamheten. 

Större investeringsprojekt under perioden är tillbyggnad av regionkon
toret i Sundsvall samt nybyggnad av kontorsfastighet i Ludvika. Investe
ringarna i Råckstafastigheten uppgår åren 1989- 1991 till sammanlagt 102 

milj. kr. Större investeringar är bl. a. installation av värmeåtervinnings
och kylanläggningssystem samt ombyggnad av restaurang. 

Vattenfallkoncernens finansiering sker fr. o. m. budgetåret 1988/89 ge
nom lån dels via riksgäldskontoret, dels via kapitalmarknaden. Denna 

Prop. 1988/89: 100 
Bil. 16 

63 



upplåning sker genom resultatområdet Finan.~/orva/tninx. Under planpe
rioden förutses inte nu några investeringar. 

Inom resultatområdet Intern service tillhandahålls tjänster inom områ
dena ADB, ekonomi, juridik. fastighetstjänster i Råcksta samt personal. 

Vattenfall har beslutat att omlokalisera vissa ADB-funktioner till Luleå. 
Tro//hiitte kana/l'erk utgör ett eget resultatområde och ansvarar för kana

ler, slussar och farleder mellan Göteborg och Vänern samt Säffie kanal. 

3.4 Finansieringsplan och borgen 

Vattenfall redovisar följande finansieringsplan för perioden (milj. kr.): 

1988 1989 1990 1991 1989-1991 

- Investeringar inom 
affärsverk och bolag 4945 6019 4470 4566 15055 

- Egen finansiering 
(avkastningsmcdel 
och rörelsemedel) 3205 2 185 3350 3 556 9091 

- Upplåning via bolag 200 250 220 210 680 
- Finansiering från 

meddclägarc 65 220 180 180 580 
- Riksgäldslån 1475 3364 720 620 4 704 

Behov av ram för lån under perioden 1989- 1991 från riksgäldskontorct 
blir sammantaget 4 704 milj. kr. Härtill kommer tidigare beslutad ram för 
rörliga krediter på 1 175 milj. kr. Total föreslagen kreditram uppgår härige
nom till 5 995 milj. kr. 

Nuvarande borgensram uppgår till 13 187 milj. kr., varav för eldistribu
tionsbolag 645 milj. kr. Den nuvarande totala ramen räcker för det bor
gcnsteckningsbchov som nu kan förutses. Borgensteckningsbehov förelig
ger bl. a. för Bastusels Kraft AB totalt under perioden med 216 milj. kr. 
och Kärnkraftsäkcrhet och Utbildning AB intill 106 milj. kr. samt för ett 
antal energi rörelsebolag och värmebolag. 

Vattenfall har vid beräkning av investeringsbehovet förutsatt att finansi
ering av investeringar inom dotterbolag i huvudsak skall ske via kapitaltill
skott från affärsverket. Viss del av detta investeringsbehov kan dock 
komma att finansieras via marknadslån om lånevillkoren är gynnsamma
re. Vidare kommer behov av borgensteekning av affärsverket att erfordras 

för entreprenadarbeten inom dotterbolagen Kraftbyggarna. För att bibe
hålla en viss frihet och flexibilitet föreslår Vattenfall att ramen för borgcns
teckning räknas upp med 1 000 milj. kr. Den totala ramen föreslås därför 
uppgå till 14 187 milj. kr. 

Borgensteckning för gruppen värmcbolag uppgår för närvarande till ca 
119 milj. kr. Vattenfall föreslår en omfördelning inom nuvarande ram 
innebärande att eldistributionsbolag och värmebolag innefattas i en ge
mensam ram vilken uppräknas till 800 milj. kr. 

3.5 Bemyndiganden 

Vattenfall föreslår att regeringen hemställer att riksdagen bemyndigar 
regeringen att. på samma sätt som föregående budgetår. för andra typer av 
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bolag än distributionsbolag besluta om frågor rörande bildande av bolag 
och förvärv av aktier intill ett sammanlagt belopp på 75 milj. kr. samt att 
inom ramen för givet borgensbcmyndigande medge tecknande av borgen 
för lån till sådana bolag. 

I fråga om rätt att besluta om om- och tillbyggnad av vattenkraftsta
tioner föreslår Vattenfall att nuvarande regler slopas och att Vattenfall i 
stället får rätt att besluta om alla projekt inom angiven investeringsplan. 

4 Remissinstanserna m. m. 

Vattenfalls framställning har remitterats till statens energiverk. Därefter 
har Vattenfall yttrat sig över energiverkets yttrande. 

Statens l'nergii'erk anser att den uppdelning i resultatområden som 
Vattenfall arbetar med ger en bra grund för att bedöma lönsamheten inom 

de olika verksamhctsgrenarna. Vattenfall bör dock även ange rörelseresul
taten och resultatutsikterna för de olika resultatområdena och vilken lön
samhet Vattenfall räknar med för de investeringar som föreslås. 

När det gäller de föreslagna investeringarna har energiverket inte möjlig
het att granska de enskilda investeringsobjekten. Det är enligt energiverket 
knappast heller verkets uppgift. 

Vattenfalls bedömning om elanvändningen stämmer väl överens med 
energiverkets bedömningar. 

Energiverket har ingen invändning mot Vattenfalls strategi för kärn
kraftersättningen men betonar vikten av att tillstånd till såväl demonstra
tionsanläggningar som projekt i projektreserven snarast söks. 

Valit'l!fal/ konstaterar i sitt yttrande över energiverkets remissvar att 
lönsamhetsnivån för de olika resultatområdena varierar över tiden med 
hänsyn till att kapitalkostnaderna fördelas ojämnt över åren vid gängse 
principer för resultatredovisning. De olika resultatområdena får därmed 
olika lönsamhetstal. om man ser på några enstaka år. Detta blir särskilt 
tydligt om en jämförelse görs mellan ny verksamhet. såsom naturgasvcrk
samhet, och mogen verksamhet. såsom elproduktion. 

Ett fastlagt avkastningskrav bör emellertid enligt Vattenfall gälla verk
samheten i dess helhet. 

5 Föredraganden 

Inledning 

De nya principer för den ekonomiska styrningen av Vattenfall som riksda
gen fastställde våren 1988 innebär bl. a. att riksdagen skall fastställa inves
terings- och finansieringsplaner för koncernen. 

Invcstcringsplanen 1989- 1991 blir den första treårsplan. beträffande 
vilken de nya principerna skall tillämpas. 

5 Riksdagen 1988189. I sam/. Nr JOO. TJi/aga 16 
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In resteri ngsplan 

Jag vill i detta sammanhang klargöra att den investeringsplan som riksda
gen godkände våren 1988 gäller intill dess en ny investeringsplan har 
godkänts av riksdagen. Treårsplanen 1989- 1991 kommer därmed att 
gälla fr. o. m. tidpunkten för riksdagens beslut om denna. dvs. någon gång 
under våren 1989. 

När det gäller inriktni11gi>11 av Vattenfalls investeringar ansluter jag mig i 
huvudsak till Vattenfalls förslag. Jag anser att förslagen ligger i linje med 
den av riksdagen fastställda inriktningen av energipolitiken. 

Beträffande investeringsramen förordar jag att ställning nu tas till ra
mens omfattning dels för treårsperioden. dels för de tre åren var för sig. 
Detta innebär att Vattenfalls investeringar inte bör få överskrida den av 
riksdagen fastställda nivån för de enskilda åren. Dock anser jag att en 
möjlighet till undantag från denna regel bör finnas om det kan anses 
motiverat från driftsynpunkt. Ett sådant undantag kan gälla haveri o. d. 

Jag vill vidare framhålla att investeringsplanen är av beräkningskaraktär 
och att förändringar inom ramen kan komma att ske mellan olika resultat
områden, beroende på bl. a. tillståndsfrågor och prisutveckling. 

Det förhållandet att jag har beräknat medel för ett visst utbyggnads
projekt eller en viss grupp av utbyggnadsprojekt innebär inte något föregri
pande av den prövning som skall ske enligt vattenlagen (1983:291 ), lagen 
(1902: 71 s. I), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggning
ar eller annan tillämplig lagstiftning. Jag vill särskilt framhålla att projekt 
som rör höjning av effekten i kärnkraftverken prövas av regeringen i 
särskild ordning enligt lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet. Där
med innebär mina förslag till investeringsplan i det följande inte något 

föregripande av denna prövning. 
När det gäller den totala om.fallningen av Vattenfalls förslag till investe

ringsram för åren 1989- 1991 konstaterar jag att förslaget innebär en 
ökning av ramen år 1989 jämfört med föregående år. Detta skall vägas mot 
att utfallet av tidigare års investeringar visat att Vattenfall inte till fullo har 
utnyttjat de investeringsmcdel som har ställts till verkets förfogande. 

Vidare står Vattenfall inför en mycket stor utmaning i samband med 
den kommande ersättningen av kärnkraften. Denna kommer att leda till 
att stora investeringar i bl. a. elproduktionsanläggningar måste göras. In
nan beslut om dessa investeringar har fattats, bör en viktig uppgift för 
Vattenfall vara att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för de kom

mande investeringarna. 
Till detta skall läggas att den svenska byggmarknaden kännetecknas av 

en mycket kraftig efterfrågan på byggtjänster. Vattenfalls förslag till ök
ning av investeringarna kommer ytterligare att förstärka denna efterfrå

gan. 
Mot denna bakgrund förordar jag en lägre investeringsram än den som 

Vattenfall föreslår för treårsperioden. Detta innebär att vissa investeringar 
bör senareläggas något. Det bör vara en uppgift för Vattenfall att besluta 
om hur detta skall ske. Det bör dock ske med beaktande av de krav som 
energipolitiken ställer på det svenska kraftsystemet. Jag förordar därför en 
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viss allmän neddragning av investeringsramen för treårsperioden. Jag 
beräknar neddragningen till ca 1400 milj. kr. i förhållande till Vattenfalls 
förslag. 

Vattenfalls förslag till investeringar inom de olika resultatområdena ger 
anledning till följande kommentarer från min sida. 

Vattenfall har föreslagit en ram om 685 milj. kr. för småskalig kraftvär
me. Enligt förslaget skall denna få disponeras för kraftvärmeprojekt vars 
totalkostnad understiger 200 milj. kr. efter särskilt beslut av regeringen. 
Skälet till detta förslag är den fördröjning som uppstår då dessa projekt 
skall beslutas enligt den normala ordningen. 

Eftersom det för närvarande inte finns några aktuella projekt som kan 
påbörjas inom en nära framtid, förordar jag en neddragning av Vattenfalls 
förslag. Jaganseratt en separat ram om 225 milj. kr. för småskalig kraftvärme 
är tillräcklig. Överdetrcåren 1989, 1990oeh 1991 beräknar jag ramen till 25, 
I 00 resp. I 00 milj. kr. Denna ram bör få anväl).das endast eftersärskilt beslut 

av regeringen samt endast för kraftvärmeändamål. Vidare förordar jag att 
den endast bör omfatta projekt vars totala investeringskostnad understiger 
I 00 milj. kr. Projekt som överstiger 100 milj. kr. bör underställas riksdagens 
prövning. 

Enligt gällande ordning (prop. 1983/84: 160, BoU 30, rskr. 388) behöver 

endast utbyggnadsprojekt inom vattenkraftområdet om minst 8 MW un
derställas riksdagen, innan Vattenfall av regeringen medges rätt att ta 
investeringsmedel i anspråk. Därutöver har regeringen beslutat att Vatten
fall utan särskilt regeringsmcdgivande får använda investeringsmedel för 
utbyggnadsprojckt inom vattenkraftområdet om högst 1,5 MW. 

Vattenfall har föreslagit att Vattenfall i stället får rätt att besluta om alla 
projekt inom angiven investeringsplan. 

För min egen del anser jag att den gällande ordningen för beslut om 
vattcnkraftprojekt är otidsenlig och att den inte stämmer med den nya 
styrning som riksdagen har fastställt och som bl. a. innebär att investering
arna skall beslutas enligt en rullande treårsplan. En ändrad ordning bör 
införas. 

I min redovisning i det föregående har jag särredovisat alla Vattenfalls 
förslag till investeringar vars totala investeringskostnad överstiger I 00 
milj. kr. och som inte tidigare har redovisats för riksdagen. Mitt skäl för 
detta är att det därigenom kan skapas en enhetlighet och överskådlighet i 
vad som redovisas för riksdagen. Jag anser att den angivna ordningen bör 
tillämpas framöver. Därmed faller behovet av särskilda bestämmelser om 
vattenkraftprojekt bort. Vidare är jag inte beredd att biträda Vattenfalls 
förslag om ett särskilt bemyndigande för regeringen att besluta om 

kraftvärmcprojekt vars investeringskostnad understiger 200 milj. kr. Även 

för dessa bör en gräns om 100 milj. kr. gälla i enlighet med vad jag förordat 
i det föregående. 

Vattenfalls föreslagna investering av 102 milj. kr. i huvudkontoret i 
Råcksta anser jag bl. a. mot bakgrund av byggkonjunkturen till en del bör 
kunna senareläggas. Jag beräknar därför 50 milj. kr. för detta ändamål. 
Bland de projekt som i första hand bör genomföras i huvudkontoret är 
planerade åtgärder för värmeåtcrvinning och energisparåtgärder. 
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Beträffande naturgasverksamheten ingår i Vattenfalls förslag beräknade 
investeringar för Västgas 2-projektet. Enligt vad jag har erfarit har beslut 
nyligen fattats av Swedegas om projektering av stamledningssträckningar 
för Västgas 2 mellan Göteborg och Trollhättan- Vänersborg med sikte på 
utbyggnad år 1990. Utbyggnad av ledningar till Kungälv och Uddevalla
Munkedal avses ske år 1991. De totala investeringskostnaderna för Swede
gas del beräknas nu till ca 800 milj. kr. Koncessionsansökningar för de 
berörda ledningssträckningarna prövas för närvarande enligt lagen 
( 1978: 160) om vissa rörledningar. 

Den beräknade marknaden för gas inom Västgas 2-området uppgår till 
ca 2 TWh, varav huvuddelen för oljeersättning inom industrin och för 
fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion. Betydande volymer har redan 
kontrakterats. Förhandlingar pågår om försäljning av gas. motsvarande 
ytterligare ca 2 TWh, för den av Vattenfall planerade demonstrationsan
läggningen för naturgasbaserad el- och värmeproduktion i Stallbacka. 
Denna anläggning ingår som ett särskilt projekt i Vattenfalls investerings
plan. Om utbyggnaden av stamledningen till Vänersborg inte genomförs 
eller om det av något annat skäl visar sig lämpligt med en annan lokalise
ring av anläggningen bör Vattenfall vara oförhindrat att besluta härom, 
förutsatt att ett alternativt projekt kan inrymmas inom den totala investe
ringsramen. 

I Vattenfalls förslag till plan ingår också kostnader för naturgaslager 
avseende såväl belastningsutjämning som försörjningsberedskap. För än
damålet har beräknats 500 milj. kr. under treårsperioden. Utredningar och 
försök pågår i syfte att finna lämpliga tekniska lösningar. Jag anser att det 
ännu saknas tillräckligt underlag för att lagringsprojekt skall tas med i 
investcringsplanen. Följaktligen kan den av Vattenfall föreslagna ramen 
minskas med 500 milj. kr. 

I övrigt ansluter jag mig till Vattenfalls förslag till omfattning och 
inriktning av invcsteringsplanen. Jag vill i detta sammanhang även fram
hålla att Vattenfall har föreslagit att en projektreserv för gasturbiner, 
kraftvärme och baskondens bör utarbetas. Mot bakgrund av den senaste 
tidens signaler vad beträffar i första hand effektbalansen delar jag denna 
bedömning och förordar att även detta ingår i investeringsplanen. Särskild 
vikt bör läggas vid att färdigprojektera gasturbinanläggningar. En projekt
reserv innebär att projekten projekteras och tillståndsbehandlas. I den 
mån Vattenfall har för avsikt att genomföra projekten får detta prövas i 
kommande treårsplaner. 

Därmed uppgår den totala ramen till 12650 milj. kr. Fördelat på de tre 
planåren innebär detta 5 260 milj. kr. år 1989. 3 800 milj. kr. år 1990 och 
3 590 milj. kr. år 1991. 

Jag föreslår att regeringen inhämtar riksdagens godkännande av omfatt
ning och inriktning av investeringsplanen för Vattenfall i enlighet med vad 
jag har anfört. 
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Finansieringsplan och borgen 

Enligt riksdagens beslut skall Vattenfalls behov av medel för investeringar 
och rörelsekapital täckas genom egen finansiering och lån från riksgälds
kontoret samt - när det gäller bolagen - även genom lån över kapital
marknaden och finansiering från övriga delägare. 

Mitt förslag till finansieringsplan för Vattenfallkoncernen framgår av 
tabell 2. Mitt förslag ansluter till den investeringsplan jag nyss har föror
dat. 

Tabell 2 Finansieringsplan för Vattenfallkoncernen (milj. kr.) 

1988 1989 1990 1991 1989-1991 

Egen finansiering 
Upplåning via bolag 
Finansiering från mcddclägare 
Riksgäldslån 

3205 
200 

65 
I 500 

2185 
250 
220 

2605 

3 350 
220 
180 
50 

3 200 8 735 
210 680 
180 580 

- 2655 

Till ramen för riksgäldslån skall läggas en rörlig kredit om 1 175 milj. kr., 
vilken riksdagen tidigare beslutat om. När det gäller riksgälds/ån 
anser jag att de i planen angivna beloppen inte bör få överskridas utan ett 
nytt godkännande av riksdagen. I fråga om övriga finansieringsformer, 
dvs. egen finansiering, upplåning via bolag och finansiering genom med
delägare, bör godkännandet gälla inriktningen. 

Jag har i det föregående redovisat den uppdelning av Vattenfalls verk
samhet i resultatområden som regeringen har beslutat om. I prop. 
1987/88:87 påtalade jag vikten av att Vattenfall upprätthåller en konkur
rensneutralitet inom de områden där Vattenfall är verksamt. Ett sätt är att 
Vattenfall tillämpar olika förräntningskrav för olika resultatområden. På 
detta sätt kan förräntningskraven anpassas till de krav som gäller för de 
olika branscher som Vattenfall verkar inom. Ett annat krav för att uppnå 
konkurrensneutralitet är att de finansiella kostnaderna, för de bolag i vilka 
Vattenfall förvaltar statens aktier, står i proportion till den risk som är 
förknippad med långivningen. Genom att staten tecknar borgen för ett lån 
på kapitalmarknaden kommer risken att flyttas från kapitalmarknaden till 
staten. Låntagandet kan därmed ske till en lägre ränta. Denna risk innebär 
emellertid på sikt en kostnad för staten eftersom borgensåtaganden måste 
infrias om bolaget går dåligt. Detta bör återspeglas i villkoren i samband 
med borgensteckningen. Av denna anledning anser jag att Vattenfall bör ta 
ut en avgift för de fall då affärsverket tecknar statens borgen för bolag i 
vilka Vattenfall förvaltar statens aktier. Även i de fall Vattenfall lämnar 
delägarlån bör på motsvarande sätt en avgift tas ut. Det bör vara en uppgift 
för Vattenfall att i detalj lägga fast storleken av dessa avgifter. Utgångs
punkten bör dock vara att de skall kompensera Vattenfall för den risk som 
verket utsätts för i samband med borgensteckningen resp. utlåningen. 
Denna avgift bör så långt möjligt även införas för äldre lån och på redan 
lämnade borgensåtaganden. 

När det gäller de interna förräntningskraven delar jag den uppfattning 
som förs fram av statens energiverk att Vattenfall mer öppet bör redovisa 
bedömningen av atfärsutsikterna för de enskilda resultatområdena. Jag 
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avser därför att vid ett annat tillfälle, i samband med att jag redovisar 
mina förslag till uppdrag till Vattenfall att utarbeta treårsplan för treårspe
rioden 1990- 1992. föreslå regeringen att uppdra åt Vattenfall att även 
redovisa prognoser för resultatområdena och vilka förräntningskrav som 
Vattenfall tillämpar för resultatområdena. 

Jag föreslår att regeringen inhämtar riksdagens godkännande av finansi
eringsplanen enligt vad jag har anfört. 

Vattenfall har i fråga om tecknande av statens borgen föreslagit att 
verket medges rätt att teckna borgen intill ett belopp om 14 187 milj. kr., 
varav högst 800 milj. kr. till cldistributionsföretag och värmcbolag. Av 
denna ram utgörs I 000 milj. kr. av ett belopp som enligt Vattenfall behövs 
för att bibehålla en viss frihet och flexibilitet. Enligt vad jag har fått veta 
beräknades 500 milj. kr. av detta borgensutrymme komma att användas i 
samband med finansieringen av ett demonstrationskraftvcrk i Oxelösund. 
Detta belopp kan därmed räknas bort från det beräknade behovet. Vidare 
beräknas 300 milj. kr. för borgensteckning i samband med finansiering av 
Västgas 2 och ca 200 milj. kr. i samband med verksamheten inom Vatten
falls byggnadsbolag Kraftbyggarna. Jag anser att 150 milj. kr. nu är tillfyl
lest för att täcka behoven inom byggnadsbolagen. För behoven inom 
naturgasområdet har jag beräknat 300 milj. kr. 

Vidare innebär Vattenfalls förslag att borgen till värmebolag och eldis
tributionsföretag skall uppgå till 800 milj. kr. För min egen del förordar jag 
att ramen för borgen till eldistributionsföretag bestäms till 645 milj. kr. 
Erforderliga behov för värmebolagen bör rymmas inom den totala bor
gcnsramcn. 

Jag föreslår att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att dels 
regeringen eller efter regeringens bemyndigande statens vattenfallsverk, 
dels i förekommande fall fullmäktige i riksgäldskontorct tecknar borgen 
för lån till bolag i vilka Vattenfall förvaltar statens aktier intill sammanlagt 
13 637 milj. kr., varav högst 645 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag. 

Bem_vndiKandl:'n 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta i frågor som rör fon•än· 
al' aktier eller bildande ar bolag inom ramen för Vattenfalls uppgifter eller 
med nära anknytning till dessa. För budgetåret 1988/89 innebär med
givandet - som gäller för andra typer av bolag än cldistributionsbolag -
en begränsning intill 75 milj. kr. inom ramen för Vattenfalls investerings
plan och är begränsat till att gälla bolag med ett bundet eget kapital på 
högst 5 milj. kr. (prop. 1986/87:87, NU 34, rskr. 274). För samma ända
mål föreslår Vattenfall en ram på 75 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Jag förordar att regeringen i enlighet med Vattenfalls förslag inhämtar 
riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1989/90 besluta i frågor 
som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom Vattenfalls verk
samhetsområde inom en ram av 75 milj. kr. 

I sammanhanget bör nämnas att vissa ägarförändringar inom Swedcgas 
AB kan komma att aktualiseras under år 1989 i syfte bl. a. att underlätta 
bearbetningen av den potentiella naturgasmarknaden i Mellansverige. En-
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ligt min mening bör Vattenfall nu ges möjlighet att förvärva och över
gångsvis inneha de nuvarande minoritetsdelägarnas aktier i Swedegas AB 
som ett led i en omstrukturering av bolaget, med sikte på att aktierna 
senare skall överlåtas till andra ägare. Så snart pågående överväganden om 
ägarfrågan har lett till resultat avses Vattenfall inkomma till regeringen 
med förslag i frågan. Jag räknar med att detta sker i sådan tid att frågan 
kan anmälas för riksdagen under nästa riksmöte. I avvaktan härpå bör 

regeringen inhämta riksdagens bemyndigande att medge Vattenfall att 
förvärva aktier i Swedegas AB. För ändamålet bör Vattenfall kunna utnytt

ja tillgängliga rörelsemedel. 

6 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. godkänna inriktning och omfattning av investeringsplan för 

Vattenfallkoncernen föråren 1989- 1991, 
2. godkänna finansieringsplan för Vattenfallkoncernen för åren 

1989-1991, 
3. bemyndiga dels regeringen eller, efter regeringens bemyndigan

de, statens vattenfallsverk, dels fullmäktige i riksgäldskontoret att 
teckna borgen för lån till bolag i vilka statens vattenfallsverk 
förvaltar statens aktier intill sammanlagt 13 637 000000 kr .. varav 
högst 645 000 000 kr. till eldistributionsbolag, 

4. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 besluta i 
frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom statens 
vattenfallsverks verksamhetsområde inom en ram av 75 000000 kr., 

5. bemyndiga regeringen att besluta i frågor som rör förvärv av 
aktier i Swedegas AB enligt vad jag har anfört. 

Organisation för den statliga oljelagringen m. m. 
Bakgrund 

Riksdagen beslöt våren 1987 om en ändrad ansvarsfördelning för bered
skapslagringen av olja och oljeprodukter (prop. 1986/87:95 bil. 12, 
FöU 11, rskr. 310). 

Riksdagens beslut innebär bl. a. att staten fr. o. m. den l juli 1987 ansva
rar för beredskapslagringen för neutralitets- och krigssituationer medan 
oljeföretagen och vissa större förbrukare genom tvångslagring har ansvaret 
för övriga krissituationer. För att få den sammansättning av lagren som 
riksdagen har bestämt, säljs statens lager av råolja ut och ersätts med 
oljeprodukter. 

Som ett led i denna omstrukturering har staten genom statens energiverk 
den I juli 1987 köpt delar av oljebranschens beredskapslager av oljepro
dukter. 
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Riksdagens beslut innebär vidare att staten köper oljebranschens lag
ringsbolag AB Svensk Petroleumadministration (SPA) och Svensk Petrole
umlagring Tre AB (SPL IJI) med deras lagringsanläggningar. Detta köp 
skall, enligt det avtal som den 18 juni 1987 träffades mellan ägarna till 
SPA/SPL III och statens energiverk, slutföras senast den I juli 1992. Inom 
SPA/SPL III finns 26 lagringsanläggningar samt organisation och personal 
för beredskapslagring av olja och oljeprodukter. Intill dess tillträde sker, 
förhyr staten genom överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) de anlägg
ningar som ägs av SPA/SPL III för lagring av de produkter som staten 
köpte av oljebranschen den I juli 1987. 

Statens energiverk är sedan den I juli 1986 ansvarig myndighet för 
funktionen Energiförsörjning inom det civila totalförsvaret. Lagren av 
oljeprodukter för neutralitets- och krigssituationer ägs av staten genom 
statens energiverk. 

Energiverket uppdrar i dag genomförandeuppgifterna beträffande olje
lagringen till ÖCB, dvs. anskaffning, lagerhållning och omsättning av 
bränslen och drivmedel samt drift och förvaltning av statens lagringsan
läggningar och fåltledningsförråd. För denna verksamhet finns inom 
ÖCB:s anläggningsbyrå resurser av samma slag som hos SPA/SPL 111. 

Lagringsanläggningarna ägs av staten genom ÖCB och är för närvarande 
drygt 30 till antalet. När omstruktureringen av lagringen är helt genom
förd, kommer vissa anläggningar att bli övertaliga. ÖCB hyr de ytterligare 
anläggningar som behövs för lagringen. 

När staten tillträder SPA/SPL III kommer det således att finnas verk
samheter och resurser för samma ändamål i två skilda organisationer - i 
SPA/SPL IIl och hos ÖCB. SPA/SPL III och ÖCB har i dag var sin 
regionala och lokala organisation som överlappar varandra. 

Efter riksdagsbeslutet om den ändrade inriktningen för den statliga 
lagringen har två utredningar om organisation för oljelagringen genom
förts, nämligen dels energiverkets utredning om drift och förvaltning i ett 
särskilt bolag (1988-02-12), dels statskontorets utredning (1988:21) 
Organisationsform för den statliga oljelagringen. 

Statskontoret förordar myndighetsformen men tar inte ställning till 
vilket myndighetsalternativ som bör väljas. 

Regeringen uppdrog den 26 maj 1988 till energiverket att i samråd med 
ÖCB och statskontoret lämna förslag till en samlad organisation för den 
statliga oljelagringen inom ramen för statens energiverk. Lagringsorganisa
tionen bör enligt regeringens uppdrag träda i kraft den 1 juli 1989. 

Statens energiverk 

Statens energiverk föreslår att en särskild beredskapsarddning inrättas i 
verket med två byråer, en programbyrå som motsvarar verkets nuvarande 
beredskapsbyrå och en drUibyrå som byggs upp av resurser från ÖCB:s 
anläggningsbyrå och SPA/SPL 111. Vidare bör inrättas en .förhandlings
grupp om tre tjänster liknande den som för närvarande finns hos ÖCB. 
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Programbyrå 

Regional organisation 

Avdchef 
Se kr 

Förhandlingsgrupp 

Driftbyrå 

Nuvarande regionala organisation består av sammanlagt 36 tjänster - 23 
inom ÖCB och 13 i SPA/SPL 111. Härtill kommer 32 deltidsanställda 
tillsynsmän. 

Den nuvarande bemanningen är baserad på kraven för frcdsdrift med 
stillaliggande lager. Energiverket anser att den regionala organisationen 
måste utökas från 36 till 40 tjänster för att bl. a. genom planläggning och 
övning i fred möjliggöra en rimligt snabb övergång till krigsorganisation 
och säker drift under krigsförhållanden. 

Central organisation 

Energiverket föreslår att en driftbyrå på nio tjänster inrättas vid verket. 
Byrån skall svara för de frågor som i dag hanteras av dels ÖCB:s anlägg
ningsbyrå centralt, dels bolagens ledning. 

Energiverket anser vidare att varuomsättningen bör kunna hanteras 
inom verket och att huvuddelen av nuvarande resurser för detta ändamål 
bör föras över från ÖCB till verket. Tre tjänster bör inrättas hos energiver
ket för denna verksamhet. 

Oljclagringverksamhcten kommer att medföra en ökad arbetsbelastning 
på verkets centrala administration. En ökning av de administrativa resur
serna är därför nödvändig. Energiverket anser att medel motsvarande två 
administrativa tjänster behöver tillföras verket. 

Energiverket föreslår vidare att en tjänst som avdelningschef och en 
tjänst som assistent inrättas vid verket. 

Kostnaderna för de utökade tjänsterna har av energiverket beräknats dels 
under anslaget C 1. Statens energiverk: Förvaltningskostnader, dels under 
anslaget C 12. Drift av beredskapslager. 

Olje lagrings lån 

Energiverket har vidare i skrivelse den 21 mars 1988 hemställt att få 
slutligt skriva av oljelagringslån (avskrivningslån) till lagringsskyldiga 
förbrukare som annars skulle vara slutligt avskrivna år 1990. Skälet till 
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detta är att insatserna för hanteringen av dessa lån inte står i rimlig 
proportion till de eventuella återbetalningar som kan förväntas. Lånen 

skrivs av med 5 % per år och löper utan ränta och amorteringar. Före 
avskrivning i januari 1989 uppgår lånebeloppet till 2. 7 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Statens energiverk har den 18 juni 1987 efter uppdrag av regeringen träffat 
avtal med ägarna till oljebranschens lagringsbolag AB Svensk Petrole

umadministration (SPA) och Svensk Petroleumlagring Tre AB (SPL III) 

om köp av aktierna i dessa bolag. Avtalet gäller under förutsättning av 

riksdagens godkännande. 

Tillträdesdag är enligt avtalet den I januari 1988 eller den senare dag 

staten begär att få tillträda aktierna. Tillträde skall ske senast den I juli 

1992. 

Köpeskilling för samtliga aktier är l 00 milj. kr. Vid tillträde efter den l 

juli 1987 skall köpeskillingen reduceras med 10 milj. kr. per år för tid som 

tillträdesdagen till aktierna senareläggs. 
Jag anser efter samråd med chefen för försvarsdepartementet att drift 

och förvaltning av statens beredskapslager av olja och oljeprodukter, lag

ringsanläggningar och fåltlcdningsförråd samt verksamheten med varuom

sättning bör föras över från ÖCB till statens energiverk den l juli 1989. 
Samtidigt bör oljebranschens lagringsbolag SPA/SPL III övertas av staten. 

Bolagens anläggningar bör föras över till statens energiverk och bolagen 

likvideras. 

Bolagens anläggningar har besiktigats av ÖCB. ÖCB konstaterar i sin 
redovisning till energiverket den 2 november 1988 att anläggningarna med 
hänsyn tagen till deras ålder är i mycket gott skick efter det att vissa fel och 
brister åtgärdats av ägarna. Energiverket och ägarna till SPA/SPL III är 

överens om dessa åtgärder. 
Köpeskilling för bolagen är enligt avtalet 80 milj. kr. vid övertagande den 

l juli 1989. Jag beräknar medel för köpet under anslaget C 13. Bercdskaps
lagring och industriella åtgärder. Staten skall enligt avtalet skriva av sin 
fordran avseende s. k. oljelagring.slån gentemot berörda oljeföretag. Detta 

innebär en tidigareläggning av avskrivningarna för dessa län, som annars 

skulle vara slutligt avskrivna åren 1990. 1997 och 2003. Lånen löper utan 

ränta och amorteringar. Avskrivningen medför inte något behov av an

slagsmcdel. Länen uppgår på tillträdesdagen - efter avskrivningar i janua

ri 1989 - till ca 70 milj. kr. 
Olje/agringsla11c11 till lagring.1pliktiga förbrukare uppgår före avskriv

ningar i januari 1989 till 2. 7 milj. kr. Som ett led i förenklingen av oljelag

ringsverksamheten bör även dessa län skrivas av. Statens energiverk bör 
ges bemyndigande härtill. Avskrivningarna innebär inte något behov av 

an slagsmedel. 
Beträffande organisationen för den statliga oljelagringen anser jag i 

likhet med statens energiverk att encrgiberedskapsfrägorna bör samlas i en 
särskild bcredskapsavdelning inom verket. Den nuvarande anläggningsby-
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rån vid ÖCB bör därvid upphöra. Det ankommer på regeringen att besluta Prop. 1988/89: 100 
om dessa organisationsfrågor. Bil. 16 

Utöver medel för den nuvarande bcredskapsbyrån vid energiverket 
beräknar jag medel för totalt 55 tjänster i den nya organisationen. Medel 
för 15 tjänster i beredskapsavdelningens centrala organisation och medel 
motsvarande två tjänster som förstärkning av verkets administrativa re
surser samt ökade lokalkostnader m. m. beräknar jag under anslaget C I. 
Statens energiverk: Förvaltningskostnader. Medel för 38 tjänster i den 
regionala organisationen beräknar jag under anslaget C 12. Drift av bered

skapslager. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har anfört om organisationen för den statliga 

oljelagringen, 
2. godkänna avtalet den 18 j 1Jni 1987 mellan statens energiverk 

och ägarna till AB Svensk Pctroleumadministration och Svensk 
Petroleumlagring Tre AB om köp av aktierna i nämnda bolag, 

3. bemyndiga regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, 
statens energiverk att avskriva oljelagringslån till Iagringsskyldiga 

förbrukare i enlighet med vad jag har anfört. 

C 1. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

1987 /88 Nettoutgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

32 744 383 
35 350000 1 

44638000 

An slagssparande 3966000 

Av anslaget för budgetåret 1988/89 har 343 000 kr. inte ställts till statens 
energiverks disposition till följd av tillämpande! av en utgiftsram. 

Statens energiverk är enligt sin instruktion (1988: 808) central förvalt
ningsmyndighet för frågor om energiförsörjning. Det åligger verket - i 
den mån det inte ankommer på någon annan myndighet - att verka för en 
rationell tillförsel. omvandling. distribution och användning av energi, att 
stödja forskning och utveckling inom energitillförselområdet. att bevaka 
säkerhetsfrågorna på energiområdet samt att följa den internationella ut
vecklingen i fråga om energiförhållanden. Verket ansvarar också för funk
tionen cnergiförsörjning inom den civila delen av totalförsvaret. Verket är 

chefsmyndighet för statens elektriska inspektion. 
Energiverket leds av en chef (generaldirektören). Vid verket finns en 

styrelse som består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. 

Verket är fr. o. m. den I januari 1987 organiserat på tre avdelningar - en 
för utredningar, en för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt en för 
elsäkerhet. koncessioner och energiberedskap - och har dessutom en byrå 
för administration. en informationsbyrå samt ett planeringskansli. 

Inom verket finns tre nämnder. De är utvccklingsnämnden - som har i 75 



uppgift att besluta om stöd till forskning och utveckling inom energitillför
selområdet - samt prisregleringsnämnden för elektrisk ström och krigs
skyddsnämnden för kraftanläggningar. 

Till verket har administrativt knutits även oljekrisnämnden och bränsle
nämnden. Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekris
lagen ( 1975: 197) och ransoneringslagen ( 1978:268). 

Som rådgivande organ till verket finns ett eldistributionsråd och ett 
clanvändningsråd. 

Statens energiverk ingår bland de myndigheter som på försök tillämpar 
treårsbudget,. vilket bl. a. innebär en möjlighet för verket att föra över 
anslagsmedel mellan budgetår. 

Budget 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Personal 174 +60 

Anslag 

Utg!fier 
Förvaltningskostnader 46384000 +9288000 

Inkomster 
Medel som tillförs anslaget 

från anslaget C 6. Energiforskning 6 734000 
Avgifter för koncessions- och 

behörighetsärenden 4300000 
11034000 

:'llettoutgift 35350000' +9 288000 

1 Av angivet belopp har inte 343 000 kr. ställts till statens energiverks disposition till 
följd av tillämpningen av en utgiftsram. 

Statens energiverk 

Statens energiverk utgår i sin medelsberäkning från huvudförslaget för 
treårsperioden 1987 /88- 1989/90, vilket innebär en real minskning av 
utgifterna om 5 % för perioden. Verket har valt att fördela besparingen 
jämnt över tiden. För budgetåret 1989/90 innebär detta en besparing på ca 
800 000 kr. på an slagsposten Förvaltningskostnader. 

Verket pekar på att två nya verksamheter kommer att tillföras verket 
fr. o. m. nästa budgetår. Dessa är tillämpning av ny kontrollordning för 
elektrisk materiel och beredskapslagring av olja. Verksamheterna kommer 
enligt verket att påverka förvaltningskostnaderna. 

Beredskapslagring av olja medför kostnader som uppstår till följd av den 
nya verksamheten, dels direkta drift- och förvaltningskostnader som be
lastar anslaget C 12. Drift av bcredskapslagcr. dels hyror och indirekta 
kostnader som belastar anslaget C 1. Förvaltningskostnader. 

De inkomster som verket räknar med under perioden härrör från kon
cessions- och behörighetsärenden. Inkomsterna från dessa täcker i princip 
kostnaderna för handläggningen. Vidare förutsätts finansiering av vissa 
utgifter ske via anslaget till energiforskning. 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för statens energiverks förvaltningskostna
der beräknas med utgångspunkt i gällande treårsplan. Det innebär att en 
rationalisering och effektivisering av verksamheten motsvarande en 
minskning av verkets reala resurser med 791 000 kr. bör ske. Detta ligger i 
linje med vad jag förordade i min anmälan till 1987 års budgetproposition 
(prop. 1986/87: I 00, bil. 16 s. 66-69) i fråga om den fortsatta rationalise
ringen av energiverket. 

Vad beträffar tillämpningen av den nya kontrollordningen för elektrisk 
materiel räknar jag inte med att några merkostnader kommer att uppstå 
under statens energiverks förvaltningskostnadsanslag. Kostnaderna för 
den nya kontrollordningen bör i stället finansieras via ett nytt anslag C 3. 
Statens energiverk: Elsäkerhet m. m. 

Jag har nyss redovisat mina förslag rörande ändrad organisation av den 
statliga oljelagringen. Förslaget innebär bl. a. att det vid statens energiverk 
inrättas en ny avdelning. Fortsättningsvis kommer det således att finnas 
fyra avdelningar vid verket. Vad beträffar beredskapslagring av olja har 
jag beräknat kostnaderna till följd av ny verksamhet inom verket huvud
sakligen i enlighet med energiverkets förslag. Jag har beräknat personal
kostnader för den centrala organisationen, hyror, flyttkostnader under 
detta anslag. Personalkostnader för den regionala organisationen samt 
drift- och förvaltningskostnader för lagring har beräknats under anslaget C 
12. Drift av beredskapslager. För budgetåret 1989/90 har jag för denna 
verksamhet under statens energiverks förvaltningskostnader beräknat 
medelsbehovet till 6 275 000 kr. 

Chefen för civildepartementet har tidigare anmält förslag till ny ordning 
vad beträffar finansiering av den statliga redovisningsrevisionen. Tjäns
tcbrevsrätten för statens energiverk föreslås vidare slopad fr. o. m. den I 
juli 1989. Jag har tagit hänsyn till dessa förändringar vid beräkning av 
medel under anslaget. 

Jag beräknar utgifterna för statens energiverks förvaltningskostnader till 
sammanlagt 55 672 000 kr. för nästa budgetår. Vid min beräkning av 
medel har jag tagit hänsyn till den verksamhet som bedrivs inom oljekris
nämnden. 

Medel bör tillföras anslaget på samma sätt som under innevarande 
budgetår. De sammanlagda inkomsterna beräknar jag till 11 034000 kr. 
För budgetåret 1989/90 har jag således beräknat medelsbehovet till 
44 638 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens enagirerk: Förl'G/tningskostnader för budgetåret 

1989/90 anvisa ett ramanslag på 44 638 000 kr. 
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C 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och information 

1987 /88 Nettoutgift 16 027 440 Reservation 7 262 844 
1988/89 Anslag 13 639 000 
1989/90 Förslag 14 517000 

Från detta anslag bekostas utredningsvcrksamhct m. m. inom energiom

rådet. energiinriktad information inom statens energiverks verksamhets
område och utvecklingsprojekt m. m. i elanvändningsrådet. 

Utg!ficr 

I. Utredningar m. m. 
~ Energiinriktad 

information m. m. 

Inkomsta 
3. Medel som tillförs 

an slaget från 
anslaget C 6. 
Encrgiforskning 

J\ettoutgift 

Statens energiverk 

1988/89 

7 324000 

10437000 

17761000 

4122000 

13639 000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 301000 

+577000 

+878000 

+878000 

Statens energiverks utredningsverksamhet styrs i hög grad av uppdrag från 
regeringen. Verket planerar därutöver att fortsätta och fördjupa analysen 

av de internationella energimarknaderna och energiutvecklingen i andra 

länder. På liknande sätt måste enligt verket en kontinuerlig bevakning och 
analys av utvecklingen i Sverige bedrivas. 

Planerade utrcdningsinsatser under budgetåret 1988/89 domineras av 
elförsörjningsfrågor och analyser av sambandet mellan energi och miljö. 

Denna inriktning bedömer verket komma att bestå under flera år. Verket 
planerar utrcdningsprojckt om elmarknadens organisation samt elbelast
ningens utveckling och tillkomsten av ny elproduktion. Verket avser även 
redovisa kostnader för att minska utsläpp av föroreningar till olika nivåer 

vid förbränning. 

Statens energiverk utgår i sin medelsberäkning från huvudförslaget för 

treårsperioden 198 7 /88 - 1989/90 innebärande en real minskning av utgif

terna om 5 % för perioden. För budgetåret 1989/90 innebär detta en 

besparing på 344000 kr. 

Verket räknar med fortsatt finansiering av vissa utgifter genom att 

medel överförs från anslaget C 6. Energiforskning. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Energiverkets uppgifter vad gäller utredningsverksamhetcn är väsentliga, 

bl. a. för att man skall få fram underlag för statsmakternas energipolitiska 

beslut. 
Staten satsar betydande resurser på olika ut vccklingsinsatscr i syfte att 
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stimulera bl. a. den tekniska utvecklingen inom energiområdet. Jnforma- Prop. 1988/89: 100 
tion om pågående verksamhet och om resultaten från forsknings- och · Bil. 16 
demonstrationsprojekt är ett viktigt inslag i utvecklingsverksamheten för 
att göra ny teknik känd på marknaden. 

Som jag nyss har nämnt under anslaget C 1. Statens energiverk: Förvalt
ningskostnader ingår statens energiverk bland de myndigheter som arbetar 
utifrån en treårig budgetram. För nästa budgetår bör medel för statens 
energiverks utrednings- och informationsverksamhet beräknas med ut
gångspunkt i huvudförslaget. Detta ligger i linje med vad jag förordade i 
min anmälan till 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: 100 bil. 16 s. 
70) om en real minskning av utgifterna om 5 % för treårsperioden 

198 7 /88- 1989/90. 
För budgetåret 1989/90 har jag beräknat utgifterna till I 8 639 000 kr. 

Inkomsterna för samma budgetår beräknar jag till 4 122 000 kr. För bud
getåret 1989/90 har jag således beräknat medelsbehovet till 14 517000 kr. 
Vid min beräkning av medel för utredningsvcrksamhetcn har jag tagit 
hänsyn till verksamheterna som bedrivs inom eldistributionsrådet och 

elanvändningsrådet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens energivcrk:Utredningar m. m. och it!formation för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 14 517 000 kr. 

C 3. Statens energiverk: Elsäkerhet m. m. 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Riksdagen har nyligen beslutat om en ny kontrollordning för elektrisk 
materiel. m. m. (prop. 1987 /88:82. NU 30, rskr. 219). Statens energiverk 
beräknas som en följd av riksdagens beslut få delvis nya och förändrade 
arbctsu ppgi fter. 

Regeringen har våren 1988 i särskilda direktiv föreskrivit att statens 
energiverk skall utreda vissa frågor som har samband med den nya 
kontrollordningen. Energiverket har redovisat resultatet av arbetet i 
anslagsframställningen för budgetåret 1989/90. 

Stat 

Utgifier 
Elsiikcrh~L m. m. 

Jnkomstl'r 
Avgifter för n:gistrL'ring 

Nelloutgift 

Förslag 
1989/90 

17 450000 

17 449000 
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Bakgrund 

Enligt nuvarande bestämmelser om kontroll av elektrisk materiel i Sverige 
måste huvuddelen av de elektriska produkter som säljs till allmänheten 
vara provade och typgodkända av Svenska Elektriska Matericlkontrollan
staltcn AB (SEMKO), som är riksprovplats för elektriska artiklar. Produk
ter som godkänts S-märks. 

Enligt riksdagens beslut om en ny kontrollordning öppnas möjlighet för 

tillverkare och importör att - som alternativ till SEMKO-kontroll med 
åtföljande S-märkning - utföra motsvarande kontroll vid vissa andra med 
SEMKO samarbetande provningsinstitutioncr eller att själv utföra denna 
kontroll, som i så fall övervakas av SEMKO. Kravet på typgodkännande 
av SEMKO (S-märkning) ersätts med ett krav på registrering före mark
nadstillträdet. Kontrollen av de produkter som finns på marknaden kom
mer att förstärkas. Den nya kontrollordningen har planerats att införas 
successivt fr. o. m. den I juli 1989. 

Statens energiverk 

Statens energiverk föreslår att det för budgetåret 1989/90 inrättas ett nytt 
anslag. benämnt Statens energiverk: Elsäkerhet m. m. Anslaget föreslås 
föras upp med ett formellt belopp på I 000 kr. Verksamheten skall vara 
avgiftsfinansierad. Energiverket föreslår att utgifterna kan regleras via en 
rörlig kredit hos riksgäldskontoret. Verket bedömer en rörlig kredit på 8 
milj. kr. som lämplig. 

Energiverkets beräkningar av kostnader som redovisas i det följande 
avser kostnader under det första verksamhetsåret. 

Uppgiften att svara för registreringen av elektrisk materiel skall läggas 
på SEMKO. Energiverket beräknar att 70% av produkterna kommer att 
vara frivilligt S-märkta och beräknar kostnaden för registreringen till 4.2 
milj. kr. Därtill kommer kostnaden för upprättande av en förteckning över 
registrerade produkter och information om dessa på 0,5 milj. kr. Verket 
beräknar således en totalkostnad för registreringsuppgifterna på 4, 7 
milj. kr. 

Verket pekar på att hittills har konsumenterna i mycket stor utsträck
ning varit medvetna om att icke S-märkt elmateriel inte får säljas eller 
användas. Detta har varit en viktig faktor bakom upprätthållandet av en 
hög säkerhetsnivå för på den svenska marknaden förekommande elpro
dukter.För att behålla en oförändrad hög produktsäkerhet ingår en för
stärkt marknadskontroll i den nya kontrollordningen. Energiverket beräk
nar vid 70% frivilligt S-märkta produkter en total marknadskontrollkost
nad för det registreringspliktiga området under första året till 6 milj. kr. 

Verket erinrar om att en grundtanke i den nya kontrollordningen är att 
tillverkare. importörer m. 11. skall kunna utgå från att svensk standard 
uppfyller gällande säkerhctskrav. Svensk standard för clmatcriel grundar 
sig i huvudsak på internationella standarder. Den nya kontrollordningen 
förutsätter därför en starkt ökad medverkan av energiverket i såväl svenskt 
som internationellt standardiseringsarbetc. Statens energiverk finner mot 
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den bakgrunden nödvändigt att deltagandet i standardiseringsverksamhe
ten kraftigt ökas. En stor del av denna bör ske genom anlitande av expertis 
utanför verket, i första hand SEMKO. Energiverket har beräknat kostna
derna för arbetet med standardisering till 5 milj. kr. 

För att skapa resurser för marknadskontroll av det icke registreringsplik
tiga området (fria området) har energiverket beräknat resursbehovet till 5 
milj. kr. 

Inom ramen för den nya kontrollordningen skall finnas resurser för 
föreskriftsarbete m. m. Behovet av resurser för dessa arbetsuppgifter bedö
mer energiverket vara l milj. kr. För insatser rörande information vid 
införandet av den nya kontrollordningen har energiverket beräknat resurs
behovet till 1650000 kr. 

Kostnaderna för resurser vid energiverket motsvarande 7,5 nya tjänster 
för marknadskontroll, standardiseringsarbete och föreskrifter m. m. har av 
verket beräknats till 4,2 milj. kr. 

Statens energiverk har räknat med att verksamheten kommer att avgifts
finansieras och att avgifter tas ut för registrering av elektrisk materiel. 

Bl. a. för att få nödvändig förberedelsetid föreslår verket att genomfö
randet av den nya kontrollordningen sker i ett steg den l januari 1990. 

Föredragandens överväganden 

Den nya kontrollordningen innebär att statens energiverk och SEMKO får 
delvis nya arbetsuppgifter. Energiverkets resurser för bl. a. tillsynsverk
samheten bör därför förstärkas. 

Jag anser att verksamheten inom området elsäkerhet m. m. bör bedrivas 
huvudsakligen i enlighet med energiverkets förslag. Kostnaderna vid sta
tens energiverk för utökade resurser (7.5 nya tjänster) med anledning av 
den nya kontrollordningen beräknar jag till 2 785 000 kr. Jag har tagit 
hänsyn till vissa merkostnader för bl. a. lokaler vid beräkning av medelsbe
hovet. 

I likhet med statens energiverk anser jag att genomförandet av den nya 
kontrollordningen bör ske i ett steg den I januari 1990. Jag har tagit 
hänsyn till detta vid min beräkning av utgifterna under anslaget. Jag har i 
denna fråga samrått med chefen för industridepartementet. 

De sammanlagda kostnaderna för verksamheten under nästa budgetår 
beräknar jag till I 7 450000 kr. Energiverkets utgifter bör regleras via en 
rörlig kredit hos riksgäldskontoret om 8 milj. kr. 

Enligt riksdagens beslut om den nya kontrollordningen skall denna 
finansieras med avgifter som tas ut i samband med registrering av elektris
ka anordningar och elektrisk materiel. Jag avser att återkomma till rege
ringen i denna fråga. Intäkterna från registreringsavgifterna bör tillföras 
anslaget. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

6 Ri/.:sdagrn J'J88!89. I sam/. Nr 100. Bilaga 16 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens energiverk: Elsäkerhet m. m. för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på l 000 kr. 

C 4. Statens elektriska inspektion 

1987 /88 Utgift 10 117 048 Anslagssparande 1499 000 
1988/89 Anslag l 0 522 0002 

1989/90 Förslag 11 004000 
1 Av anslaget har 499 000 kr. överförts till budgetåret 1988/89. 
1 Av anslaget för budgetåret 1988/89 har. till följd av att löneökningarna 1988 
överskred den fastställda utgiftsramcn. 81 000 kr. dragits in. 

Statens elektriska inspektions verksamhet avser att främja säkerheten i 
samband med framställning, överföring och användning av elektrisk 
ström. Enligt sin instruktion ( 1988: 809) är inspektionen den lokala statliga 
organisationen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanlägg
ningar och därmed sammanhängande frågor. 

Inspektionen är organiserad på fem distrikt med kontor i Hässleholm, 
Kristinehamn, Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Chef för varje di
strikt är en överinspektör. Statens energiverk är chefsmyndighet för in
spektionen. 

1988/89 

Förvalt ni ngskostnadcr 105220001 

Beräknad ändring 
1989/90 

+482000 

1 A" angivet belopp har. till följd av tillämpningen av en utgiftsram för löneökningar. 
81 000 kr. dragits in. 

Statens energiverk 

Energiverket har tidigare sett över inspektionens verksamhet för att finna 
möjligheter till kostnadsminskningar och föreslagit besparingar under tre
årsperioden 1987 /88 - 1989/90. Planerade besparingar har hittills kunnat 
genomföras. Resterande del av avsedd besparing beräknas kunna genom
föras under budgetåret 1989/90, som är treårsperiodens sista år. Verket 
har initierat en intern uppföljning av inspektionens verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Statens elektriska inspektion genomför nu de besparingar som planerats 
t. o. m. budgetåret 1989/90 och som tidigare har godtagits som besparings
mål för myndigheten. För nästa budgetår bör medel för inspektionen 
därför beräknas med utgångspunkt i energiverkets förslag. Med hänvisning 
till sammanställningen beräknar jag anslaget till 11004000 kr. 

Inspektionen ingår i den sedan budgetåret 1987 /88 pågående försöks-

Prop. 1988/89:100 
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verksamheten med treårsbudgetering. Medel för statens elektriska inspek- Prop. 1988/89: 100 
tion bör därför anvisas under ramanslag. Bil. 16 

Den uppföljning av inspektionens verksamhet som energiverket har 
initierat kommer att utgöra en del av det underlag som behövs inför 
förnyade överväganden beträffande inspektionens verksamhet under den 
treårsperiod som börjar med budgetåret 1990/91. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1989/90 anvisa 

ett ramanslag på I I 004 000 kr. 

C 5. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier 
inom energiområdet 

1987 /88 Utgift 0 1 

1988/89 Anslag l 000 
1989/90 Förslag l 000 
' Anslaget Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för oljeersättande 
åtgärder m. m. 

Från detta anslag betalas utgifter för förluster i samband med lånegaran
tier som har lämnats enligt förordningen ( 1981: 717) om statlig garanti för 
utvinning m. m. av olja. naturgas eller kol, förordningen ( 1983: I 107) om 
statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m., förordningen 
( 1986: 191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energi
teknik, m. m. samt enligt förordningen (1988: 805) om statligt stöd ur 
energiteknikfonden, m. m. 

Föredragandens överväganden 

Som ett medel för att främja den långsiktiga försörjningen med bränsle 
infördes år 1975 en statlig garanti för oljeutvinning m. m. Garantiramen 
faställdes ursprungligen till 2 000 milj. kr. Riksdagen har sedermera efter 
förslag från regeringen höjt garantiramen till 8000 milj. kr. (prop. 
1983/84: 110, NU 43, rskr. 391 och 392). Den l juli 1988 uppgick summan 
av utestående garantier inom denna ram till I 400,8 milj. kr. 

Lånegarantier enligt förordningen ( 1988: 805) om statligt stöd ur energi
teknikfonden, m. m. får lämnas intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt 
belopp av 300 milj. kr., inräknat lämnade garantier inom programmet för 
utveckling och introduktion av ny energiteknik samt minskat med ett 
belopp som motsvarar infriade garantier i systemet under föregående år 
(prop. 1987/88:90, NU 40, rskr. 375). 

Oljeersättningsprogrammet (prop. 1983/84:62, NU 9, rskr. 124) och 
teknikutvecklingsprogrammet (prop. 1985/86: 102, NU 17, rskr. 172) har 
upphört. Den 1 juli 1988 var summan av utestående garantier inom 83 



oljeersättningsprogrammet 139 milj. kr. och inom teknikutvecklingspro
grammet 4,3 milj. kr. 

Inga förluster till följd av infriade garantier inom något av de nämnda 
programmen har uppkommit under budgetåret 1987 /88. Vissa förluster kan 
dock komma att uppstå under de två följande budgetåren. Jag bedömer att 
dessa förluster kommer att bli små. Anslaget bör föras upp med ett formellt 
belopp på 1 000 kr. 

I detta sammanhang tar jag också upp frågan om storleken av garantira

men för oljeutvinning m. m. Som framgått har endast en begränsad del av 
den nuvarande ramen på 8 000 milj. kr. utnyttjats. Mot bakgrund bl. a. av 
utvecklingen på oljemarknaden bedömer jag att behovet att nya garantier 
under de närmaste åren kommer att kunna tillgodoses med en ram av 

4000 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. med ändring av tidigare lämnat bemyndigande bemyndiga 

fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten garanti med sam
manlagt högst 4000000000 kr. i samband med åtaganden för utvin
ning m. m. av olja, naturgas eller kol, 

2. till Täckande av förluster i anledning al' statliga garantier inom 
energiområdet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 
I 000 kr. 

C 6. Energiforskning 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

318984476 
293 588000 
293 588000 

Reservation 285549141 

Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd till forskning och 
utveckling på energiområdet inom ramen för energiforskningsprogram

met. 
Ett femte treårsprogram för forskning och utveckling på energiområdet 

beslutades av riksdagen våren 1987 (prop. 1986/87: 80 bil. 12. NU 33. rskr. 
292). Beslutet innebär att riktlinjer för omfattning, inriktning och genom
förande av verksamheten inom energiforskningsprogrammet under bud
getåren 1987/88- 1989/90 lades fast. Totalt beräknades I 050 milj. kr. 
under denna period. 

Energiforskningsprogrammet är indelat i fem program som i vissa fall är 
uppdelade på delprogram. En utförlig redovisning av mål, medelsramar 
m. m. återfinns i prop. 1986/87: 80 bil. 12 (s. I 2f). 

Programorganen styrelsen för teknisk utveckling (STU). statens råd för 
byggnadsforskning (BFR), statens energiverk, naturvetenskapliga forsk
ningsrådet (NFR) och energiforskningsnämnden (Efn) har kommit in med 
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anslagsframställningar för budgetåret 1989/90. Föreslagna belopp framgår 
av följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

Förslag 1989/90 

Anslag Program Före-
1988/89 organen draganden 

F.ncrgiforskningsprogram 
I. Industrins energianvändning 82000 84000 82000 
2. Energianvändning för bebyg-

gel se 38000 42000 38000 
3. Energitillförsel 117000 130000 117000 
4. Energirelaterad grundforsk-

ning. varav 
4a. NFR 23 588 24 588 24588 
4b. STU 9000 9000 9000 
5. Allmänna energisystemstudier 7000 8470 7000 
6. Förvaltningskostnader Efn 8 353 6897 8770 
7. Till regeringens förfogande 8647 7230 

Summa huvudprogrammet 293588 304955 293588 
Integrerade msatser 

A. Energiteknik för transporter 26000 27000 27000' 
B. Energirelateraterad tran-

sportsystemforskning 4000 3000 3000~ 
c. Studsvik AB 11000 12000 10000' 
D. Bioenergi 4000 8000 40004 

E. Sol mätningar 1000 1000 10005 

Summa integrerade insatser 46000 51000 45000 

' Tas upp under tolfte huvudtitelns anslag F I. Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling samt under F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: 
Förvaltn ingskostnadcr 
~Tas upp under sjätte huvudtitelns anslag I 4. Transportforskningsberedningen 
·'Tas upp under fjortonde huvudtitelns anslag C 11. Bidrag till verksamheten vid 
Studsvik AB 
•Tas upp under nionde huvudtitelns anslag G 1. Sveriges lantbruksuniversitet 
'Tas upp under sjätte huvudtitelns anslag J 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut 

Statens energiverk har på regeringens uppdrag våren 1988 redovisat 
förslag rörande gasteknisk forskning och utveckling. Vidare har BFR på 
regeringens uppdrag utrett frågan om inriktningen av fortsatta forsknings
och utvecklingsinsatser rörande elcffektiva byggnader. Dessa förslag har 
föranlett vissa omprioriteringar av insatserna för innevarande budgetår 
inom ramen för riksdagens beslut om energiforskning. 

På grundval av erfarenheter från tidigare treårsprogram har programor
ganen föreslagit att de får göra fleråriga åtaganden och att sådana bemyn
diganden under budgetåret 1989/90 beräknas till 179,6 milj. kr. för bud
getåret 1990/91, 128 milj. kr. för budgetåret 1991 /92, 56,5 milj. kr. för 
budgetåret 1992/93 samt 25,5 milj. kr. för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Budgetåret 1989/90 är det sista i den nuvarande treåriga programperioden. 
Som jag redovisade nyss har kompletterande utredningsinsatser föranlett 
vissa omprioriteringar vilka förutsätts även för budgetåret 1989/90. Vid 

7 Rikwiagrn 1988189. I sam!. Nr 100. Bilaga 16 
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beräkningen av medel för energiforskningsnämnden har jag beaktat att 
tjänstebrevsrätten dras in fr. o. m. den I juli 1989 samt att den statliga 
rcdovisningsrevisionen avgiftsfinansieras, se vidare bilaga 2 Gemensam
ma frågor avsnitt 4. 

Behovet av medel under anslaget för nästa budgetår beräknar jag till 
293 588 000 kr. Den närmare fördelningen av medel mellan olika program 
och delar därav, liksom den närmare programindelningen, bör fastställas 
av regeringen. 

I likhet med innevarande budgetår fördelas de medel som föreslås för 
integrerade insatser under resp. departements huvudtitel. 

Programorganen har för sin planering och organisation av insatserna 
inom huvudprogrammet behov av att kunna göra fleråriga åtaganden. 
Alltsedan energiforskningsprogrammet startades har regeringen haft be
myndigande att i samband med stöd till energiforskning göra åtaganden 
även för flera år efter det aktuella budgetåret och efter det beslutade 
treårsprogrammets slut. Sådana bemyndiganden behövs även under bud
getåret 1988/89 för att möjliggöra kontinuitet och långsiktighet i forsk
nings- och utvecklingsverksamheten. Detta är av särskild vikt med hänsyn 
till att energi forskningen har givits en mer långsiktig inriktning, bl. a. 
genom ett utökat stöd till grundforskning och mer långsiktigt inriktad 
forskning. 

Jag beräknar behovet för sådana bemyndiganden till 150 milj. kr. avse
ende budgetåret 1990/91, 100 milj. kr. avseende budgetåret 1991/92, 35 
milj. kr. avseende budgetåret 1992/93 och 15 milj. kr. avseende budgetåret 
1993/94. Jag förordar att regeringen inhämtar dessa bemyndiganden av 
riksdagen. Lämnas bemyndigande. är det en uppgift för regeringen att 
meddela de närmare föreskrifter som behövs. 

Jag avser senare föreslå regeringen att 4 milj. kr. överförs från anslags
posten 7 till regeringens disposition till anslaget C 11. Bidrag till verksam
heten vid Studsvik AB under denna huvudtitel. Jag återkommer till denna 
fråga vid min behandling av detta anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda 

staten ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och 
utveckling inom energiområdet som, inberäknat redan fattande be
slut, innebär åtaganden om högst 150000000 kr. för budgetåret 
1990/91. högst 100000000 kr. för budgetåret 1991/92, högst 
35000000 kr. för budgetåret 1992/93 och högst 15000000 kr. för 
budgetåret 1993/94. 

2. till Energ(forskning för budgetåret 1989/90 anvisa ett reserva
tionsanslag på 293 588 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
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C 7. Visst internationellt energisamarbete 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989190 Förslag 

14536633 
16669000 
26889000 

Från anslaget betalas kostnader för deltagande i internationellt samarbe
te på kärnenergiområdet, såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Inter
nationella Atomenergiorganet (IAEA) samt bidraget till IAEA:s Technical 
Assistance and Cooperation Fund, kostnader för deltagande i IAEA:s 
dokumentationssystem INIS, kostnader i samband med deltagande i det 
nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA), dock inte projekt
kostnader, kostnader i samband med övrigt internationellt kärnenergisam
arbete samt kostnader för delegationen (11982:08) för IAEA-frågor. 

Avgifterna till IAEA fastställs per kalenderår vid IAEA:s generalkonfe
rens varje höst och förfaller till betalning i januari året därpå. Från Sverige 
har hittills avgiften betalats halvårsvis med anknytning till resp. budgetår. 
Denna betalningsmodell bör nu ändras så att avgiften betalas i en post 
kalenderårsvis. Jag har därför beräknat ett engångsbelopp om 8 399000 kr. 
att tillföras anslaget för budgetåret 1989/90. 

Jag beräknar därför medelsbehovet för nästa budgetår under detta an
slag till 26 889 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vi.W i11ternatio11ellt energisamarbete för budgetåret 

1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 26 889 000 kr. 

C 8. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

38410000 
I 000 
I 000 

Reservation 716000 

Statens kärnkraftinspektion skall enligt sin instruktion ( 1988: 523) som 
central förvaltningsmyndighet bl. a. följa utvecklingen på kärnenergiområ
det särskilt beträffande säkerhetsfrågor, utreda frågor om och ta initiativ 
till åtgärder för att höja säkerheten hos kärntekniska anläggningar samt ha 
hand om sådana uppgifter med avseende på kontroll av kärnämne som 
följer av bl. a. Sveriges internationella åtaganden. 
Inspektionen skall vidare aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och 
information om det arbete på kärnsäkerhetsområdet som bedrivs i land.el 
samt ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör säkerheten hos 
kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar, säkerheten vid trans
porter och säkerheten hos metoder för hantering och förvaring av kärn
bränsle och kärnavfall. 

Prop. 1988/89:100 
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Kärnkraftinspektionen leds av en chef (generaldirektören). Vid inspek
tionen finns en styrelse som består av högst åtta personer, generaldirektö
ren medräknad. Till myndigheten är tre rådgivande nämnder knutna: 
reaktorsäkerhetsnämnden, nämnden för frågor om kontroll av kärnämne 
och nämnden för frågor om forskning och utveckling på kärnsäkerhetsom
rådet. 

Inspektionen är organiserad på två tekniska huvudenheter- för tillsyn 
resp. för utredning - , en administrativ enhet, en personalenhet samt ett 
informationssekretariat. 

Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (1975:421) 
om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Avgifterna beräknas 
täcka kostnaderna för såväl förvaltningen som kärnsäkerhetsforskningen. 
Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Personal 

Stat 
U1g!fier 
Förval tni ngskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkost nadcr 
IAEA 

Inkomster 
Tillsyn av kärnencrgianläggningar m. m. 

Nettoutgift 

Statens kärnkraftinspektion 

l 988/89 

88 

34077000 
(21 798000) 

2453000 
1400000 

37930000 

37929000 

1000 

Beräknad ändring 
l 989/90 

+2474000 
( + 1683000) 
+ 583000 
+ 81000 

+3138000 

+ 3 138000 

I kärnkraftinspektionens gransknings- och tillsynsverksamhet ingår bl. a. 
att granska säkerheten vid nya anläggningar, löpande granska och utöva 
tillsyn av anläggningar i drift_ följa upp och anålysera drifterfarenheter och 
tillbud samt genomföra återkommande säkerhetsgranskningar av anlägg
ningar. Härtill kommer att följa utvecklingen inom olika säkerhetstekniska 
områden, såväl för kärnkraftsanläggningar som för anläggningar och meto
der för förvaring av kärnavfall. 

Inspektionen har under de senaste åren haft ett besvärande vakansläge. 
Genom bl. a. kraftfulla rckryteringsinsatser har dock personalsituationen 
förbättrats under budgetåret 1987 /88. I stort sett full bemanning förväntas 
kunna upprätthållas under innevarande och kommande verksamhetsår. 
Detta förutsätter dock att det personalpolitiska åtgärdsprogrammet, som 
nu påbörjats i sin helhet, kan genomföras. 

Kärnkraft inspektionens förslag till förvaltningskostnadcr för budgetåret 
1989/90 innebär i korthet följande: 

Prop. 1988/89: l 00 
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I. Fyra nya tjänster 
2. Kompetensbevarande åtgärder 
3. Säkerhetstekniskt stöd till IAEA 
4. Ökade resemedel 
5. Ökade lokalkostnader 

Föredragandens överväganden 

+ 1000000 
+ 425000 
+ 175000 
+ 300000 
+ 110000 

Beslutet om avstängning av två reaktorer i mitten av 1990-talet ställer 
stora krav på att såväl kärnkraftsföretagen som säkerhetsmyndigheterna 
kan bibehålla och vidareutveckla den kompetens som i dag finns inom 
resp. organisation. Det är också viktigt att balansen mellan myndigheter 
och företag kan bibehållas så att samhällets övergripande ansvar för verk

samheten inte äventyras. 
En följd av bl. a. olyckan i Tjernobyl är att uppmärksamheten har 

skärpts när det gäller säkerheten i anläggningar i Sveriges närhet. Mot 
denna bakgrund har slutits ett antal bilaterala varsel- och informationsav
tal. Myndigheterna har av regeringen ålagts att verkställa de åtgärder som 

följer av avtalen. 
Jag anser det vara angeläget att säkerh1;tsmyndigheternas kompetens 

och oberoende vidmakthålls i det fortsatta arbetet med att höja säkerheten 
vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Det är även av stor betydelse 
att svenskt kärnsäkerhetskunnande ges utrymme för att medverka till en 
förbättring av kärnsäkerheten internationellt. 

Mot bakgrund av vad jag anfört och av vad som framförts av kärnkraft

inspektionen anser jag att huvudförslaget inte bör tillämpas för inspektio
nen budgetåret 1989/90. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag utgifterna för in
spektionen under detta anslag till 41068000 kr. Jag har härvid tagit 
hänsyn till de ökade kostnader som påförs myndigheten i samband med 
införandet av en avgiftsfinansiering av den statliga redovisningsrevi
sionen. Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen 
( 1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Anslaget förs 
därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kärnkraftinspektion: Fön•altningskostnader får 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 000 kr. 

C 9. Statens kämkraftinspektion: Kämsäkerhetsforskning 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

45942000 
1000 
l 000 

Reservation 22 946000 

Statens kärnkraftinspektion skall enligt sin instruktion (1988:523) ta 
initiativ till sådan forskning och utveckling som rör säkerheten hos kärn-
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kraftverk och andra kärntekniska anläggningar, säkerheten vid transport 
av kärnämne och kärnavfall samt säkerheten hos sådana metoder för 
hantering och förvaring av kärnavfall som används eller kan komma att 
användas, i den mån inte någon annan myndighet har sådana uppgifter. 

Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (1975:421) 
om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Anslaget förs därför upp 
med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Utg(tier 

Kärnsäkerhctsforskning m. m. 
Lokala säkcrhetsnämndcr 

J 11ko111s1er 
A vgiftcr för kärnsäkcrhetsforskning 

Nettoutgift 

Statens kärnkraftinspektion 

1988/89 

47 506000 
840000 

48346000 

48345000 

1000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 1451000 
+ 210000 

+ 1661000 

+1661000 

Den av kärnkraftinspektionen initierade kärnsäkerhetsforskningen har 
som mål att ge underlag för den egna tillsyns- och granskningsverksamhe
ten. Forskningsprogrammet spelar dessutom en viktig roll genom att det 
medverkar till att vidmakthålla kompetens och forskarkapacitet inom 
områden av betydelse för kärnsäkerhetsarbetet samt att det direkt bidrar 
till säkerhetsarbetet inom hela det svenska kärntekniska verksamhetsom
rådet. 

Forskningsprogrammet är indelat i områdena människa-maskin, ma
terial. termohydraulik, kärnbränsle, kärnämncshantering, systemanalys, 
övervakningssystem och kärnavfall. 

Inom anslaget kärnsäkerhetsforskning finansieras det svenska deltagan
det i OECD:s s. k. Haldcnprojekt och forskning inom ramen för det nordis
ka kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA). Vidare finansieras från 
detta anslag dels en professur i reaktorsäkerhet vid tekniska högskolan i 
Stockholm, dels verksamheten vid de lokala säkerhetsnämnderna vid de 
fyra kärnkraftverken. 

Kärnkraftinspektionen föreslår att anslaget räknas upp med 3 %. Vidare 
föreslår inspektionen en uppräkning av anslaget med 900000 kr. för att 
bekosta verksamheten vid svenska kärndatakommitten samt för utökad 
forskning kring säkerhetsfrågor avseende reaktorkonstruktioner i andra 
länder. 

Föredragandens överväganden 

Kärnkraftinspektionens tillsyns- och granskningsverksamhet ger myndig
heten goda möjligheter att överblicka behovet av forskning inom kärnsä
kerhetsområdet. Tillsyns- och granskningsverksamheten ger samtidigt 
myndigheten underlag för hur insatserna skall prioriteras inom området. 

Med hänsyn till den reservation som kärnkraftinspektionen redovisar 
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från budgetåret 1987 /88 bedömer jag att den av inspektionen föreslagna 
uppräkningen av anslaget för att bekosta svenska kärndatakommittens 
verksamhet samt utökad forskning kring utländska reaktorkonstruktioner 
bör rymmas inom tillgängliga medel. 

Jag beräknar medclsbehovet för kärnsäkerhetsforskningen till 
48 957 000 kr. för nästa budgetår. 

Lokala säkerhetsnämnder 

Ett betydelsefullt inslag i lagstiftningen på kärnenergiområdet är att genom 
bestämmelser om information bidra till att skapa öppenhet och insyn i 
arbetet för kärnsäkerhet och strålskydd. Det gäller både driftsfrågor och 
frågor om avfallets hantering och slutförvaring. Enligt gällande bestäm
melser i lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) 
skall det finnas en lokal säkerhetsnämnd vid varje kärnkraftverk samt vid 
anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av kärnavfall eller 
av kärnämne som inte skall användas på nytt. Nämndernas uppgift är att 
skaffa sig insyn i säkerhets- och strålskyddsfrågor samt att informera 
allmänheten om sådana frågor. 

Kärnteknisk verksamhet bedrivs även av Studsvik AB i Nyköpings 
kommun och ABB Atom AB i Västerås kommun. Några lokala säkerhets
nämnder finns inte i dessa kommuner. I prop. 1983/84: 60 om ny lagstift
ning på kärnenergiområdet uttalade föredragande statsrådet bl.a. att verk
samheten vid dessa anläggningar är av en annan karaktär än kärnkraftver
ken och kärnavfallsanläggningarna och att det inte fanns något uttalat 
behov av säkerhetsnämnder i Nyköpings och Västerås kommuner. I sitt av 
riksdagen godkända betänkande (NU 1983/84: 17. rskr. 135) delade nä
ringsutskottet denna uppfattning. Enligt utskottet borde det ankomma på 
berörda kommuner att, om de skulle finna det angeläget, påkalla en 
ändring av bestämmelserna. 

Nyköpings kommun har i en framställning till regeringen begärt att 
bestämmelserna i kärntekniklagen ändras så att en lokal säkerhetsnämnd 
kan inrättas i Nyköpings kommun. Till stöd för sin framställning har 
kommunen bl.a. anfört, att kommunen fortlöpande har följt den kärntek
niska verksamhetens omfattning i kommunen samt att det kan konstateras 
att bl.a. avsevärt större mängd avfall numera bränns vid StudsvikAB 
vilket i sin tur föranleder en mängd transporter genom kommunen. Enligt 
kommunen skulle det redan nu fungerande samarbetet med StudsvikAB 
kunna utvecklas avsevärt inom ramen för en lokal säkerhetsnämnd. 

Jag biträder Nyköpings kommuns förslag om att en lokal säkerhets
nämnd bör inrättas i kommunen med uppgift att skaffa sig insyn i den 
kärntekniska verksamhet som bedrivs av StudsvikAB i Studsvik. Enligt 
gällande bestämmelse i kärntekniklagen om lokala säkerhetsnämnder är 
det möjligt att redan nu inrätta en säkerhetsnämnd beträffande viss del av 
verksamheten i Studsvik. Den nya lokala säkerhetsnämndens verksam
hetsområde bör emellertid omfatta all kärnteknisk verksamhet som be
drivs i Studsvik. Bestämmelsen i kärntekniklagen om lokala säkerhets
nämnder bör därför ändras så att den omfattar all kärnteknisk verksamhet 
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i Studsvik. Den nya bestämmelsen bör formuleras så att den vid behov kan Prop. 1988/89: l 00 
tillämpas även i fråga om den kärntekniska verksamhet som bedrivs i Bil. 16 
Västerås. 

Uppräl/at lagförslag m. m. 

Med anledning av vad jag har anfört har inom miljö- och energideparte
mentet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1984: 3) om 
kärnteknisk verksamhet. 

Med hänsyn till lagstiftningsärcndets beskaffenhet skulle enligt min 
mening lagrådets yttrande över förslaget sakna betydelse. Förslaget bör 
fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 16.1. 

För l'erksamhl'len l'id den lokala säkerhetsnämnden vid Studsl'ik AB:s 
forskningsanläggning beräknar jag 210 000 kr. för budgetåret 1989/90. 

För de lokala säkcrhctsnämnderna beräknar jag därför ett mcdclsbehov 
av sammanlagt l 050000 kr. för nästa budgetår. 

De ställningstaganden som jag har redovisat innebär sammanfattnings

vis att jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budget
året l 989/90 beräknar 50007 000 kr. Anslaget tillförs medel genom avgif
ter från dem som har tillstånd enligt lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verk

samhet att uppföra. inneha eller driva en kärnkraftsreaktor. Anslaget bör 
därför, liksom för innevarande budgetår, föras upp med ett formellt be
lopp av 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. anta inom miljö- och energidepartementet upprättat förslag till 

lag om ändring i lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet, 
2. till Statens kärnkrajtifl.lpektion: Kärnsäkerhet.~forskning för 

budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 1 000 kr. 

C 10. Statens kärnbränslenämnd 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

8 177 558 
1000 
I 000 

Reservation 3941 689 

Statens kärnbränslenämnd är enligt sin instruktion ( 1988: 296) en cen
tral förvaltningsmyndighct med uppgift att övervaka genomförandet av 
den forsknings- och utvecklingsverksamhct och det program för bl. a. 
sådan verksamhet som avses i 11 och 12 §lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet samt handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområ

det. 
Nämnden skall särskilt följa utvecklingen på kärnenergiområdet, främst 

metoder för hantering och slutlig förvaring av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall från detta och för avveckling och rivning av reaktoran- 92 



läggningar. Nämnden skall redovisa behållningen av de medel som nämn
den har att förvalta i samband med att förslaget till avgift enligt 5 § lagen 
(1981 :669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle 
m. m. lämnas till regeringen. Nämnden skall vidare ta initiativ till sådan 
forsknings- och utredningsverksamhct som behövs för att nämnden skall 
kunna fullgöra sina åligganden i den mån inte någon annan myndighet har 
detta till uppgift samt till sam rådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa 
sin planerade forskningsverksamhet i den mån verksamheten inte är ett 
led i beredning av ärenden som statens kärnbränslenämnd har att avgöra 

samt resultaten av denna forskningsverksamhet. 
Nämnden skall verka för att allmänheten ges information om arbetet 

vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt av
veckling och rivning av reaktoranläggningar. Nämnden har vidare särskil
da uppgifter enligt lagen (1981:669) och förordningen (1981:671) om 
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt lagen 
(1984: 3) och förordningen (1984: 14) om kärnteknisk verksamhet. 
Fr. o. m. den I januari 1989 kommer nämnden att fullgöra vissa uppgifter 
enligt en ny lagstiftning om finansiering av hanteringen av visst radioak
tivt avfall vid Studs vik AB (se prop. 1988/89: 37, NU 7, rskr. 90). 

Kärnbränslenämnden leds av en chef (överdirektören). Vid nämnden 
finns vidare en styrelse som består av högst tio personer, överdirektören 

medräknad. 

1988/89 Beräknad ändring 
1989/90 

Personal 9 

Stat 
l'tg!fia 
Förvaltningskostnad.::r 4109000 +254000 

(varav lönckostnad.::r) (2821000) (+ 147000) 
Granskningsinsats.::r. cngängs\'is + 500000 
Lokalkostnader 500000 -242000 
Projcktm.::Jcl 5000000 + 300000 

9609000 +812000 

Inkomster 
Avgifter frän elproduktion i 

kärn kraftsreaktorer 9608000 t812000 

1' ettoutgift I 000 

Statens kärnbränslenämnd 

Egl!n rerksamhet 

Statens kärnbränslenämnd erinrar om att en av huvuduppgifterna för 
nämnden är att granska kärnkraftföretagens forskningsprogram. Vart tred
je år skall nämnden genomföra en sådan granskning, nästa gång under 

budgetåret 1989/90. Detta arbete medför ett ökat behov av utrednings- och 
konsultinsatser. Nämnden föreslår därför att posten förvaltningskostnader 
ökar med 500000 kr. för budgetåret 1989/90, förutom pris- och löneom
räkning. 

8 Riksdagen 1988189. /sam!. Nr 100. Bilaga 16 
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Vad beträffar lönekostnaderna finner nämnden att någon minskning inte 
går att genomföra. Med nio anställda beräknas lönekostnaderna ta hela 
anslagspostcn i anspråk. En mcdclstilldclning enligt huvudförslaget är, 
anför nämnden, inte förenligt med de mål för nämndens verksamhet som 
har beslutats av statsmakterna. 

Sin beräkning av projektmedel grundar nämnden på bedömningar av 
behovet av forskningsinsatser under den närmaste treårsperioden. För 
budgetåret 1989/90 har nämnden beräknat behovet av projektmedel till 
7. 7 milj. kr. 

Fi nansieri ng.~frågor 

Nämndens verksamhet avseende finansiering omfattar att svara för bl. a. 
förvaltning av inbetalade avgifter enligt lagen (1981 :669) om finansiering 
av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. (finansieringslagen) och 
utbetalning av ersättning till reaktorägarna. Av redovisningen för år 1987 
framgår att avgifterna uppgick till 1 221 milj. kr. (I 271 milj. kr. år 1986). 
Utbetalade ersättningar uppgick till 700 milj. kr. (781 milj. kr.). Räntein
täkterna uppgick till 349 milj. kr. (262 milj. kr.) och överskottet av förvalt
ningen till 858 milj. kr. (744 milj. kr.). Behållningen den 31 december 1987 
var 3 928 milj. kr. (3 070 milj. kr.). 

För första halvåret 1988 inbctalad.cs 690 milj. kr. i avgifter. De utbetala
de ersättningarna uppgick samma tid till 278 milj. kr. 

Den 30 juni 1988 uppgick nämndens fordran på riksbanken till 3 087 
milj. kr. och totalt avsatta medel till ca 4 300 milj. kr. Sedan finansicrings
systcmct trädde i kraft har ca 5 900 milj. kr utbetalats till reaktorägarna i 
ersättning för kostnader för hantering av använt kärnbränsle. 

De under budgetåret 198 7 /88 utbetalda ersättningarna har bl. a. dis
ponerats för forsknings- och utvecklingsarbeten avseende metoder för 
slutförvar, förskottsbetalningar avseende kontrakterade upparbctnings
tjänstcr till Cogema, transportutrustning för använt kärnbränsle. färdig
ställande av centrallager för använt kärnbränsle (CLAB) i Simpevarp samt 
utbyggnad av slutförvar för reaktoravfall (SFR) i Forsmark. 

Före den I juli 1986 hade reaktorägarna möjlighet att få lån beviljade ur 
inbetalade avgiftsmedel. Under år 1987 återbetalade Sydsvenska Värme
kraft AB två lån på totalt 370 milj. kr. Den sammanlagda utestående 
lånesumman uppgår därför till I 025 milj. kr. Därav utgör 520 milj. kr. lån 
till OKG AB och 505 milj. kr. lån till statens vattenfallsvcrk. Dessa två 
reaktorägare har nyligen anmält till nämnden att de per den 31 december 

1988 avser återbetala lån om sammanlagt 620 milj. kr. 

SKN Plan 88 och förslag till avg(fiför år 1989 

Nämnden har i oktober 1988 överlämnat SKN Plan 88 och förslag till 
avgift för år 1989. Regeringen har den 15 december 1988 beslutat att 
avgiften per kilowattimme elektrisk energi som levereras från kärnkraft
verk skall vara oförändrad för år 1989 och utgå enligt följande: 
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Forsmarks Kraftgrupp AB 
OKGAB 
Statens vattenfallsverk 
Sydsvenska Värmekraft AB 

1,9 öre/kWh 
1,7 öre/kWh 
1,9 öre/kWh 
2,2 öre/kWh 

Regeringen har samma dag uppdragit åt statens kärnbränslenämnd att 
utarbeta förslag till ändringar i finansieringssystemet för framtida utgifter 
för använt kärnbränsle m. m. 

Föredragandens överväganden 

För kärnbränslenämndens verksamhet under budgetåret 1989/90 beräknar 
jag utgifterna under detta anslag till 10 421 000 kr., varav 500 000 kr. som 
ett engångsbelopp för nämndens utgifter för granskning av kärnkraftföre
tagens forskningsprogram. 

Chefen för civildepartementet har tidigare anmält förslag till en ny 
ordning vad beträffar finansiering av den statliga redovisningsrevisionen. 
Jag har tagit hänsyn till detta vid min beräkning av medel under anslaget. 

Nämndens verksamhet finansieras i enlighet med finansieringslagen 
med avgifter från elproduktionen i kärnkraftsreaktorer. Anslaget bör där
för för nästa budgetår liksom för innevarande budgetår föras upp med ett 
formellt belopp av 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kärnbränslenämnd för budgetåret l 989/90 anvisa 

ett reservationsanslag på I 000 kr. 

Verksamheten vid Studsvik AB 

Bakgrund 

Studsvik AB är statens största samlade resurs för energitekniskt forsk
nings- och utvecklingsarbete. Studsvikskoncernen består av moderbolaget 
Studsvik AB samt dotterbolag. Inom Studsvikskoncernen finns i dag ca 
900 anställda, varav ca 700 i Studsvik. 

Studsviks koncernstruktur omfattar fyra affärsdrivande divisioner: 
kärnteknik, energiteknik, Alnor AB och Meta! Process Control AB (MPC) 
samt en servicedivision. 

Studsvik finansierar sin verksamhet via dels direkta anslag, dels kom
mersiella uppdrag och tjänster. 

Bolagets ekonomiska situation har de senaste åren varit problemfylld. 
En redovisning av bolagets ekonomiska situation lämnades senast vid min 
anmälan till proposition om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budget
året 1987/88 (prop. 1987/88:25) och till propositionen (prop. 1987/88:90) 
om energipolitik inför 1990-talct. För att möjliggöra en ekonomisk rekon
str.uktion beslöt riksdagen med anledning av nämnda propositioner att 
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lämna bolaget ägartillskott om dels 50 milj. kr. (NU 12. rskr. 112), dels 40 
milj. kr. (NU 40. rskr. 375). 

Bolaget har successivt vidgat sin verksamhet utanför det kärntekniska 
området till energiområdet i övrigt. Vidare har bolaget successivt ökat 
andelen finansiering via kommersiella uppdrag och tjänster. 

Av följande tablå framgår de anslagna medlen för budgetåren 1987 /88 
och 1988/89 samt bolagets beräkning av medelsbehovet för budgetåret 
1989/90 (milj. kr.). 

Anslagsbenämning 1987/88 1988/89 1989/90 
1988/89 Anvisat Anvisat StudsvikAB 

C 11. Bidrag till verksam-
heten vid Studsvik AB 102.6 94,0 58.4 

c 12. Avveckling av forsk-
ningsreaktorer, m. m. 26,1 16,5 

c 13. Anläggningar för radio-
aktivt avfall i Studs-
vik,m.m. 15.0 0.001 

c 14. Verksamheten i 
Ranstad 5.9 0,95 

' Fr. o. m. den I januari 1989 finansieras verksamheten via en särskild avgift (se 
prop. 1988/89: 37. NU 7. rskr. 90). 

C 11. Bidrag till verksamheten vid Studs vik AB 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/89 Förslag 

102600000 
94000000 
48000000 

Från anslaget lämnas bidrag till verksamheten inom Studsvik AB. 

Studsl'ikAB 

Bolaget begär 58,4 milj. kr. i bidrag till verksamheten under budgetåret 
1989/90. Av följande tablå framgår anslagna medel för budgetåret 1988/89 
samt bolagets beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1989/90 (milj. 
kr.) 

al R2-rcaktorn 
b) Biblioteket 
c) Konvertering till läg

anrikat uran i R2-reaktorn 
d) Egen och bransch

relaterad forskning 
el Grundläggande energi

teknisk forskning 
f) Ägartillskott 

1988/89 
Anvisat 

17.0 
6.0 1 

20.0 

11.0 
40.0 

1989/90 1989/90 
Studsvik AB Föredraganden 

18,0 

3.4 

27.0 

10.0 

18,0 

20,0 

10.0 

1 Fr. o. m. budgetåret 1989/90 anvisas medel för verksamheten vid biblioteket under 
det under åttonde huvudtiteln uppförda anslaget Tekniska fakulteterna 
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R2-reaktorn. Forskningsreaktorn utnyttjas för tre olika verksamheter, 
nämligen 
- bränsle- och materialprovning för kärnkraftområdet 
- kommersiell strålningsbehandling av material - grundläggande neu-
tronforskning. 

Institutionen för reaktorfysik vid Tekniska Högskolan i Stockholm och 
Institutionen för neutronforskning vid universitet i Uppsala har sina verk
samheter helt baserade på forskningen vid R2-reaktorn. Bolaget hemställer 
om 18 milj. kr. för budgetåret 1989/90 för att upplåta reaktorn för grund

forskning. 
Kom•ertering till låganrikat uran i R2-reaktorn. Programmet för över

gång till låganrikat uran i R2-reaktorn har pågått sedan år 1995. R2-

rcaktorn förbereds för närvarande för drift med låganrikat uran. 
För budgetåret 1989/90 hemställer bolaget om 3,4 milj. kr. för övergång 

till låganrikat uran. 
Egen och branschrelaterad forskning och utveckling. Forsknings- och 

utvecklingsarbetct bedrivs i huvudsak genom tillämpad forskning och 
utveckling i egen regi eller som pilot- och demonstrationsverksamhet i 
samarbete med andra intressenter. Syftet är att bevisa funktion och pre
standa hos sådan teknik. Bolaget hemställer om totalt 27 milj. kr. för 
budgetåret 1989/90 för egen och branschrelaterad forskning och utveck
ling. 

Grundläggande energiteknisk .forskning. Verksamheten är huvudsakli
gen inriktad på drift- och säkerhetsfrågor inom områdena materialteknik, 

energisystem och förbränningsteknik. Inom materialteknikområdet stude
ras långsiktiga egenskaper hos stål och plaster i olika miljöer och belast
ningsfall. Inom området energisystem bedriver bolaget forskning inom 
områdena energilagring och småskaliga kraftvärmesystem. Inom området 
förbränningsteknik undersöks möjligheten till effektiv, miljövänlig för
bränning, särskilt med avseende på svaveldioxid-, kväveoxid- och dioxin
emissioner. Bolaget hemställer om totalt I 0 milj. kr. för budgetåret 
1989/90 för grundläggande energiteknisk forskning. 

Föredragandens överväganden 

Bolagets ekonomiska situation har de senaste åren varit problemfylld. För 
att möjliggöra en ekonomisk rekonstruktion har staten lämnat bolaget 
ägartillskott. Bl. a. har bolaget, som jag nyss har anfört, erhållit 90 milj. kr. 
i ägartillskott för budgetåret 1988/89 för att möjliggöra en ekonomisk 
rekonstruktion av bolaget. Enligt vad jag har fått veta har bolaget vidtagit 

en rad åtgärder de senaste åren för att förbättra den ekonomiska situatio
nen. 

För driften av R2-reaktorn beräknar jag ett medelsbehov av 18 milj. kr. 
för budgetåret 1989/90. 

Jag är däremot inte beredd att ge bolaget medel för övergång till låganri

kat uran i R2-reaktorn. 
För egen och branschrelaterad forskning beräknar jag ett medelsbehov 

av 20 milj. kr. I energiforskningsutredningens direktiv ingår det bl. a. att 
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föreslå hur den energirelaterade forskningen vid Studsvik AB som sam
manhänger med omställningen av energisystemet kan integreras i energi
forskningsprogrammet. För att redan nu markera betydelsen av att denna 
forskning vid Studsvik integreras med övrig cnergiforskning avser jag, i 
enlighet med vad jag tidigare anförde vid min behandling av anslaget C6. 
Energiforskning, senare återkomma till regeringen med förslag om att 4 
milj. kr. av regeringens disposition för budgetåret 1989/90 överförs till 
anslaget C 11. Bidrag till verksamheten vid Studsvik AB. 

För grundläggande energiteknisk forskning beräknar jag ett medelsbe
hov av 10 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

I enlighet med riksdagens beslut i anledning av prop. 1988/89: 37 (NU 7, 
rskr. 90) upphör de statliga anslagen till Studsvik AB under anslagen 
C 12- 14 för i innevarande budgetår fr. o. m. den I januari 1989. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till verksamheten vid Studsvik AB för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 48 000000 kr. 

C 12. Drift av beredskapslager 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

461182109 
443 508000 
413679000 

Från anslaget betalas driftkostnader för bcredskapslagring av bränslen 
och drivmedel exkl. inlagringskostnader. Anslaget omfattar också perso
nal- och kapitalkostnader för beredskapslagringen samt hyreskostnader för 
lagringsanläggningar. 

Personalkostnader 
Övriga driftkostnader 
Kapitalkostnader 

Statens energiverk 

1988/89 

9157000 
69351000 

365000000 

443508000 

Beräknad ändring 
1989/90 

557000 
-16519000 
-12753000 

-29829000 

Statens energiverk har beräknat anslaget med utgångspunkt i det oljelag
ringsprogram som fastställdes i samban.d med i riksdagens beslut om 
totalförsvarets fortsatta utveckling (prop. 1986/87:95 bil. 12, FöU 11, rskr. 
310). 

Energiverket har vidare förutsatt att drift och förvaltning fr. o. m. den I 
juli 1989 överförs från överstyrelsen för civil beredskap till energiverket 
samt att oljebranschens lagringsbolag och dessa bolags anläggningar över
tas vid samma tidpunkt. 
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Energiverket har under detta anslag beräknat personalkostnader för 
såväl den centrala som den regionala lagringsorganisationen. Personal
kostnaderna har beräknats till 13,6 milj. kr. exkl. löneomräkning för bud
getåret 1989/90. Kostnader för dcltidsarbetande personal (tillsynsmän, 
städ personal) har redovisats under anslagsposten Övriga driftkostnader. 

Energiverket har beräknat övriga driftkostnader till 51,8 milj. kr. Kapi
talkostnaderna är beräknade för statens lagringsanläggningar på bokfört 
värde och för de anläggningar som staten kommer att köpa från oljebran
schen på ett värde motsvarande köpeskillingen för de två lagringsbolagen. 
Kapitalkostnaderna har beräknats till 319,2 milj. kr. 

Energiverket har vidare hemställt om kompensation för lagringsförlus
ter på 119666 kr., som uppstått under budgetåret 1987/88 vid försäljning 
av beredskapslager. 

Föredragandens överväganden 

Från den I juli 1989 bör, som jag nyss har anfört, drift och förvaltning av 
statens beredskapslager bedrivas inom ramen för statens energiverks verk
samhet. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 413 6 79 000 kr. inkl. pris
och löneomräkning. Beträffande personalkostnaderna har jag endast be
räknat kostnader för personal i den regionala lagringsorganisationen inkl. 
deltidspersonal under detta anslag. Övriga personalkostnader har jag be
räknat under anslaget C I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader. 
Vidare har jag vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till kompensation 
för lagringsförluster som har uppkommit under budgetåret 1987 /88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Dr(!/ al' haedskaps/ager för budgetåret 1989/90 anvisa ett 

förslagsanslag på 413 6 79 000 kr. 

C 13. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

70270000 
6200000 

248 850000 

Reservation 252614109 

Från anslaget betalas kostnader för investeringar i produkter och anlägg
ningar samt för industriella åtgärder. Under anslaget beräknas också me
del för handlingsberedskap, vilket innefattar kostnader för bl. a. utbildning 
och övning av personal i krisorganisationen samt för utveckling av ranso
neringssystem och andra krishanteringssystem. 

Statens energiverks kostnader för att administrera den egna verksamhe
ten betalas från anslaget C 1. Statens energiverk: Förvaltningskostnader. 
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Lagring. produkter 
·· anläggningar 
Handlingsbl!rcdskap och 
industriella åtgärder 

Statens energiverk 

Lagring 

1988/89 

6200000 

6200000 

Beräknad ändring 
1989/90 

+ 162000000 
+ 80000000 

+ 650000 

+242650000 

Som en följd av riksdagens beslut om totalförsvarets fortsatta utveckling 
(prop. 1986/87:95 bil. 12, FöU 11. rskr. 310) uppdrog regeringen den 27 
augusti 1987 åt statens energiverk att utarbeta en försörjningsplan för att 
redovisa vilka lagringsbehov som bör gälla. Försörjningsplanen, som in
lämnades till regeringen den 4 januari 1988. visar ett visst underskott för 
neutralitets- och krigsskedet. Energiverket har i sin anslagsframställning 
utgått från denna plan. För att lagringsmålet skall uppnås erfordras vissa 
kompletterande inköp för dels försvarsmaktens behov dels det civila sam
hällets transportbehov. Kostnader för dessa inköp har av energiverket 
beräknats till 247 milj. kr. Ett visst underskott av gasol föreslås bli täckt 
genom att planerad utförsäljning av gasol i samband med omstrukture
ringen av de statliga oljelagren minskas med erforderlig kvantitet. De köp 
av produkter, som är ett led i omstruktureringen av beredskapslagren som 
riksdagen har beslutat om, motsvaras i stort sett av försäljning av motsva
rande mängd råolja. Dessa köp föreslås därför - i likhet med vad som 
gäller för budgetåret 1988/89 - få belasta anslaget C 14. Särskilda kostna
der för lagring av olja, motorbensin. m. m. Några kostnader för dessa 
inköp har därför inte beräknats under anslaget. 

Energiverket föreslår vidare att 80 milj. kr. anvisas för inköp av olje
branschens lagringsbolag SPA och SPL III. 

Handlingsbl'rcdskap och industril'lla åtgärder 

De minskade bercdskapslagren skall delvis kompenseras genom en ökad 
handlingsberedskap. 

En god handlingsberedskap skapas framför allt av i förväg förberedda 
system för att minska förbrukningen av energi - t. ex. genom ransonering 
- och för att styra över användningen till alternativa bränslen i en kris 
samt genom en väl förberedd krisorganisation. 

För att stärka handlingsberedskapen och förmågan att hantera kriser har 
utveckling av ett i huvudsak ADB-baserat il1formations- och styrsy.1·tl!m 
påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta under budgetåret 1989/90. 

Ransonl'ringssy.1·tont'll skall ses över och vidareutvecklas för att bl. a. 
tillgodose kraven på större flexibilitet när det gäller övergången till alterna
tiva bränslen. 

Krisorga11isatio11e11 skall vidareutvecklas. bl. a. genom utbildning, öv
ningar och spel. 
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Över anslaget finansieras repetitionsutbildning av rnpenfria tjänsteplikti
ga och vissa kostnader.for Drivmedelscentralen AB:s rerksamhet. 

Anslaget inm:fat1ar också medel för kontroll av tl'ångslagringsskyldigas 
beredskapslager. För att kunna garantera att näringslivets tvångslagcr stän

digt är kuranta och i sin helhet tillgängliga har ett nytt system utarbetats, 

som ger möjligheter till ökad tillsyn. 
Jndustriel!a åtgärder skall vidtas för att säkerställa flexibiliteten i energi

systemen, bl. a. planeras viss förprojektering av främst större panncentra

lers omställning till annat bränsleslag. Kommunernas roll kommer att 

studeras särskilt. 
För handlingsbercdskap och industriella åtgärder erfordras enligt verket 

6.4 milj. kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Beträffande medel för lagring för försvarsmaktens behov bör ansvars

fördelningen för lagringen mellan energiverket och försvarsmakten prövas 

utifrån planeringsförutsättningarna i riksdagens beslut om totalförsvarets 

fortsatta utveckling (prop. 1986/87: 95 bil. 12, FöU 11, rskr. 310). Innan 
frågan är utredd bör medel för dessa inköp inte avsättas inom energipro

grammet. Jag har följaktligen inte beräknat några medel för ytterligare 

lagring för försvarsmaktens behov under budgetåret 1989/90. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för försvarsdepartementet. 

I övrigt delar jag energiverkets bedömning av behovet av komplettering 

av beredskapslagret. Jag har grundat medelsberäkningen för produktinköp 
på ett lägre oljepris än verket. För inköp av oljeprodukter beräknar jag 

kostnaderna till 162 milj. kr. 

För inköp av oljebranschens lagringsbolag SPA och SPL Ill enligt vad 

jag nyss har anfört beräknar jag ett medelsbehov på 80 milj. kr. 
Den nya inriktningen av energibercdskapen ställer ökade krav på kris

hanteringssystemen och på handlingsbcredskapen. Bl. a. behöver industri
ella åtgärder vidtas för att öka flexibiliteten i energisystemen liksom för att 
hitta nya tekniska lösningar, t. ex. vad avser lagring av naturgas. Hand
lingsbcredskapen behöver stärkas bl. a. genom utbildning och övning av 
krisorganisationen. 

För budgetåret 1989/90 beräknar jag efter samråd med chefen för för
svarsdepartementet kostnaderna för handlingsberedskap och industriella 

åtgärder till sammanlagt 6 850000 kr. inkl. prisomräkning. 

Medlen för industriella åtgärder och handlingsberedskap ingår i den 

ekonomiska ramen för den civila delen av totalförsvaret. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 

1989/90 anvisa ett rescrvationsanslag på 248 850000 kr. 
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C 14. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, 
m.m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

1386688275 
I 000 
1000 

Anslaget står till regeringens disposition för att täcka oförutsedda kost
nader under anslaget C 13. Beredskapslagring och industriella åtgärder i 
samband med lagring av olja, motorbensin m. m. 

Anslaget får under budgetåret 1988/89 också användas till kostnader för 
köp av oljeprodukter m. m. i anslutning till omstruktureringen av oljelag
ren. 

Statens energiverk 

Statens energiverk föreslår att anslaget står kvar oförändrat. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att anslaget nästa budgetår förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda kostnader.for lagring a1• olja. motorbensin. m. m. 

för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

C 15. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 

1987 /88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

11 300000 
19600000 
21050000 

Från anslaget betalas kostnader för att stimulera andra kraftföretag än 
statens vattenfallsverk att vidta beredskapshöjande åtgärder i sin fredstida 
verksamhet. Via anslaget betalas bidrag till vissa tilläggsinvesteringar som 
kraftföretagen gör för att öka säkerheten i elöverföringen genom bl. a. 
installation av reservanordningar och åtgärder som möjliggör start och 
drift i separata system. 

Anslaget ingår i den ekonomiska ramen för den civila delen av total
försvaret. 

Medlen disponeras av statens energiverk, som har ett samordnande 
ansvar för funktionen Energiförsörjning inom den civila delen av total
försvaret. Medlen ställs av energiverket till statens vattenfallsverks förfo
gande. 
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Statens energiverk 

Statens energiverk föreslår i enlighet med Programplan för det civila 
försvaret 1989- 1994 att 19, 7 milj. kr. anvisas under anslaget för nästa 
budgetår. 

Planeringen av anslagets utnyttjande måste ske i samband med de 
enskilda kraftföretagens ordinarie investeringsplanering. Denna planering 
är flerårig. För att anslaget skall kunna utnyttjas rationellt anser energiver
ket och statens vattenfallsverk att det är nödvändigt att bemyndigande ges 
till energiverket att under budgetåret 1989/90 få besluta om stimulansåt
gärder som innebär åtagande för budgetåret 1993/94 motsvarande hälften. 
av planerat anslagsbelopp för budgetåret 1993/94, som anges i program
planen för det civila försvaret. 

Föredragandens överväganden 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet beräknar jag behovet 
av medel för åtgärder inom delfunktionen Elkraft till 21050000 kr. inkl. 
prisomräkning för budgetåret 1989/90. 

Riksdagen har för budgetåret 1988/89 bemyndigat regeringen att ikläda 
staten förpliktelser för budgetåren 1989/90-1992/93 inom de ramar som 
angavs för detta ändamål i programplanen för det civila försvaret 1988-
93. 

Jag ser det som angeläget att man får en långsiktig stabilitet när det gäller 
stimulansåtgärderna för beredskapsåtgärder inom kraftindustrin. 

För att medlen skall kunna utnyttjas rationellt bör energiverket få be
myndigande att besluta om stimulansåtgärder, som innebär åtaganden för 
budgetåret 1993/94 inom den ram som anges för detta ändamål i pro
gramplanen för det civila försvaret 1989-94. 

Energiverket bör därför för detta ändamål få ikläda staten förpliktelser 
med högst hälften av det belopp som anges i programplanen för det civila 
försvaret, nämligen med 9,5 milj. kr. Förslaget innebär förpliktelser efter 
nuvarande försvarsbeslutsperiod. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda 

staten ekonomisk förpliktelse i samband med planering av stimu
lansåtgärder för andra kraftföretag än statens vattenfallsverk för att 
öka säkerheten i elöverföringen, vilket innebär åtaganden om högst 
9 500 000 kr. för budgetåret 1993/94. 

2. till Atgärder inom de/funktionen Elkraft för budgetåret 1989/90 
anvisa ett reservationsanslag på 21 050000 kr. 
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C 16. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

1987/88 Utgift 3216621 Reservation 3782297 
1988/89 Anslag 2 500000 
1989/90 Förslag 2 500000 

Från anslaget betalas utgifter för stöd enligt förordningen (1959:369) 
om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning. Stöd kan beviljas till nyan
läggning. bl. a. för elektrifiering av äldre helårsbebodda fastigheter i gles
bygd och upprustning av elektriska distributionsnät på landsbygden, in
begripet anläggningar för lokala elverk såsom vattenkraftverk och diesel
aggregat på avsides "belägna fastigheter. Stöd kan bestå av bidrag och 

lånegarantier. Beslut om stöd fattas av stat.ens energiverk. 
Riksdagen godtog våren 1979 riktlinjer för den fortsatta stödverksamhe

ten (prop. 1978179: 115 bil. I s. 245-250, NU 60 s. 53-60, rskr. 429). 
Dessa riktlinjer innebär bl.a. att även nyetableringar på äldre fastigheter 
undantagsvis kan omfattas av bidragssystemet och att statliga bidrag till 
upprustning av nedslitna. oräntabla elnät i vissa speciella fall skall kunna 
lämnas även i fortsättningen. Så skall kunna ske i glesbygdsområden, som 
saknar inslag av tätare bebyggelse och där huvudsakligen mindre, ekono
miskt svaga distributionsföretag är verksamma. Bidrag avses kunna läm

nas till svaga lokala och kommunala företag som tagit över eller står i 
begrepp att ta över andra svaga företag. 

Riksdagen beslutade våren 1980 (prop. 1979/80: I 00 bil. 17 s. 223-224. 
NU 36 s. 7-9, rskr. 248) om stödverksamhetens omfattning för en tioårs
period. Stöd skulle lämnas för upprustning med 2 milj. kr. per år under 
fem år (t. o. m. budgetåret 1984/85) och för nyanläggningar med 2.5 milj. 
kr. under tio år (t. o. m. budgetåret 1989/90). 

Sedan energiverket anmält ett fortsatt behov av medel för att kunna 
fullfölja redan påbörjade upprustningar beslöt riksdagen våren 1985 på 
regeringens förslag (prop. 1984/85: 120 s. 262-264, NU 30 s. 86- 88, rskr. 
362) att medclsramcn 2,5 milj. kr. per år för nyanläggningar skulle få 
användas även för upprustningsändamål. 

Statens energiverk 

Statens energiverk föreslår att. i enlighet med gällande tioårsplan, 2.5 milj. 
kr. anvisas för budgetåret 1989/90 för nyanläggningar och återstående 
upprustningsändamål. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med riksdagens tidigare nämnda beslut våren 1980 att stöd för 
nyanläggningar bör lämnas med 2,5 milj. kr. per år under perioden 
1985/86 - 1989/90 och riksdagens beslut våren 1985 att denna medelsram 
fortsättningsvis får användas även för att fullfölja redan påbörjade upp- . 
rustningar av distributionsnät m. m .. beräknar jag anslaget för nästa bud
getår till 2,5 milj. kr. Budgetåret I 989/90 är det sista året i den av riksda
gen beslutade tioårsperioden. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande al' landsbygdens elektrUiering för budgetåret 

1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 2 500000 kr. 
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Bilaga 16. l Prop. 1988/89: 100 
Bil. 16 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet 

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksam
het skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 § 

Den som har tillstånd att driva 
en kärnkrafisreaktor eller en an
läggning för hantering, lagring eller 
slutlig förvaring av kärnavfall eller 
av kärnämne som inte skall am1än
das på nytt är skyldig att ge lokal 
säkerhetsnämnd, som regeringen 
bestämmer, insyn i säkerhets- och 
strålskyddsarbetet vid anläggning
en. 

Den som har tillstånd att driva 
en sådan kärnteknisk anläggning 
som avses i 2 § I a och 1 b eller en 
anläggning för framställning, han
tering, bearbetning, lagring eller 
slutlig förvaring av kärnämne eller 
kärnavfall är skyldig att ge lokal sä
kerhetsnämnd, som regeringen be
stämmer, insyn i säkerhets- och 
strålskyddsarbetet vid anläggning
en. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 
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Register 

Sid. 
1 Översikt 

Inledning 
5 1. Miljöpolitiken 

13 2. Energipolitiken 

A. Miljö- och energidepartementet m. m. 
24 J. Miljö- och energidepartementet. f(jrslagsanslag 
24 2. Utredningar m. m., reserl'ationsanslag 

B. Miljö 
26 I. Statens naturvårdsverk, förslagsans/ag 
28 2. Miljövårdsinformation, resen'ationsanslag 
29 3. Övervakning av miljöförändringar m. m., reser

vationsanslag 
31 4. Miljövårdsforskning, reservationsansla!( 
33 5. Åtgärder mot luftföroreningar och försurning, re

serl'ationsanslag 
34 6. Särskilda projekt på miljövårdens område, 

reservationsanslag 
36 7. Mark för naturvård, resen•ationsanslag 
38 8. Vård av naturreservat m. m., reservationsanslag 
39 9. Värd av hotade arter m. m .. reserrationsanslag 
40 J 0. Restaurering av Hornborgasjön, resl!rvationsan-

slag 
41 11. Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksam

het, .forslagsanslag 
44 12. Bidrag till statens strålskyddsinstitut, reserva

tionsanslag 
45 13. Kemikalieinspektionen, förs/agsanslag 
50 14. Koncessionsnämnden för miljöskydd,.fors/agsan

slag 
52 15. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond. för

s/agsanslag 
52 16. Visst internationellt miljösamarbete, förs/agsan

slag 
53 17. Inredning och utrustning av lokaler vid vissa 

myndigheter, reserrationsans/ag 
54 18. Åtgärder mot havsföroreningar, rl!serl'ationsan

s/ag 
55 19. Utredningsverksamhet om CFC-föreningar 

m. m., reserl'ationsanslag 
56 20. Internationella institutet för miljövänlig teknik. 

re serl'a t i onsans/ag 

27223000 
15000000 

42223000 

126665000 
9169000 

58 992000 
102234000 

165000000 

27 500000 
100000000 

52 143000 
3 180000 

3 500000 

1000 

24 532000 
I 000 

13130000 

17000000 

8350000 

7200000 

16 500000 

3075000 

25000000 

763172000 
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C. Energi 
57 Verksamheten vid statens vattenfallsverk 
71 Organisation för den statliga oljelagringen m. m. 
75 l. Statens energiverk: Förvaltningskostnadcr, ram

anslag 
78 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och infor

mation, resen·ationsanslag 
79 3. Statens energiverk: Elsäkerhet m. m., reserva

tionsans{ag 
82 4. Statens elektriska inspektion, ramanslag 
83 5. Täckande av förluster i anledning av statliga ga

rantier inom energiområdet, f(jrslagsanslag 
84 6. Energiforskning, reservationsans/ag 
8 7 7. Visst internationellt energisamarbete, jorslagsan

s/ag 
87 8. Statens kärnkraftinspektion: 

Förvaltningskostnader, resen·ationsanslag 
89 9. Statens kärnkraftinspektion: 

Kärnsäkerhetsforskning, resen·ationsanslag 
92 I 0. Statens kärnbränslenämnd, resen·ationsanslag 
96 11. Bidrag till verksamheten vid Studsvik AB, reser

l'ationsans/ag 
98 12. Drift av bcredskapslager, .forslagsanslag 
99 13. Bcredskapslagring och industriella åtgärder, re

serrat ionsanslag 
I 02 14. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorben

sin. m. m.,förs/agsanslag 
102 15. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft. reserra

t ionsanslag 
I 04 16. Främjande av landsbygdens elektrifiering, reser

vationsanslag 

Totalt för miljö- och energidepartementet 

44638000 

14517000 

l 000 
11 004000 

I 000 
293588000 

26889000 

1000 

l 000 
I 000 

48000000 
413679000 

248850000 

I 000 

21 050000 

2 500000 

1124721000 

1930116000 

106 Bilaga 16.1 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1984: 3) om kärntek
nisk verksamhet. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Bilaga 17 till budgetpropositionen 1989 

Riksdagen och dess myndigheter m.m. 
(femtonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988: 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 
såvitt avser riksdagen och dess myndigheter m.m. 

Riksdagens förvaltningskontor har den 16december1988 överlämnat förslag 
till de anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess 
myndigheter m.m. för budgetåret 1989/90. Riksdagens förvaltningskontor 
har upprättat en sammanställning av förslagen, vilken bör fogas till protokol
let i detta ärende som bilaga 17. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att pröva de förslag till anslag som har avgetts av riksdagens 

förvaltningskontor. 
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Riksdagen och dess myndigheter m.m. 

Sammanställning 
av 
Förslag till medelsanvisning m. m. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess myndigheters område i förhållande 
till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 framgår av följande sammanställ
ning: 

A. Riksdagen 
B. Riksdagens myndigheter 

Anslagen 

A. Riksdagen 

Anvisat 
1988/89 

437 848 000 
43 416 000 

481264000 

Förslag 
1989/90 

467 613 000 
47 090 000 

514 703 000 

A 1. Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

163 703 567 
184 714 000 
198 541 000 

Förändring 

+ 29 765 ()()() 
+ 3 674 ()()() 

+ 33 439 000 

Från anslaget finansieras arvoden, arbetsgivaravgifter och kostnadsersätt
ningar till riksdagens ledamöter, pensioner samt inkomstgarantibelopp åt 
f.d. riksdagsledamöter m.fl. Vidare finansieras reseersättningar vid resor 
inom Sverige. sjukvårdskostnader, kostnader för riksdagsledamöternas 
deltagande i Europarådets verksamhet samt EFf A-delegationen m.m. 

Arvodena till riksdagens ledamöter skall enligt riksdagens beslut motsvara 
lönen för byråchefer m.fl. i statlig tjänst (förs. 1983/84:9, KU 15. rskr. 109). 
Riksdagens förvaltningsstyrelse har beslutat att arvodet från den l oktober 
1988 skall motsvara lönen enligt lönegrad N 30:7 i det statliga löneavtalet. 

Under anslaget har reserverats ett belopp på 350 000 kr. för bidrag till 
ledamöter som på partiernas uppdrag deltar i internationella konferenser och 
andra internationella sammanhang. 

Med hänsyn till vad ovan sagts och till beräknade prisökningar bör anslaget 
föras upp med 198 541 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. för budgetåret 

1989190 anvisas ett förslagsanslag av 198 541 000 kr. 
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A 2. Riksdagsutskottens resor utom Sverige 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

2 049 318 
1200000 

12 300 000 

Från anslaget finansieras utskottens resor utom Sverige. Förutom nordiska 

resor beräknas varje utskott företa en utlandsresa under valperioden 
1988/89-1990/91. Liksom tidigare har en ram för valperioden beslutats av 
talmanskonferensen och denna uppgår till 13 500 000 kr. 

Med hänsyn till att medlen disponeras under en treårsperiod föreslår 
förvaltningsstyrelsen att anslaget i fortsättningen skall betecknas som 

reservationsanslag. Vid beräkning av anslaget skall hänsyn tas till att för 
innevarande budgetår anvisats 1,2 milj. kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Riksdagsur.i>kottens resor utom Sverige för budgetåret 1989/90 

anvisas ett reservationsanslag av 12 300 000 kr. 

A 3. Bidrag till studieresor 

1987188 Utgift 430 400 
1988/89 Anslag 500 000 
1989/90 Förslag 600 000 

Från detta anslag ges bidrag i form av stipendier till riksdagsledamöternas 
enskilda studieresor. Stipendier beviljas med högst två tredjedelar av 

resekostnaden. Stipendium beviljas av talmanskonferensen som den 16 
november 1988 har fastställt maximibeloppet för en resa inom Europa till 

8 500 kr. och utom Europa till 12 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Bidrag till studieresor för budgetåret 1989/90 anvisas ett 

förslagsanslag av 600 000 kr. 

A4. Bidrag till IPU, RIFO m.m. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

l 060 637 
I 060 000 
I 193 000 

Från anslaget finansieras bidrag till nedanstående verksamheter. 

Riksdagens interparlamentariska grupp (IPU) 

Medelsbehovet för den interparlamentariska gruppen beräknas för budget

året 1989/90 till 900 000 kr. 

Sällskapet Riksdagsmän och forskare (RIFO) 

RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 

forskare. 
Medelsbehovet beräknas för budgetåret 1989/90 till 278 000 kr. 

I* Riksdagen 1988189. I sam/. Nr 100 Bil. 17 
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Utrikespolitisk informationsverksamhet 

Bidraget är avsett för kostnader avseende informations- och studieverksam
het inom riksdagen i utrikespolitiska frågor. 

Medelsbchovet beräknas för budgetåret 1989/90 till 15 000 kr. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Bidrag till /PU, RIFO m.m. för budgetåret 1989/90 anvisas ett 
förslagsanslag av 1 193 000 kr. 

A 5. Bidrag till partigrupper 

1987/88 Utgift 
1988189 Anslag 
1989/90 förslag 

12 810 704 
24 174 000 
35 833 000 

Fran anslaget finansieras kontorshjälp till riksdagens ledamöter och stöd i 

övrigt till riksdagspartiernas kanslier. Grunderna för beräkning av stödet till 
kontorshjälpen och partigrupperna framgår av förs. 1988/89:13. Vid beräk

ning av bidraget till kontorshjälp har normen varit en månadslön på 11 000 
kr. 

För budgetåret 1989/90 beräknas stödet för kontorshjälp till 16 510 000 kr. 
och till partigrupperna till 19 323 000 kr., totalt 35 833 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1989/90 anvisas ett 
förslagsanslag av 35 833 000 kr. 

A 6. Förvaltningskostnader 

.1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

Personal 

162 064 579 
183 150 000 
200 696 000 

Ändring 
1988/89 1989/90 

387 1 +9 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Avgår intäkter under anslaget 

Summa 

1988/89 

194 659 000 
88 456 000 

Il 509 000 

183 ISO 000 

Förslag 
1989/90 

212 608 000 
98 497 000 

11 912 000 

200 696 000 
1 Anmärkning: Frågan om ett övertagande av televerkets tclefonistpersonal i riksda
gens växel kommer att avgöras under budgetåret 1988/89. Härigenom kan antalet 
tjänster komma att öka med 9. 

Från anslaget betalas kostnaderna för riksdagsförvaltningen. Kostnaderna 
avser bl.a. löner, lokaler. riksdagstryck, informationsverksamhet samt 

tidningen Från Riksdag & Departement. 

Riksdagen har under senare år byggt upp ett omfattande ADB-system. En 

fortsatt kraftig utbyggnad planeras. Detta medför bl.a. behov av ökade 
insatser i form av utbildning. Två tjänster med inriktning på utbildning och 

stöd till användarna av ADB-systemet bör därför inrättas. Dessutom bör en 
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tjänst som systemtekniker och en tjänst som tekniker inrättas för att kunna Prop. 1988/89: WO 
hantera det utbyggda datasystemet med alltmer komplicerade uppgifter på Bilaga 17 
system- och tekniksidan. 

I syfte att upprätthålla och förbättra servicen till riksdagens ledamöter när 
det gäller distribution av post och inredning m.m. föreslås att två befintliga 
arvodestjänster permanentas. 

För utökad informationsservice till ledamöter och allmänhet bör en 
befintlig arvodestjänst som informationsassistent inrättas som en fast tjänst. 

Inom ekonomi- och personaladministrationen sker förändringar som 

påverkar verksamheten, det gäller bl.a. det nya systemet med inkomstgaran

ti för riksdagsledamöterna och övertagande av registreringsuppgifter till det 
statliga bokföringssystemet som i dag utförs av riksgäldskontoret. För de 

sistnämnda uppgifterna disponerar riksgäldskontoret ca 1,5 tjänster. Mot 
den angivna bakgrunden föreslås dels att en befintlig arvodestjänst som 

lönesekreterare permanentas, dels att en ny tjänst som bokföringssekretera
re inrättas. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisas ett 

förslagsanslag av 200 696 000 kr. 

A 7. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

849 659 
250 000 
450 ()()() 

Reservation 429 942 

Från anslaget bekostas utgivningen av otryckta ståndsprotokoll. 

Anslaget bör föras upp med 450 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1989/90 

anvisas ett reservationsanslag av 450 000 kr. 

A 8. Riksdagens byggnader 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

14 284 574 
42 800 000 
18 000 000 

Reservation 17 579 392 

Från anslaget bekostas möbler och investeringar i riksdagens nya byggnader 
som kommer att tas i anspråk under budgetåret. 

Anslaget bör föras upp med 18 000 000 kr. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Riksdagem byggnader för budgetåret 1989/90 anvisas ett 
reservationsanslag av 18 000 000 kr. 
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B. Riksdagens myndigheter 

Bl. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

17 640 000 
19 333 000 
20 735 000 

Riksdagens ombudsmän övervakar att de som utövar offentlig verksamhet 
efterlever lagar och andra författningar samt i övrigtfullgör sina åligganden. 
Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. 

Chefsjustitieombudsman 
Justitieombudsmän 
Per~onal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

1988/89 

1 
3 

56 

60 

1988/89 

16 8.15 000 
(14 723 000) 

2 518 000 

19 333 000 

Ändring 
1989/90 

Förslag 
1989/90 

18 109 000 
(15 743 000) 

2 626 000 

20 735 000 

Arbetsordningen för den nya JO-organisationen har fastställts den 20 januari 
1988. Ämbetet har i anslagsframställningen redovisat ett treårigt huvudför
slag för åren 1989/90-1991/92. Ämbetet framhåller i anslagsframställningen 
att på vissa områden, bl.a. den kommunala verksamheten och polisverksam
heten. bör tillsynen intensifieras och att detta ställer ökade anspråk på 
tillgängliga resurser. Under den kommande treårsperioden kommer den 
befintliga datautrustningen att successivt byggas ut för att effektivisera 
tjänstemännens ärendehandläggning och för att ytterligare höja servicenivån 
gentemot allmänhet och myndigheter. Vidare kommer ärende- och bokfö
ringsregistreringen att kunna effektiviseras. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot riksdagens 
ombudsmäns medelsberäkning. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, för budget

året 1989/90 anvisas ett förslagsanslag av 20 735 000 kr. 

B 2. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

8 243 668 
8 242 000 
8 558 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska den 
statliga verksamheten. Dessutom granskar revisorerna som externrevisorer 
riksbanken, riksgäldskontoret, den inre riksdagsförvaltningen, riksdagens 
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ombudsmän och Nordiska rådets svenska delegation samt Stiftelsen Riks- Prop. 1988/89:100 
bankens jubileumsfond. Bilaga 17 

Ändring 
1988/89 1989/90 

Personal 22 

Anslag Förslag 
1988/89 1989/90 

Förvaltningskostnader 7 400 000 7 716 000 
(därav lönekostnader) (5 551 000) (5 820 000) 

Lokalkostnader 842 000 842 000 

Summa 8 242 000 8 558 000 

Anslagstilldelningen för perioden 1988/89 - 1990/91 har tidigare beräknats 
enligt ett huvudförslag väsentligen innebärande en besparing med 5 %. 

I anslagsframställningen har medelsbehovet framräknats med utgångs
punkt i nämnda besparingsalternativ. För budgetåret 1989/90 uppgår minsk
ningen av anslaget realt sett till 1,6 %. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot revisorernas 
medelsberäkning. 

I förhållande till revisorernas förslag bör anslaget räknas upp med 13 000 
kr. avsedda att täcka kostnader för redovisning enligt det statliga redovis
ningssystemet. Den nya utgiften uppkommer till följd av ny organisation och 
nytt debiteringssystem fr.o.m. den 1 juli 1989. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1989/90 

anvisas ett förslagsanslag av 8 558 000 kr. 

B 3. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

6 232 373 
6 412 000 
6 422 000 

Nordiska rådets verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen mellan 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) 1962 med 
ändringar 1971, 1974, 1983 och 1985. Rådet är ett samarbetsorgan för de 
nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet tar initiativ i nordiska 
samarbetsfrågor och är ett rådgivande och kontrollerande organ i frågor som 
rör samverkan mellan några eller alla de fem nordiska länderna inkl. de 
självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Rådet avger 
rekommendationer och yttranden till Nordiska ministerrådet och till de 
nordiska ländernas regeringar. 
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Ändring 
1988/89 1989/90 

Personal 17 

Anslag Förslag 
1988/89 1989/90 

Förvaltningskostnader 5 270 000 5 760 000 
(därav lönekostnader) (2 914 000) (3 180 000) 

Lokalkostnader 642 000 662 000 

Engångsanslag 500 000 

Summa 6 412 000 6 422 000 

Nordiska rådets medelsbehov har beräknats enligt ett huvudförslag som 

innebär att anslagstilldelningen under 1989/90 - 1991/92 skall minskas med 
5 <Jt,. För budgetåret 1989/90 uppgår minskningen av anslaget realt sett till 

1 %. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot delegationens 
medclsbcräkning. 

I förhållande till delegationens förslag bör anslaget räknas upp med 10 000 
kr. avsedda att täcka kostnader för redovisning enligt det statliga redovis

ningssystemet. Den nya utgiften uppkommer till följd av ny organisation och 

nytt debiteringssystem fr.o.m. den 1 juli 1989. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för 
budgetåret 1989/90 anvisas ett förslagsanslag av 6 422 000 kr. 

B 4. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel 
i gemensamma kostnader för Nordiska rådet. 

1987/88 Utgift 
1988/89 Anslag 
1989/90 Förslag 

8 642 768 
9 429 000 

11 375 000 

Rådets presidium har för 1989 antagit en preliminär budget om 30 580 000 
kr. Sveriges andel av rådets budget är 37,2 % från den 1 januari 1989. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i 
gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1989/90 
anvisas ett förslagsanslag av 11 375 000 kr. 

Prop. 1988/89:100 
Bilaga 17 

8 



Register 

Sid. Femtonde Huvudtiteln 
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Bidrag till IPU, RIFO m.m. 
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Förvaltningskostnader 
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B 4 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

Total summa kronor 
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Anslag 
198 541 000 

12 300 000 
600 000 

1 193 000 
35 833 000 

200 696 000 
450 000 

18 000 000 

467 613 000 

20 735 000 
8 558 000 
6 422 000 

11 375 000 

47 090 000 
514 703 000 
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Bilaga 18 till budgetpropositionen 1989 

Räntor på statsskulden, m. m. 
(sextonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 såvitt avser 
Räntor på statsskulden, m. m. 

Utgifterna för räntorna på statsskulden m. m. under det kommande bud
getåret och det anslag som förs upp i statsbudgeten för att täcka underskot
tet i den inkomst- och utgiftsstat rörande statsskuldräntorna som riksda
gen godkänner, är av naturliga skäl svåra att beräkna. Under hösten 1988 
har det skett förändringar i bl. a. ränteläge, valutakurser och budgetsaldo 
och det återstår ett halvt år innan utbetalningen börjar. Jag förordar därför 
- efter samråd med riksgäldskontoret-att ett preliminärt belopp nu förs 
upp i förslaget till statsbudget för nästa budgetår. 

Jag vill erinra om att under senare år så har förslagen i budgetpropositio
nerna reviderats i kompletteringspropositionerna. Det är därför lämpligt 
att på grundval av förnyade beräkningar från riksgäldskontoret senare i 
vår återkomma till riksdagen i kompletteringspropositionen med förslag 
till beräkning av anslag för räntor på statsskulden. I avvaktan härpå 
föreslår jag, mot bakgrund av statsbudgetförslaget i övrigt, att anslaget 
Räntor på statsskulden, m. m. preliminärt förs upp med 58 miljarder kr. i 
det nu aktuella statsbudgetförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Räntor på statsskulden, 

m. m. för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag av 
58000000000 kr. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Bilaga 19 till budgetpropositionen 1989 

Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1988. 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till budgetpropositionen 1989 

Oförutsedda utgifter 

För täckande av oförutsedda utgifter finns i statsbudgeten vid sidan av de 
utgiftsanslag som finns uppförda under de olika huvudtitlarna ett särskilt 
förslagsanslag uppfört. Anslaget är i statsbudgeten för innevarande budget
år uppfört med I milj. kr. Det tas i anspråk efter beslut av regeringen för 
varje särskilt fall. _ 

Jag får först ge en redovisning av de utgifter som under år 1988 har 
täckts genom medel som har anvisats från detta anslag: 

Ut ri kesdepartem en tel 

Utbetalning på grund av dom enligt den europeiska konven
tionen angående mänskliga rättigheter m. m .. 
rcgeringsbeslut 1988-04-07 och J 988-09-0 I ............ . 

Förs v arsdeparlc men tel 
Kostnader för bistånd med katastrofhjälp m. m_ med anled
ning av jordbävningskatastrofen i Sovjetrepubliken Armeni
en, 
regeringsbcslut 1988-12-10 och 1988-12-12 

Socialdepartemcn tet 
Skadestånd med anledning av HIV-smitta vid blodtransfu
sion, 
regeringsbeslut 1988-03-30 ........................ . 
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Ut bi ldningsdepa rtemcn tct 
Bidrag till inredning och utrustning vid Stockholms universi
tet på grund av brand, 
regeringsbeslut 1988-02-04 ........................ . 

Jord bru ksdcpartem en tct 
Bidrag för förlust på grund av skador på fruktodlingar, 
rcgcringsbeslut 1988-02-18 ........................ . 
regeringsbcslut 1988-02-25 ........................ . 
regeringsbcslut 1988-06-22 ........................ . 
rcgcringsbeslut 1988-06-22 ........................ . 
regeringsbeslut 1988-06-25 ........................ . 
Bidrag för skador på tomatodling, 
rcgcringsbeslut 1988-06-22 ........................ . 
Bidrag för förlust på grund av utebliven skörd i svampodling, 
rcgcringsbeslut 1988-06-22 ........................ . 
Bidrag för skador i fiskodling, 
regeringsbeslut 1988-09-08 ........................ . 
Ersättning till nio samebyar på grund av norsk renbetning, 
enligt konventionen den 9 februari 1972 mellan Norge och 
Sverige, 
regeringsbcslut 1988-12-22. 

I nd u st ri dcpa rtem en tet 
Ersättning till statens provningsanstalt för täckande av ut
givet skadestånd på grund av en kollision mellan en bil. förd 
av en person anställd vid statens provningsanstalt och en 
motorcyklist. 
regeringsbeslut 1988-02-04. 

400000 

105000 
200000 
237000 

60000 
54000 

200000 

30000 

511000 

9293000 

41000 
Summa kr. 19 496 000 

Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera medel för täckande 
av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens fastställande. 
Jag förordar därför att det i förslaget till statsbudget för nästa budgetår förs 
upp ett anslag för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast 
för utgifter som är av så brådskande art att respektive ärende inte hinner 
underställas riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan täckas av 
andra medel som står till regeringens förfogande. Härmed avses även att 
anslaget inte får tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 ~ tredje stycket 
regeringsformen. dvs. behov av medel för rikets försvar under krig, krigsfa
ra eller andra utomordentliga förhållanden. 

Vissa speciella ändamål bör vidare få tillgodoses med medel från ansla
get till oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att. under 
förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, från 
detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har 
ålagts att betala. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret 
1961 /62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av 
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~kada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att 
ersätta. Motsvarande bemyndigande, som innefattar bl. a. ersättningar på 
grund av dom meddelad av den europeiska domstolen för mänskliga 
rättigheter i mål som handläggs av den europeiska konventionen angående 
mänskliga rättigheter m. m. liksom förlikningsersättningar i sådana mål, 
bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, 
rskr. 406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under 
budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada på egendom 
utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och som var i rikets 
tjänst, liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersätt
ning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 1943/44-
1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster 
som hade uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. I 944: 183, 
SU 147. rskr. 329). För budgetåren 1949/50- 1987 /88 har riksdagen läm
nat motsvarande bemyndiganden. Bemyndigande att på samma villkor 

betala ut ersättning för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för 
nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951: 38 medgav riksdagen (SU 195 I: 42, rskr. 
63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under 
budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egendom 
inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. 
För budgetåren 1952/53-1988/89 har riksdagen lämnat motsvarande be
myndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis genom mins
prängning, fortfarande kan tänkas förekomma, bör riksdagens bemyndi
gande inhämtas till att även under nästa budgetår på oförändrade villkor 

betala ut krigsskadeersättningar. 
Jag anser att anslaget till oförutsedda utgifter. i likhet med innevarande 

budgetår. bör tas upp med 1 milj. kr. 
Det bör slutligen .ankomma på regeringen att i efterhand anmäla till 

riksdagen vilka utgifter som täcks genom att medel anvisats från anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Oförutsedda utgUter för budgetåret 1989/90 anvisa ett 
förslagsanslag av 1000000 kr. att stå till regeringens förfogande för 
de ändamål och på de villkor jag har förordat i det föregående. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Bilaga 20 till budgetpropositionen 1989 

Beredskapsbudget för 
totalförsvarets civila del 

Försvarsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 22 december 1988 

Föredragande: statsrådet Roine Carlsson 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 
såvitt avser beredskapsbudget för totalförsvarets 
civila del 

Enligt 9 kap. 3 *regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering för 
närmast följande budgetår eller. om särskilda skäl föranleder det, för 
annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta 
behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av 
medel för rikets försvar. 

Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan täckas på principi
ellt fyra olika sätt. 

Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten över
skrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana 
anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller totalförsvarets 
civila resp. militära del fordras vidare att regeringen får riksdagens bemyn
digande att av beredskapsskäl överskrida de utgifts- och bcmyndigande
ramar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar 
särskilda medel på tilläggsbudgct. Detta förutsätter att riksmöte pågår och 
att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på bered
skapsbudgeten, om förutsättningarna härför - krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstärkningar täckas på annat sätt 
än från anslag på beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudge
ten. Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig, krigsfara eller annan 
omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 
rörliga krediter i riksgäldskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksde-
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partementcts och högst 1 100 milj. kr. för dåvarande handelsdeparte111en
tets verksamhetsområde (prop. 1970: 1, bil. 11, JoU 3, rskr. 125, prop. 
1970: I bil. 12, SU 10. rskr. 10, prop. 1973: 1 bil.I 2, FöU 9, rskr. 63, prop. 
1974: 8. FöU 8, rskr. 34 och prop. 1987 /88: 100 bil. 20, FöU 6, rskr. 128). 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbe
redskapcn skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk 
är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta och hur 
snabbt åtgärderna måste genomföras. 

Beredskapsbudgeten skall säkerställa att n\)dvändiga beredskapshöj
ningar inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar 
erforderliga betalningsmedel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvarets civila del som gäller för inne
varande budgetår (prop. 1987/88: 100 bil. 20, FöU 6, rskr. 128) tar upp 
anslag om sammanlagt 12116 milj. kr. 

Anslagen på bcredskapsbudgeten är beräknade för de utgifter för civila 
ändamål som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av för
svarsberedskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta 
av riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av 
trettio dagar av högsta försvarsberedskap. 

Överstyrelsen för civil beredskap har i skrivelse .den 29 augusti 1988 i 
enlighet med regeringens anvisningar för programplaner m. m. den 25 
februari 1988 lämnat förslag· till beredskapsbudget för det civila försvaret 
avseende budgetåret 1989/90. 

För budgetåret 1989/90 bör på beredskapsbudgeten föras upp ansl~g om 
sammanlagt 11 645 milj. kr. Anslagen bör fördelas på huvudtitlar enligt 
bilaga 20.1. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets 

civila del för budgetåret 1989/90 (bilaga 20.1 ). 
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Bilaga 20. I Prop. 1988/89: I 00 
Bil. 20 

Förslag till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för 
budgetåret 1989/90. 

IV. Försvarsdepartementet 

Utgifter för ~otal försvarets civila del, fbrslags1'L1· 

V. Socialdepartementet 
a) Krigshjälp,Jörslagsvis 
b) Den civila hälso- och sjukvårdens verksamhet, 

j(irslagsvis 

VI. Kommunikationsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

VII. Finansdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila dcl,.förslagsvis 

VIII. Utbildningsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

IX. Jordbruksdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, Jörslagsvis 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

XIII. Miljö- och energidepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslags1•is 

Summa 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 

235000000 

1500000000 

6145000000 
7645000000 

1925000000 

900000000 

61000000 

94800000 

273000000 

511200000 

11 645 000 000 
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